
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                Ano XIX - Nº 244 - Sobral, quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                 Ano XIX - Nº 244 - Sobral, quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Boletim
MunicipalMunicipal

Prefeito: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto | Chefe de Gabinete do Prefeito:  Luciano de Arruda Coelho Filho | Assessora de Comunicação/Editora-chefe: Raquel 
Scarano do Amaral | Repórteres: Gabriele Oliveira, Manoel  Cruz, Ramirez Farias e Rayanne Colares | Diagramação: Fábio Fernandes e Laura Farias | Fotos: Luiz Queiroz | 
Impressão: Imprensa Oficial do Município (IOM)| Tiragem: 4.000 exemplares. Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62011-060 | e-mail: comunicacao@sobral.ce.gov.br 

A Prefeitura de Sobral está preparan-
do a maior entrega do Residencial 
Nova Caiçara, garantindo moradia 

de qualidade para mais 832 famílias sobra-
lenses. A definição da quadra, bloco e an-
dar dos apartamentos aconteceu, por meio 
de sorteio, realizado nesta segunda (11) e 
terça-feira (12), no Centro de Convenções. 
Atualmente já moram 1.108 famílias no Re-
sidencial Nova Caiçara. Após esta entrega, 
1.940 famílias estarão morando no maior 
projeto habitacional do interior do Ceará.

“Ao longo do ano vamos entregar mais 
1.424 moradias para as pessoas que mais 
precisam. Nem todos os municípios do Brasil 
conseguiram trazer um programa desta na-
tureza para o seu território. Isso só foi possí-
vel por causa da nossa parceria do Governo 
Municipal com o Governo Estadual e Federal. 
Fico muito feliz de poder contribuir com essa 
conquista para essas pessoas que estão o so-
nho de todo brasileiro, que é o desejo da casa 
própria”, afirmou o prefeito Veveu Arruda.

O próximo passo será a vistoria dos 
apartamentos, que será iniciada nesta sex-
ta-feira (15), e assinatura dos contratos jun-
to ao banco, num prazo de 40 dias. Todas 
as famílias beneficiadas tiveram documen-
tação aprovada pelo banco e receberam vi-
sitas para comprovar os dados declarados, 
atendendo aos critérios de morar em áreas 

de risco; serem chefiadas por mulheres; ter 
algum membro deficiente ou idoso; morar 
em Sobral há mais de 5 anos e ter renda de 
até três salários mínimos.

Para a jovem mãe Flávia Sousa, que mo-
rava no bairro Dom Expedito, é um sonho 
realizado. “Eu morava num quartinho na 
casa da minha mãe. Várias famílias morando 
na mesma casa. Para mim será uma grande 
mudança porque terei minha casa própria 
com meus filhos. É um sonho realizado que eu 
pedia muito a Deus!”.

A dona de casa Rozeni de Oliveira se 
emocionou ao falar da conquista da casa 
própria. “Eu morava com meu irmão de favor 
e fui morar de aluguel. Eu estava há 10 anos 

inscrita na Prefeitura porque antes do Minha 
Casa, Minha Vida eu já tinha me inscrito em 
outros programas e nunca tinha conseguido. 
Agora vai mudar tudo e eu estou muito feliz!”

Ao todo, serão entregues 3.364 apar-
tamentos, que irão beneficiar mais de 15 
mil pessoas. Além das residências, o novo 
bairro conta com áreas de lazer e prática de 
esportes, áreas de convivência, além de três 
Centros de Educação Infantil, duas Escolas 
de Tempo Integral (uma na área do empre-
endimento e outra na Cohab III); dois Cen-
tros de Saúde da Família (com 5 equipes e 
50 agentes de saúde) e um Centro de Artes 
e Esportes Integrado.

Prefeitura de Sobral prepara maior entrega
do Residencial Nova Caiçara

A Dona de casa Rozeni 
de Oliveira se emocionou 
quando soube o bloco e o 
andar do seu apartamento

Flávia Sousa, que morava no bairro Dom 
Expedito, realizou o sonho da casa própria

Prefeito Veveu Arruda entregará mais 832 moradias, somando 1.940 famílias
beneficiadas no maior projeto habitacional do interior do Ceará

A Prefeitura de Sobral, através da Coor-
denadoria de Juventude (Coojuv), em par-
ceria com o Instituto de Formação para o 
Trabalho (Infort), promoveu, nesta terça (12) 
e quarta-feira (13), cortes de cabelo, escovas 
e pranchas gratuitas para a população do 
Residencial Nova Caiçara. Cerca de 200 pes-
soas participaram da ação, que faz parte do 
Projeto Viver Jovem, da Estação Juventude 
Nova Caiçara.

“Entramos em parceria com o Infort, que 
enviou uma cabeleireira profissional e 13 es-
tagiários que realizaram mais de 200 cortes 
de cabelo para os jovens e comunidade do 
conjunto habitacional nestes dois dias de 
serviço. Além dos cortes, as meninas tiveram 
os cabelos escovados e pranchados e saíram 
felizes da vida”, explicou a coordenadora do 
Projeto Viver Jovem, Rogena Sabóia.

