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Alunos da Escola Gerardo Rodrigues
tem aulas inovadoras de ciências

Na última sexta-feira (6), os alunos da 
Escola Gerardo Rodrigues de Albuquerque 
tiveram uma aula diferente de ciências, com 
o Planetário Inflável para explicação e pro-
jeções das principais constelações. A ativi-
dade faz parte do projeto ‘O Céu é o Limite’, 
que visa preparar os alunos para a XIX Olim-
píada Brasileira de Astronomia (OBA). “É 
uma forma inovadora de ensinar e despertar 
o interesse dos alunos pela ciência”, explicou 
a diretora Maria do Socorro Aguiar.

Na próxima quarta-feira (11), será reali-

zada “A Noite das Estrelas”, na qual os alunos 
terão acesso ao conjunto de telescópios do 
Museu do Eclipse, sob orientação do diretor 
do Planetário de Sobral, Emerson Almeida, 
para visualização de corpos celestes. Coor-
denado pelo professor de história, Roberto 
Cavalcante, e articulado pela professora 
Agente de Leitura, Verônica Morais, o proje-
to conta com a parceria do Museu do Eclip-
se, do Planetário de Sobral e da Universida-
de Estadual Vale do Acaraú.

A influência da
escola na minha vida

“A partir do momento em que ingres-
sei na Escola Padre Osvaldo, minha vida 
mudou. Logo no primeiro dia me recebe-
ram muito bem tantos os alunos quanto 
os funcionários. A escola esta me forman-
do para o futuro. Os professores me ensi-
naram a respeitar os outros, a aceitá-los 
como são e a respeitar também o que não 
é só meu, como o meio ambiente”.

Guardas Municipais de Sobral passam por capacitação para atuar no trânsito
Iniciou na segunda-feira (9), o Curso de Capacitação para a Função de 

Agente de Trânsito, que está capacitando 31 guardas municipais para atu-
arem no ordenamento do tráfego nas vias de Sobral. O curso é oferecido 
pela Secretaria de Cidadania e Segurança, através da Coordenadoria de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), tem a duração de 40 horas aula e faz 
parte das ações de capacitação realizadas pela pasta, a fim de ampliar o 
conhecimento dos profissionais, melhorando o exercício de suas funções.

Dentre os assuntos que estão sendo abordados, estão temas como 
Legislação de Trânsito, ética profissional, noções de primeiros socorros, 
noções de perícia, noções de crimes de trânsito e fiscalização. Os temas 
serão trabalhados por profissionais da área, como a Coordenadora do 
Samu, Rita de Cássia; a advogada Maria Ivone Araújo Dias Cristino, e o 
coordenador de trânsito de Sobral, Julif Guedes.

Centro de Educação Infantil comemora 
Dia das Mães com programação especial

Para comemorar o Dia das Mães, o Centro de Educação Infantil Professora Maria 
Luciana Lopes Lima preparou uma semana especial em homenagem às mães das 208 
crianças de 0 a 4 anos, atendidas pelo equipamento. “Tudo pensado com muito carinho 
para estreitar os laços afetivos entre escola e comunidade do bairro Gerardo Cristino de 
Menezes”, afirmou a coordenadora pedagógica do CEI, Denize Bernardo

As mães foram recebidas com uma decoração inspirada no amor maternal, e tam-
bém tiveram aulas de zumba, sessões de massoterapia, corte e escova no cabelo (Se-
nac), informações sobre programas sociais com a equipe do Centro de Referências de 
Assistência Social e minicurso de automaquiagem.

Sobral registra menor taxa de mortalidade
infantil do Norte e Nordeste

Sobral registrou a menor taxa de mor-
talidade infantil do Norte e Nordeste, no 
primeiro quadrimestre deste ano. De acor-
do com dados do Sistema de Informação 
sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério 
da Saúde, o índice obtido pelo Município foi 
de 7,4 óbitos a cada mil nascidos vivos, de 
janeiro a abril deste ano. Comparado ao ano 
de 2006, quando morriam quase 17 crianças 
antes de completar 1 ano de idade a cada 
mil nascidas vivas, a redução na taxa de 
mortalidade infantil foi de 56%.

Entre as principais medidas adotadas 
pelo Município, estão a premiada estra-
tégia Trevo de Quatro Folhas, implantada 
em 2001, para oferecer assistência social 
no pré-natal, nascimento, puerpério e para 
crianças até 2 anos de idade; e o projeto Co-
ala, criado em 2013, para oferecer cuidados 
especiais aos bebês prematuros na própria 
residência, com acompanhamento diário 
de equipe médica, evitando riscos de infec-
ção hospitalar.

O aperfeiçoamento da assistência ao 
pré-natal e ao recém-nascido; o projeto Flor 
do Mandacaru que oferece atendimento 
aos adolescentes de 10 a 19 anos com ofici-
nas nas escolas; a Casa Acolhedora do Arco 
para mães usuárias de crack; a instituição da 
Semana Sobralense de Aleitamento Mater-

no; a ampliação da licença-maternidade das 
servidoras públicas municipais de 6 para 8 
meses; a criação do Selo Trevo de Quatro Fo-
lhas concedido anualmente aos Centros de 
Saúde da Família que não registraram óbito 
materno, fetal e infantil evitável; e a criação 
do Comitê Municipal de Prevenção da Mor-
talidade Materna, Perinatal e Infantil, que in-
vestiga e analisa todos os óbitos maternos, 
fetais e infantis, também foram preponde-
rantes para este resultado histórico.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Legenda: Mãe atendida pelo Projeto Coala também foi beneficiada com moradia de qualidade no Residencial Nova Caiçara

Operação Carro Pipa
Programa já distribuiu 217 bilhões de litros de água potável para famílias sobralenses

Desde o ano de 2012 até hoje, as famí-
lias sobralenses atingidas pela seca já foram 
atendidas com mais de 217 bilhões de litros 
de água potável, através da  Operação Car-
ro Pipa. Os números são do levantamento 
realizado pela Defesa Civil Municipal, que é 
parceira da Operação do Exército Brasileiro. 
Atualmente,  121 localidades são abasteci-
das por 11 carros-pipas que distribuem, em 
média, 240 mil litros de água por dia. Em 
quatro anos já foram transportadas 27.199 
carradas de oito mil litros cada.

A Operação Carro-Pipa, desenvolvida 
pela Prefeitura de Sobral, em parceria com o 
Exército Brasileiro, atende a localidades nos 

distritos de Aprazível, Aracatiaçu, Baracho, 
Caioca, Caracará, Jordão, Patos e Taperuaba 
e na zona rural da sede do Município. De 
acordo com o coordenador municipal da 

Defesa Civil, Rinaldo Nogueira, o trabalho é 
de vital importância para as comunidades 
beneficiadas, pois é o único meio de acesso 
a água para essas pessoas. “Mesmo com as 
chuvas deste ano, os níveis dos reservató-
rios não apresentam uma melhora significa-
tiva. Os pipas são o único meio dessas famí-
lias terem acesso a água potável”, explicou.

As comunidades que estão sem água 
para consumo podem solicitar o carro-pipa 
na Prefeitura, por meio da Secretaria da Ci-
dadania e Segurança.

Saiba mais: (88) 3611-5695 ou 156.


