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Moradores dos distritos de Patos e Jaibaras 
participam de reuniões sobre regularização fundiária

Na última terça-feira (13), moradores 
dos distritos de Patos e Jaibaras receberam 
a visita do diretor geral do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), 
Walter Gomes, acompanhado pelo deputa-
do estadual Ivo Gomes e o pelo procurador 
do Município, Lourenço Arcanjo. A comitiva 
esteve nas duas localidades para tratar da 
regularização fundiária de moradores de 
áreas da União.

Durante o encontro, foram esclarecidas 
dúvidas dos colonos e determinada a for-

mação de uma comissão para realizar os 
primeiros levantamentos topográficos, já 
na próxima semana, para regularização do 
papel da terra. “Prioritariamente serão re-
gularizadas a situação dos 122 colonos que 
ocupam as áreas do DNOCS. Iremos negociar 
para fazer uma coisa justa para todos”, afir-
mou Walter Gomes.

O deputado Ivo Gomes reafirmou seu 
compromisso de lutar para que os peque-
nos irrigantes possam ter a escritura da ter-
ra em mãos e ressaltou que está a serviço 
dos moradores das localidades. “O nosso 
sonho é ver todas as situações dos morado-
res regularizadas porque com a titularidade 
da terra, os agricultores poderão ter acesso a 
crédito, a aposentadoria e uma série de outros 
benefícios que só são possíveis com essa for-
malização”, disse Ivo Gomes.

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

I fórum do Programa de Desenvolvimento Urbano de 
Polos Regionais é realizado em Sobral

Para fortalecer ações de planejamento, 
gestão fiscal e gerenciamento de projetos 
urbanísticos, a Secretaria das Cidades do 
Ceará promoveu em Sobral, nesta quarta-
-feira (14), o I Fórum Regional do Vale do 
Acaraú, do Programa de Desenvolvimento 
Urbano de Polos Regionais. O encontro, re-
alizado no Centro de Convenções, reuniu 
engenheiros, ambientalistas e gestores de 
oito municípios do Vale do Acaraú. Repre-
sentando Sobral, estiveram a secretária de 
Urbanismo, Patrimônio Histórico e Meio 
Ambiente (Seurb), Gizella Gomes, e o secre-

tário adjunto de Obras, Júnior Parente.
Leia a matéria completa no Blog de So-

bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Técnicos da Prefeitura de Sobral participam de treinamento 
para implantação do Cadastro Ambiental Rural

Técnicos da Secretaria da Agricultura e 
Pecuária de Sobral (Seagri) e da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente (AMMA) par-
ticiparam do curso de formação sobre o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), que acon-
teceu entre os dias 5 e 9 de outubro, no Ins-
tituto Federal do Ceará (IFCE). O treinamen-
to foi promovido pela Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente (Semace) em 
parceria com a Escola de Gestão Pública do 
Estado (EGP) e capacitou um total de 18 téc-
nicos de 10 municípios da região.

Na programação, temáticas como a 

importância social e econômica do CAR, 
legislação ambiental aplicada ao CAR, Sis-
tema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 
(SiCAR), noções de geoprocessamento ao 
CAR, além de exercícios voltados para a prá-
tica do cadastramento. “O objetivo é formar 
multiplicadores que vão cadastrar os peque-
nos proprietários rurais, com até 200 hectares, 
no CAR, além de divulgar as questões relativas 
a esse cadastro, que é obrigatório”, explicou a 
titular da Seagri, Luiza Barreto.

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

Projeto de Acompanhamento 
aos Primeiros Sobralenses 

discute os efeitos da violência 
no desenvolvimento da criança

Na quarta-feira (7), a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Extrema Pobreza de Sobral (Seds) pro-
moveu o X Encontro de Formação do 
Projeto de Acompanhamento aos Pri-
meiros Sobralenses (Paps), que reuniu 
os técnicos dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) do Municí-
pio para discutir ‘Os efeitos da violência 
comunitária no desenvolvimento da 
criança’.

