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Equipe do Centro Pop conhece serviços 
ofertados pelo Vapt Vupt Sobral

Na última segunda-feira (22), técnicos 
do Vapt Vupt de Sobral visitaram o Centro 
de Referência Especializado da Assistência 
Social para População em Situação de Rua 
(Centro Pop) e apresentaram os serviços 
oferecidos. Aos servidores do Centro de Re-
ferência. “O intuito da visita foi mostrar como 
podemos devolver a cidadania da população 
em situação de rua, garantir o acesso amplo a 
documentação civil, promover a autoestima e 
a inclusão em outras políticas públicas, além 
de fortalecer a autonomia e o resgate da iden-
tidade do cidadão”, ressaltou o coordenador 
do Centro Pop, Jean Ávila.

Entre os serviços ofertados se desta-
cam a emissão de diversos documentos e 
o E-Vapt, uma plataforma de cursos online. 
“Esta é mais uma ferramenta que podemos 
usar para nossos usuários garantirem acesso 
e inclusão social”, concluiu Jean.

Implantado há quase dois anos, o Centro 

Pop busca garantir atendimento psicosso-
cial e de orientação jurídica para as pessoas 
que se encontram em situação de rua, bem 
como proporcionar condições adequadas 
para superar a situação de rua e a violação 
de seus direitos. A unidade atende diaria-
mente uma média de 35 usuários com ba-
nho, café da manhã, almoço, jantar, oficinas, 
além de garantir o encaminhamento para 
outras políticas públicas como saúde, trata-
mento para dependência química, emissão 
de documentação civil, entre outros.

Secretaria de Agricultura discute a instalação 
de mais 112 cisternas de placas para 
produtores rurais do Município

Representantes do Plano de Ação de 
Convivência com o Semiárido (PACS) e do 
Centro de Estudo e Apoio ao Trabalhador 
(CEAT) estiveram, na última quarta-feira 
(17), na Secretaria de Agricultura e Pecuária 
de Sobral (Seagri) para debater a instalação 
de novas cisternas de placas no Município. 
1.664 cisternas já foram instaladas, de um 
total de 1.776, de convênio firmado em 

2014 pela Seagri, junto a Secretaria de De-
senvolvimento Agrário do Ceará (SDA) e o 
CEAT. A previsão de entrega das outras 112 
cisternas é até o final do mês de março.

“Essa tecnologia social é de suma im-
portância para o produtor rural, porque esta 
água é para consumo humano”, explicou a 
titular da Seagri, Luiza Barreto. “Estas cister-
nas têm capacidade de acumular 16 mil litros, 
permitindo ao pequeno produtor uma susten-
tabilidade de até oito meses. Uma garantia de 
uma água de boa qualidade para sua família”, 
concluiu.

O município de Sobral já solicitou jun-
to a SDA a demanda de mais 500 cisternas 
de placas para universalizar a implantação 
dessa tecnologia em todo município. A pre-
visão de lançamento do edital para estas 
novas cisternas é março de 2016.

Prefeitura divulga resultado 
preliminar da 2ª fase da 
seleção para auxiliar de 

cuidador e técnico de 
referência

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds), di-
vulgou, nesta terça-feira (23), o resulta-
do preliminar da segunda fase da sele-
ção pública para formação de cadastro 
de reserva, para os cargos de auxiliar 
de cuidador (nível médio) e técnico de 
referência (nível superior na área de psi-
cologia).

O resultado final da seleção será di-
vulgado na próxima quinta-feira (25), 
na sede da Seds e no Impresso Oficial 
do Município. Os vencimentos variam 
de um salário mínimo a R$ 2.269,50, e 
a carga horária será de 40h/semanais 
para os dois cargos. Mais informações: 
3613-2022.

Veja o resultado no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Caminhão do Peixe atende população de três bairros nesta semana
Entre os dias 24 e 26 de fevereiro, 

das 7h às 13h, o Caminhão do Peixe 
estará nos bairros Pedrinhas, Suma-
ré e Alto do Cristo, respectivamente. 
Desenvolvido pela Prefeitura Munici-
pal e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto ‘Ca-
minhão do Peixe’ leva à população so-

bralense peixe e derivados (bolinha, 
linguiça e filé de peixe) a preços mais 
baratos.

A ação, que conta com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, be-
neficia ainda os produtores da Região, 
incrementando o comércio do pesca-
do no Município.

Recorde
Guarda Mirim recebe 855 inscrições para

seleção da 24ª turma

Na última sexta-feira (19), foram encerradas as inscrições para a 24ª 
turma do programa de estágio da Guarda Mirim com um recorde 
de inscritos. Ao todo, 855 jovens irão fazer a prova. O programa de 

estágio, que desde a última turma oferece 130 vagas, foi criado em 2004 
e atua na integração social e formação moral e cívica dos adolescentes.

“É a primeira vez que atingimos este número de inscritos. Isto mostra o 
prestígio que o programa tem no Município”, ressaltou um dos coordena-
dores da Guarda Mirim, Jefferson dos Santos.

Os candidatos participarão das duas fases do processo seletivo. A pri-
meira fase, que consiste em uma prova objetiva, será realizada no próxi-
mo domingo (28) nos colégios CERE Pref. José Euclides Ferreira Gomes 
Jr.(Cirão) e Netinha Castelo, das 8h às 11h. Os candidatos devem compa-
recer ao local com uma hora de antecedência, portando comprovante de 
inscrição e caneta azul ou preta. O resultado desta fase está previsto para 
ser divulgado dia 7 de março.

A segunda fase da seleção, que acontecerá entre os dias 10 e 16 de 
março, será uma entrevista. Os aprovados na seleção receberão uma bol-
sa-auxílio mensal no valor de RS 126,60, durante o período do estágio.

10ª edição do ‘Vespertinas da Inovação’ reúne empresários,
estudantes e gestão municipal

Com objetivo de ampliar as parcerias entre a iniciativa privada, 
universidades e a gestão pública para fomentar a competitividade 
e produtividade nas empresas, foi realizada a 10ª edição do Vesper-
tinas da Inovação, no auditório da unidade integrada do SESI/SENAI 
de Sobral, no dia 18 de fevereiro, com a participação de empresários, 
estudantes e representantes da gestão municipal.

No encontro foi proferida a palestra ‘Empreendedorismo Inova-
dor como Fator de Competitividade’ e foram apresentados o Conse-
lho Temático de Inovação e Tecnologia (Cointec) da Federação das 

Indústrias do Ceará (FIEC), que realizou sua primeira reunião em So-
bral, e a Bússola da Inovação, que incentiva o processo inovador na 
indústria.

Com o apoio da Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico (STDE) e da Coordenadoria 
de Juventude (Coojuv), o ‘Vespertinas da Inovação’ é uma realização 
da Coordenadoria de Extensão da Faculdade Luciano Feijão, através 
do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT.LF).

Participaram do evento, a secretária da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico de Sobral, Daniela Costa; o secretário ajunto 
da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Francisco Carvalho; o presidente do Cointec, Sampaio Filho; o diretor 
regional da FIEC em Sobral, Jocely Dantas; a diretora da Faculdade 
Luciano Feijão, Isabel Aguiar; o presidente da Associação Comer-
cial e Industrial de Sobral, Daniel Menezes; o diretor de Inovação da 
Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico, Jorge Soares;  o diretor regional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Paulo André Holanda; o superintendente 
do Instituto Euvaldo Lodi, Ricardo Sabadia; o presidente do Sindia-
limentos, André de Freitas; a articuladora regional do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sobral, Suilany Teixeira; e a 
presidente da Rede de Incubadora do Ceará, Técia Carvalho.


