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Com o intuito de qualificar os jovens do Resi-
dencial Nova Caiçara, a Prefeitura de Sobral, atra-
vés da Coordenadoria de Juventude (Coojuv) e 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza (Seds), está oferecendo, 
gratuitamente, oficinas de gestão de carreiras.

Os cursos terão início nesta sexta-feira (25), a 
partir das 14h, na Casa da Economia Solidária. De 
acordo com o coordenador de Juventude do Mu-
nicípio, Igor Bezerra, “essas oficinas irão ampliar 
as oportunidades de crescimento profissional dos 
jovens que vivem no conjunto habitacional”.

Prefeitura de Sobral oferece oficina de gestão de 
carreira a jovens do Residencial Nova Caiçara

Os agricultores de Sobral têm até a pró-
xima quarta-feira (30) para se cadastrarem 
no Programa Garantia-Safra 2015/2016. 
Podem aderir, agricultores familiares com 
renda mensal de até 1,5 salários mínimos 
(per capta), que estejam cultivando (arroz, 
algodão, feijão, mandioca ou milho) em áre-
as não irrigadas com até 10 hectares. Para 
a realização dos cadastros, devem ser apre-
sentadas cópias do CPF e RG, documento da 
terra (INCRA) ou contrato - constando a área 
total em hectares, e a Declaração de Apti-
dão ao Pronaf (DAP) atualizado.

No ano passado foram beneficiados 
3.819 agricultores sobralenses. Para este 
ano, a previsão é cadastrar 4 mil agricul-
tores do Município. O cadastramento está 
sendo feito por uma equipe de técnicos da 
Secretaria de Agricultura e Pecuária (Seagri), 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Ceará (Ematerce) e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agri-
cultoras Familiares de Sobral.

O Programa Garantia-Safra é um segu-
ro pago pelos governos Federal, Estadual e 
Municipal, com o objetivo de garantir renda 
mínima para a sobrevivência dos agriculto-
res, em caso de perda igual ou superior a 
50% da lavoura. Cada agricultor deve pagar 
R$ 14,90 para aderir ao Programa. Mais in-
formações: (88) 3611-5835.

Últimos dias de cadastro do Garantia-Safra 
2015/2016

Para promover capacitação profis-
sional, a Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria de Tecnologia e Desen-
volvimento Econômico (STDE), está 
com inscrições abertas para o curso de 
Gestão Administrativa.  Ao todo, serão 
ofertadas 50 vagas para a formação, que 
será realizada das 18h às 21h, entre os 
dias de 28 de setembro e 1º de outubro, 
no Centro de Convenções de Sobral.

As inscrições são gratuitas e deverão 
ser realizadas até a próxima sexta-feira 
(25), na sede da STDE, localizada na Rua 
Visconde de Sabóia, 300 - Junco. Os in-
teressados devem comparecer ao local 
das inscrições portando RG. A capacita-
ção é uma iniciativa da STDE, através do 
Programa Trabalho Pleno, em parceria 
com a Project Empresa Júnior, perten-
cente ao curso de Economia da Univer-
sidade Federal do Ceará. Mais informa-
ções: (88)3611-4421/3611-5833.

50 vagas
Abertas inscrições 
de curso de Gestão 

Administrativa

Na última terça-feira (22), foi realizada, em Sobral, a III Conferência 
Territorial da Juventude, que teve o tema ‘As várias formas de mudar 
o Brasil’. Por iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável e Solidário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
este ano, a conferência envolveu também a juventude rural e contou 
com o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Agri-
cultura e Pecuária (Seagri) e da Coordenadoria de Juventude (Coojuv).

Para o gerente técnico da Seagri, Pedro Pitombeira, o encontro 
teve como destaque a participação dos jovens de zonas rurais. “O que 
essa juventude quer para o Ceará, para o nordeste e para o Brasil? É muito 
importante que saiamos daqui com um documento que atenda aos an-
seios deles, de construir políticas públicas que os jovens querem”, afirmou.

Ao final, foram escolhidos 8 delegados que irão participar da Con-
ferência Estadual, que acontecerá entre os dias 28 de outubro e 1º de 
novembro, em Fortaleza.