Leia a matéria completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Agência de Inclusão Produtiva 
abre inscrições para cursos do 
Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade 
está com inscrições abertas para seis 
novos cursos.  Ao todo estão sendo 
oferecidas 126 vagas nos cursos de 
operador de computador, cuidador in-
fantil, assistente de logística, assisten-
te de crédito e cobrança, assistente de 
pessoal e empreendedor de pequenos 
negócios. As oficinas acontecem em 
parceria com a Secretaria de Desen-
volvimento Social e Combate à Extre-
ma Pobreza, por meio da Agência de 
Inclusão Produtiva.

Os interessados, que devem ter no 
mínimo 15 anos e o ensino fundamen-
tal completo, devem se inscrever nos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), que os encaminharão à 
Agência. As aulas, serão ministradas no 
Senac, a partir do dia 19 de outubro, 
em horários variados. Apenas o curso 
de operador de computador terá início 
no dia 26 de outubro.

Leia a matéria completa no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Conversa Afiada
Prefeito Veveu Arruda fala do sucesso educacional 

de Sobral ao jornalista Paulo Henrique Amorim

Para falar do sucesso educacional de 
Sobral, o prefeito Veveu Arruda conce-
deu entrevista ao jornalista Paulo Hen-

rique Amorim, na última segunda-feira (12), 
em São Paulo. Intitulada ‘A educação públi-
ca funciona! Vá a Sobral, no Ceará!’, a primei-
ra parte da entrevista com Veveu Arruda ‘é 
uma aula de gestão pública de qualidade!’, 
como descreve o autor do blog Conversa 
Afiada (http://www.conversaafiada.com.br/
tv-afiada).

O Prefeito de Sobral falou sobre as es-
tratégias adotadas pelo Município que o 
colocaram como referência nacional em 
educação pública de qualidade, atestada 
em várias avaliações nacionais, como o Ín-
dice de Desenvolvimento do Ensino Básico 
(Ideb) e o, recém criado, Índice de Oportuni-
dades da Educação Brasileira (IOEB), no qual 
Sobral foi o 1º no ranking de municípios bra-
sileiros que oferece as melhores condições 
de ensino para crianças e adolescentes.

“Sobral fica no semiárido nordestino, uma 
região pobre, e rompemos com o mito de que 
o pobre é incapaz de aprender. O esforço que 
fazemos em Sobral é percebido em toda a 
rede porque temos escolas em regiões rurais, 
distantes 70 quilômetros da sede, e que tive-
ram Ideb 9, um dos maiores do Brasil”, afir-

mou Veveu Arruda.
O convite para a entrevista surgiu após 

o jornalista Paulo Henrique Amorim conhe-
cer escolas de Sobral, em visita que fez ao 
município em setembro último, para lan-
çamento do seu livro ‘O Quarto Poder’, e se 

surpreender com os resultados e a qualida-
de da educação pública de Sobral.

Assista a entrevista do prefeito de So-
bral para Paulo Henrique Amorim no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Vale do Acaraú
Diálogos Culturais reúne cerca de 200 representantes da cultura 
regional em Sobral

Realizado na quarta-feira (14), a 5ª edi-
ção do ‘Diálogos Culturais’ reuniu cerca de 

200 representantes da cultura regional, no 
Centro de Educação a Distância do Ceará 
(CED). Com o intuito de promover um de-
bate sobre o desenvolvimento, bem como 
o fomento das potencialidades de cada re-
gião, o encontro contou com a participação 
de autoridades, artistas, produtores, gesto-
res, educadores, formuladores e articulado-
res do setor cultural da Região do Vale do 
Acaraú.

Durante a abertura do debate, o prefei-
to Veveu Arruda ressaltou os importantes 

avanços alcançados no campo cultural no 
Município. “Em Sobral, 2,2% do orçamento é 
destinado para ações culturais. Também san-
cionamos a lei 1.471, do Sistema Municipal de 
Cultura, que visa executar de maneira efetiva 
as ações e manifestações culturais no Muni-
cípio”, afirmou Veveu Arruda que também 
anunciou a implantação de uma escola de 
ensino profissionalizante voltada para a for-
mação cultural.

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


