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Cooperativismo
Secretaria da Agricultura e Pecuária promove 
palestra para agricultores de base familiar

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária (Seagri), 
promove, nesta sexta-feira (4), no Auditório 
da Prefeitura, a palestra ‘COOPERBIO: seu 
funcionamento e como se associar’, que 
será apresentada pelo presidente da Coope-
rativa de Produção da Agricultura Familiar e 
Biocombustível do Ceará (COOPERBIO), An-
tônio José Santiago. O evento é destinado a 
agricultores de base familiar do Município.

Na ocasião, também será apresentada 
a criação de uma cooperativa de agriculto-
res, o que irá facilitar a comercialização dos 
produtos da agricultura familiar. A meta é 
envolver os 300 produtores cadastrados no 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
e no Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE). “A criação de uma cooperativa 
com os produtores é muito benéfica para eles 
mesmos. Isto dará maior credibilidade aos 
produtores, fazendo com que seus produtos 
cheguem ao mercado de forma organizada 

e certificados com a qualidade que o consu-
midor merece”, ressaltou a titular da Seagri, 
Luiza Barreto.

O evento é uma parceria com a Coope-
rativa de Produção da Agricultura Familiar e 
Biocombustível do Ceará (COOPERBIO) e o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de So-
bral. Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

O salão I da Escola de Cultura, Comu-
nicação, Ofícios e Artes (Ecoa Sobral) será 
palco, a partir desta quarta-feira (2), da ex-
posição ‘Experiências Museológicas’, dos 
acadêmicos do curso de história da Univer-
sidade Vale do Acaraú (Uva). Com curadoria 
da professora e historiadora Regina Raick, o 

acervo da exposição é composto por 18 tra-
balhos originários das disciplinas de prática 
museológica e ação educativa em museus 
e seguirá aberta a visitação até o dia 8 de 
abril, na sede da Ecoa Sobral, localizada na 
Travessa Adriano Dias de Carvalho, 135 – 
Centro.

A mostra é uma realização da Ecoa So-
bral em parceria com a Uva. O acesso é gra-
tuito, podendo ainda ser realizado o agen-
damento de grupos para visitas mediadas. 
Mais informações: (88)3111.1661 ou site 
- ecoasobral.org.

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

Ecoa Sobral abre exposição ‘Experiências 
Museológicas’ nesta quarta-feira (2)

A partir desta quarta (2) até a próxima 
sexta-feira (4), os moradores dos bairros Pe-
drinhas, Sumaré e Alto do Cristo receberão 
o Caminhão do Peixe, sempre a partir das 
7h. Eles poderão comprar filé, linguiça e bo-
linha de peixe por valores mais acessíveis. O 
equipamento atenderá os moradores até as 
13h, ou enquanto durar o estoque.

Desenvolvido pela Prefeitura de Sobral 
e coordenado pela Secretaria da Agricultu-
ra e Pecuária, o Projeto Caminhão do Peixe 
conta com o apoio do Ministério da Pesca 
e Aquicultura e beneficia os produtores, 
incrementando o comércio do pescado no 
Município.

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

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros

esta semana

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Cultura e do Turismo, divulgou nes-
ta terça-feira (1º) o resultado da segunda 
fase da seleção para contratação temporá-
ria e formação de cadastro de reserva. A se-
gunda etapa foi realizada na última quarta-
-feira (24), na Escola Nova de Artes e Ofícios 
de Sobral, e consistiu na aplicação de prova 
sobre conhecimentos gerais e específicos.

O processo seletivo é destinado ao pre-
enchimento de quatro vagas para agente 
administrativo, 10 de auxiliar de serviços 
gerais (seis para contratação imediata e 
quatro para cadastro de reserva) e 16 para 
porteiro (sete para contratação imediata e 
nove para cadastro de reserva).

Confira o resultado da 2ª etapa no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Divulgado resultado da segunda 
fase da seleção para contratação 
temporária e cadastro de reserva

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) irá entregar ainda 
neste mês de março uma nova adutora para reforçar o abastecimento de água no 
Residencial Nova Caiçara e no bairro Renato Parente. Para isso, a Autarquia acele-
rou os serviços desde o início do mês de fevereiro.

A adutora interligará o reservatório localizado no bairro José Euclides II aos 
reservatórios existentes no Residencial Nova Caiçara, percorrendo 1.079 metros. O 
equipamento irá minimizar as problemáticas de falta d’água naquela região, pois 
representa a duplicação da capacidade de distribuição e abastecimento.

SAAE constrói adutora para melhorar o 
abastecimento de água no Residencial
Nova Caiçara e no bairro Renato Parente

Residencial Nova Caiçara receberá mais 976 famílias
Com a maior entrega do residencial serão 2.084 famílias beneficiadas com moradia de qualidade

Mais 976 famílias sobralenses reali-
zarão o sonho da casa própria no 
Residencial Nova Caiçara, nos pró-

ximos dias. “Possivelmente teremos a presen-
ça da nossa presidente Dilma, nesta que será 
a maior entrega que realizamos. Eu fico muito 
feliz de poder contribuir com essa conquista 
para essas pessoas que estão realizando o so-
nho de todo brasileiro que é o desejo da casa 
própria”, afirma o prefeito Veveu.

Com essa entrega já são 2.084 famílias 
beneficiadas no maior projeto habitacional 
do interior do Ceará, concluindo a entrega 
das duas primeiras etapas do Residencial. 
Todas as famílias beneficiadas tiveram do-
cumentação aprovada pelo banco e re-
ceberam visitas para comprovar os dados 
declarados, atendendo aos critérios de mo-
rar 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. Os 
apartamentos possuem dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de serviço, totali-
zando 43 m².

No total, mais de 15 mil pessoas irão mo-
rar nos 3.364 apartamentos do Residencial 
Nova Caiçara, construído através do Progra-

ma Minha Casa, Minha Vida, numa parceria 
entre a Prefeitura de Sobral, o Governo do 
Estado do Ceará e o Governo Federal. O Re-
sidencial conta com áreas de lazer, quadras 
esportivas, espaço para atividades comuni-
tárias e comerciais, além de três Centros de 

Educação Infantil, que já começaram a ser 
construídos; duas Escolas de Tempo Integral 
(uma na área do empreendimento e outra 
na Cohab III); dois Centros de Saúde da Fa-
mília (com 5 equipes e 50 agentes de saúde) 
e um Centro de Artes e Esportes Integrado.