Segundo o coordenador de Juventude 
de Sobral, Igor Bezerra, “dentro das ações 
de prestação de serviço à comunidade, como 

emissão de documentos gratuitos, neste mês 
de janeiro prestamos serviços de corte de ca-
belo e de outros segmentos e atividades que 
envolvem esporte, lazer e cultura”.

O Projeto Viver Jovem é uma realização 
da Coordenadoria de Juventude, responsá-
vel por oferecer serviços de lazer, esporte e 
cultura gratuitos, além de inserir o jovem 
como meio transformador da comunidade, 
através do protagonismo juvenil.

Juventude
Prefeitura e Infort beneficiam 200 pessoas 
do Residencial Nova Caiçara com cortes de 
cabelo gratuitos

A Escola de Cultura, Comunicação, 
Ofícios e Artes (Ecoa Sobral), com o pa-
trocínio da Petrobrás, está com inscrições 
abertas para 31 cursos do Projeto Vidas 
em Ascensão. Serigrafia, artesanato em 
cerâmica, bordado, fotografia, artes deco-
rativas, pintura em porcelana, mural e te-
cido, história da arte, manuseio de obras 
de arte, dentre outros, compõem o cro-
nograma da formação, que busca ofere-
cer oportunidades de profissionalização.

As inscrições são gratuitas e os in-
teressados deverão se dirigir a Ecoa, 
localizada na Travessa Adriano Dias de 
Carvalho, nº 135 - Centro (ao lado do Res-
taurante Popular), das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, portando RG, CPF e declaração de 
escolaridade para realizar inscrição.

Uma realização da Escola Nova de 
Artes e Ofícios, juntamente com a Ecoa 
Sobral, as formações contam com o apoio 
da Prefeitura Municipal, através da Secre-
taria da Cultura e do Turismo. Mais infor-
mações: (88) 3111.1661 ou  ecoasobral@
gmail.com

Ecoa oferece vagas 
gratuitas para 31 cursos 

profissionalizantes

Com o intuito de ampliar as ações vol-
tadas para a juventude, com foco nos jo-
vens que tiveram seus direitos violados, o 
coordenador de Juventude de Sobral, Igor 
Bezerra, se reuniu, na última sexta-feira (8), 
com o secretário Estadual do Trabalho e De-
senvolvimento Social, Josbertini Clementi-
no. Durante o encontro, realizado no Palácio 
da Abolição,  foi apresentado ao titular da 
pasta e corpo técnico o Projeto ‘Juventude 
em Rede’, que será discutido no próximo dia 
28, na sede do Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza.

O ‘Juventude em Rede’ consiste em 
uma série de ações de atenção aos jovens 
egressos do sistema sócio-educativo, como 
adolescentes que estão prestando serviços 
à comunidade, ou mesmo que estejam em 
regime fechado e de semi liberdade.

“O nosso objetivo é que o Projeto seja 
aprovado em tempo hábil para que esses jo-
vens sejam acompanhados por um tempo 
mínimo de dois anos, ou seja, queremos criar 
uma rede alternativa para a ressocialização 

dos jovens infratores. É importante destacar 
também a importância do diálogo entre mu-
nicípios e Estado para o enfrentamento desse 
problema”, ressaltou o coordenador de Ju-
ventude de Sobral, Igor Bezerra.

Além do secretário do Trabalho e Desen-
volvimento Social do Estado, Josbertini Cle-
mentino, participaram da reunião a coorde-
nadora das Células de Alta Complexidade, 
Mariana Abreu, e o articulador de Juventu-
de da Rede Cuca, Daniel Mamede.

Projeto ‘Juventude em Rede’ é apresentado 
a secretário do Trabalho e Desenvolvimento 
Social do Ceará

Prefeitura realiza mutirão de 
limpeza no bairro Cohab III

12 carradas de lixo foram retiradas, 
nesta quarta-feira (13), do bairro Cohab III. 
Resultado do trabalho de 15 homens, o lixo 
foi retirado do local e encaminhado para o 
aterro sanitário do Município. Além disso, 
o serviço de limpeza urbana resguarda a 
população de possíveis riscos de doenças, 
como a dengue, zyca e chicungunya.

“Fizemos uma grande ação de limpeza 
na Cohab III. O bairro é um dos maiores de 
Sobral e necessita de constantes mutirões de 
limpeza até mesmo para que a população 
possa se conscientizar que este é um traba-
lho conjunto, pois todos nós somos respon-
sáveis pelo saneamento da cidade”, esclare-
ceu o titular da Secretaria de Conservação 
e Serviços Públicos, Jorge Trindade.

A equipe de limpeza pública do Muni-
cípio tem o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida da população, deixando ruas, 
praças e avenidas limpas para o bom uso 
dos espaços públicos. Além disso, os mu-
tirões estão diretamente ligados à saúde 
pública, eliminando possíveis focos de 
doenças, como a dengue. Para solicitar os 
serviços da equipe de limpeza a popula-
ção pode recorrer ao ‘Disque Limpeza’, por 
meio do número (88) 3677-1177.


