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Para ampliar as ações voltadas aos jovens que estão cumprindo 
medidas socioeducativas, o coordenador de Juventude de Sobral, 
Igor Bezerra, esteve reunido, na terça-feira (20), com a vice-gover-

nadora do Estado, Izolda Cela, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. 
Na pauta da reunião, ações de reinserção social por meio da implan-
tação do Programa ‘Juventude em Rede’, que a partir de janeiro de 
2016 passará a integrar o ‘Pacto por um Ceará Pacífico’.

“O ‘Juventude em Rede’ é uma medida de ação alternativa para os 
jovens em conflito com a lei. O Projeto é direcionado para a construção 
de políticas públicas que garantam oportunidades de integração por 
meio da rede que deve ser constituída pelo poder público, iniciativa pri-
vada, ONGs e sociedade”, explicou Igor Bezerra.

Ainda de acordo com o Coordenador de Juventude, “essa foi a 
primeira reunião de ajustamento do Projeto, que será apresentado em 
janeiro de 2016 a Célula de Formação, Programa e Projetos (Cefop). Até 
lá, serão alinhadas algumas medidas para incluir ações culturais, capa-
citação profissional, lazer e esporte, ou seja, para a construção de um 
plano de vida para cada um desses jovens”.

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

Vice governadora do Ceará e Coordenador de Juventude de Sobral se 
reúnem para discutir implantação do Programa ‘Juventude em Rede’

Municípios da Região Norte discutem 
combate a violência contra a mulher

Ceará Pacífico

Como parte do ‘Programa Ceará Pacífico’ 
do Governo do Estado, a Coordenadoria Es-
pecial de Políticas Públicas para a Mulher do 
Ceará realizou em Sobral, na última terça-
-feira (20), um seminário para apresentação 
do ‘Projeto Quebrando o Ciclo, sou mulher, 
não aceito violência!’ O evento, promovido 
com o apoio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Extrema Pobreza 
de Sobral (Seds), reuniu profissionais que 
assistem mulheres vítimas de violência nos 
municípios de Meruoca, Forquilha, Marco, 
Tianguá e Reriutaba. 

O objetivo do encontro foi apresentar o 
material, que será usado nas campanhas de 
combate à violência contra mulher, além de 
discutir o que pode ser melhorado em re-
lação à garantia dos direitos das mulheres, 
como o aprimoramento da ‘Lei Maria da Pe-
nha’. “A Lei Maria da Penha, promulgada em 
2006, ainda está sendo burilada e está cres-
cendo, mas ela já está no consciente da socie-

dade”, explicou a procuradora de Justiça do 
Estado do Ceará, Elsuérdia Andrade.

Já a titular da Seds, Valdízia Ribeiro, co-
memorou a realização do evento, pois “po-
demos ver que as pessoas estão dispostas 
a integrar as ações e fortalecer as políticas 
públicas no combate à violência da mulher. 
Podemos melhorar essa rede, bem integrada e 
articulada, para protegermos a mulher e cui-
darmos também dos agressores”.

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

Livro Sobral Solar será 
lançado no Museu de Artes 

da UFC, na quinta (22)

Em Fortaleza

O livro Sobral Solar, que reúne aspec-
tos como a imponência do patrimônio 
histórico, cultural, artístico, econômico, 
a determinação do povo sobralense e as 
belezas naturais do Município, será lan-
çada nesta quinta-feira (22), às 19h, no 
Museu de Artes da Universidade Federal 
do Ceará (MAUC), em Fortaleza.

O lançamento integra as comemora-
ções dos 50 anos da Escola de Arquitetu-
ra da UFC e contará ainda com uma ex-
posição gratuita com imagens, desenhos 
e textos que compõem a publicação.

Idealizada pelo prefeito Veveu, em 
sua gestão como secretário da Cultura 
de Sobral (1997-2004), a partir do anseio 
de reunir imagens e textos que retratem 
a trajetória histórica de Sobral, a publi-
cação ‘Sobral Solar’ conta com produção 
gráfica de Gentil Barreira, projeto edito-
rial de Patrícia Veloso e textos de Joan 
Edesson, Romeu Duarte e Raimundo 
Aragão, e conta com o apoio do Gover-
no do Estado, da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria da Cultura e do 
Turismo, e da Escola de Cultura, Comuni-
cação, Ofícios e Artes (Ecoa).