Conferência Territorial da Juventude discute formas de mudar o Brasil

Até quarta (30)

Seminário aborda erradicação da extrema pobreza 
e avanços sociais do País

Centenas de pessoas lotaram o Centro 
de Convenções de Sobral para parti-
cipar do Seminário ‘As políticas públi-

cas para o desenvolvimento da primeira in-
fância e a erradicação da extrema pobreza’, 
promovido pela Prefeitura de Sobral na últi-
ma terça-feira (22). O Seminário contou com 
palestra do secretário Extraordinário para 
Superação da Extrema Pobreza do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Tiago Falcão, que falou das políticas 
públicas que promoveram grandes mudan-
ças no País.

Na abertura do Seminário, a vice-gover-
nadora Izolda Cela falou da importância dos 
cuidados na Primeira Infância. “A criança pe-
quena, nessa fase importante de desenvolvi-
mento, precisa desse olhar articulado e, cada 
vez mais, estudos mostram o prejuízo de não 
se investir na primeira infância. Acho muito 
importante Sobral já estar trabalhando essa 
questão com as políticas de educação, saúde, 
assistência social. Nos últimos anos, o Brasil 
passou por uma mudança de rota com redu-
ção das desigualdades, políticas de assistên-
cia, mas também políticas que emancipam, 
como a abertura do ensino superior para as 
classes populares. Estamos vendo jovens que 
são os primeiros de suas famílias a ter o direto 
de entrar na Universidade”, destacou.

Para o prefeito de Sobral, Veveu Arru-
da, a erradicação da extrema pobreza e a 

primeira infância tem sido prioridade. “A 
nossa gestão tem o objetivo estratégico de 
superação da extrema pobreza no Município 
e já avançamos muito, não apenas do ponto 
de vista financeiro, mas na articulação das 
políticas públicas para qualificar a vida des-
sas pessoas. Esses resultados nos motivam, 
diariamente, a juntarmos as forças para supe-
rarmos os problemas ainda existentes e fazer 
de Sobral um lugar bom para todos viverem”, 
afirmou.

O secretário, Tiago Falcão proferiu pales-
tra com o tema ‘A estratégia multidimensio-
nal de superação da pobreza no Brasil’, na 
qual apresentou um panorama dos princi-
pais avanços sociais do País na última déca-
da e elogiou o trabalho realizado em Sobral. 
“É uma oportunidade única conhecer Sobral, 
que é tão falada como referência na área da 
educação, como referência nas políticas de 
combate a pobreza e pela maneira criativa 
como tem enfrentado problemas que são 

nacionais. Começo a entender porque Sobral 
é referência. Tem o alinhamento de políticas, 
entender o que o Governo Federal propõe o 
alinhamento com o Governo Estadual, traba-
lhar, pensar junto e ser criativo na ponta e ser 
apaixonado pelo que faz”, avaliou.

O Seminário também contou com a 
presença do vice-prefeito Carlos Hilton So-
ares; do secretário de Educação do Ceará, 
Maurício Holanda; da vereadora Christiane 
Coelho; da secretária de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza, Val-
dízia Ribeiro; do secretário da Educação de 
Sobral, Julio Cesar da Costa; da secretária da 
Saúde de Sobral, Mônica Lima, entre outros. 
O evento faz parte do Ciclo de Seminários 
iniciado em agosto com a presença do se-
cretário Nacional da Economia Solidária, 
Paul Singer. O próximo será realizado em 
outubro com a participação do presidente 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), Idilvan Alencar.

Prefeitura revitaliza via de acesso ao prédio que irá receber Ciopaer e Raio

No mês de outubro, uma unidade da 
Coordenadoria Integrada de Operações Aé-
reas (Ciopaer) e um do Grupamento do Raio 
serão implantadas em Sobral para reforçar 
a segurança do Município. Para tanto, a Se-

cretaria de Segurança do Estado já alugou 
um prédio, localizado às margens da pista 
do Aeroporto de Sobral, para receber os 
policiais. Colaborando com a instalação dos 
dois equipamentos, a Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Conservação e Ser-
viços Públicos (Seconv), está revitalizando 
as vias de acesso à área.

“Esta intervenção permitirá que as pes-
soas, assim como os policiais, cheguem com 
mais facilidade à base do Ciopaer e do Raio”, 
explicou o secretário de Conservação e Ser-
viços Públicos, Jorge Trindade.

Ciopaer e Raio em Sobral

Na última sexta-feira (18), o secretário 
de Segurança do Estado, Delci Teixeira, es-
teve em Sobral para apresentar ao prefeito 
Veveu Arruda os comandantes da Ciopaer 
e do Raio no Município. De acordo com o 
secretário Delci, “já no início de outubro, os 
equipamentos devem ser inaugurados pelo 
governador Camilo Santana”.