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

Câmara de Vereadores realiza audiência 
como parte da programação do ‘Outubro Rosa’

Por solicitação da vereadora Christianne 
Coelho, a Câmara de Vereadores de Sobral 
realizou, na última terça-feira (20), uma au-
diência pública para integrar a programa-
ção do ‘Outubro Rosa’. A importância do 
apoio das famílias durante o tratamento e o 
suporte das equipes de saúde, foram alguns 

dos pontos abordados na sessão. “Temos 
uma grande responsabilidade, que vai além 
da saúde básica, nossos profissionais estão 
sempre unidos com as famílias das nossas 
pacientes. Esse  acompanhamento continua 
mesmo após o tratamento”, destacou o se-
cretário adjunto de saúde, Zezé Leal.

Ainda na programação, a fundadora da 
‘Casa Viva a Vida’, Francisca de Sousa Costa, 
recebeu um certificado de reconhecimento 
pelo trabalho de acolhimento à pacientes 
com câncer vindos do interior para trata-
mento em Sobral. Por fim,  o médico Gua-
rany Mont’Alverne proferiu palestra sobre 
‘Tratamento e diagnóstico de câncer de 
mama’.

Prefeitura orienta 30 jovens para inserção no Mercado de Trabalho
Promovida pela Prefeitura de Sobral, 

por meio da Secretaria de Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico (STDE), em 
parceria com a Inove Empresa Júnior RH 
– IVAR, a oficina ‘Orientação para o mer-
cado de trabalho - Como obter sucesso 
numa entrevista de emprego’ aconteceu 
entre os dias 14 e 16 de outubro, no Cen-
tro de Convenções de Sobral e capacitou 
cerca de 30 jovens.

Durante a formação, os participantes 
aprenderam como elaborar um currículo 
atrativo, como se comportar em entre-
vistas individuais ou em grupo, além de 
terem adquirido conhecimentos sobre 
dinâmicas aplicadas em entrevistas de 
grupo, o que o empregador espera de um 
candidato, linguagem corporal, marketing 
pessoal e relacionamento interpessoal.

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

Programa Trabalho Pleno

Governador, Vice Governadora e Prefeito de Sobral 
inauguram Ciopaer e Raio neste sábado (24)

Para reforçar as ações de segurança 
pública em Sobral e Região Norte, o 
governador Camilo Santana, a vice go-

vernadora e primeira dama de Sobral, Izolda 
Cela e o prefeito Veveu Arruda inauguram, 
neste sábado (24), as unidades da Coorde-
nadoria Integrada de Operações Aéreas 
(Ciopaer) e do Batalhão de Policiamento 
de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas 
(BPRaio) da Polícia Militar, em Sobral. A so-
lenidade, que será realizada a partir das 
10h, na Praça da Coluna da Hora, contará 
também com a presença do secretário de 
Segurança do Estado, Delci Teixeira, e os de-
putados Leônidas Cristino e Ivo Gomes.

Nesta quarta-feira (21), Veveu Arruda 
visitou o imóvel que abrigará as bases do 
Ciopaer e BPRaio, que funcionarão juntas às 
margens da pista do aeroporto Virgílio Tá-
vora, para ver os últimos detalhes antes da 
inauguração. “Esses dois equipamentos irão 
reforçar o trabalho já feito pelas polícias Civil 
e Militar aqui em Sobral. Com eles, o gover-
nador Camilo Santana está garantindo mais 
segurança para a população de toda a Região 
Norte”, comemorou o Prefeito de Sobral.

Sobral é o terceiro município do Estado 
do Ceará a receber equipes fixas do bata-

lhão especializado no patrulhamento táti-
co com motos, que já atua em Juazeiro do 
Norte e Fortaleza. O BPRaio terá 53 profis-
sionais que atuarão divididos em 8 equipes, 
com 32 motocicletas e duas novas viaturas. 
Já o Ciopaer contará com um helicóptero, 
uma equipe de tripulantes e uma de apoio 
em solo. As duas unidades atenderão a 54 
municípios da Região Norte, beneficiando 
uma população de mais de 1,8 milhão de 
habitantes.

Dentro do projeto de interiorização do 
BPRaio, o batalhão estará atuando nas prin-
cipais cidades do Interior, com 425 policiais, 
divididos em 60 equipes, com 240 motoci-
cletas e 13 viaturas. Até o final da implanta-

ção do projeto, também receberão equipes 
do BPRaio as cidades de Russas, Canindé, 
Crateús, Quixadá, Iguatu, Itapipoca e Tauá.

Serviço:

Inauguração do Ciopaer e BPRaio de Sobral
Data: 24 de outubro (sábado)
9h - Aniversário de 173 anos do Becco Co-
tovelo
10h - Apresentação do BPRaio na Praça Co-
luna da Hora, Travessa do Xerez, Sobral.
11h30 – Visita à Base Ciopaer Sobral/CE (Se-
tor Hangar, Bairro Derby Clube - Aeroporto 
Virgílio Távora)


