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Nova Caiçara
976 famílias sobralenses realizam o sonho 

da casa própria
Com a terceira entrega no Residencial, 2.048 famílias sobralenses já realizaram o sonho da casa própria.

Sobral realizou uma bela festa ao partici-
par, nesta segunda-feira (7), da entrega 
simultânea de 2.434 unidades habi-

tacionais do programa Minha Casa, Minha 
Vida, em cinco cidades: Caxias do Sul (RS), 
Sobral (CE), Três Lagoas (MS), Paracatu (MG) e 
Jundiaí (SP). Em Sobral, mais 976 famílias rea-
lizaram o sonho da casa própria no Residen-
cial Nova Caiçara, somando já 2.048 famílias 
beneficiadas com moradias de qualidade.

A presidenta Dilma Rousseff, que parti-
cipava presencialmente da entrega de uni-
dades habitacionais em Caxias do Sul (RS), 
falou dessa conquista, através de link de 
transmissão ao vivo. “É um sonho realizado 
porque essas 2.434 famílias, daqui e do resto 
do país, elas sonharam com essa casa própria 
e tenho certeza que todas elas se sentem hoje 
um pouco vitoriosas. E essas cinco cidades do 
Brasil, nesses cinco estados, são hoje cidades 
melhores porque uma cidade é melhor quan-
do as famílias que nela residem têm sua casa 
própria. Todos começam uma nova etapa nas 
suas vidas!”, destacou.

O Governador Camilo Santana ressal-
tou o sentimento de participar da entrega 
das moradias. “É uma alegria presenciar esse 
momento, em que a gente vê o sorriso na face 
das pessoas ao receber uma moradia. Estamos 
num local privilegiado que conta com uma 
escola profissionalizante, em tempo integral, 
praticamente dentro do residencial. Está sendo 
concretizado o sonho de milhares de pessoas 
em Sobral, nesse que é o maior empreendi-
mento do interior do Ceará e um dos maiores 
do interior do Nordeste”.

O prefeito Veveu Arruda falou emociona-

do das conquistas que têm garantido quali-
dade de vida para a população sobralense. 
“Estamos realizando a maior inclusão social de 
toda a história de Sobral, através dessa política 
habitacional, que beneficiará quase 15 mil pes-
soas. Outras ações se articulam para garantir a 
melhoria de vida daqueles que mais precisam. 
Tínhamos quase 8 mil famílias vivendo na ex-
trema pobreza, desenvolvemos um trabalho 
intersetorial e conseguimos reduzir para 754 
famílias. Nós temos, segundo avaliação do 
Ministério da Educação, a melhor rede de edu-
cação pública do Brasil. E outro dado relevante, 
em 2015, registramos a menor taxa de mortali-
dade infantil (8,6) de toda a história de Sobral e 
uma das menores do Norte e Nordeste”.

Se dirigindo às famílias moradoras do 

Residencial Nova Caiçara, a vice-governa-
dora Izolda Cela falou da responsabilidade 
de cada um para construir um local bom de 
se viver. “Essa é uma área muito privilegiada, 
com uma bela vista da Serra da Meruoca e 
aqui pode ser um lugar maravilhoso de se mo-
rar. A Prefeitura e o Governo do Estado já estão 
construindo três Centros de Educação Infantil, 
terminando a licitação da escola fundamental  
de tempo integral, e terá outros equipamentos. 
Mas fazer esse local bom de viver não depen-
de só do poder público, mas de cada morador. 
Essa área receberá ações do Pacto pelo Ceará 
Pacífico, construindo para o nosso Estado e 
nosso país”, afirmou.

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

Em 3 anos
Sobral tem crescimento de 65% no número de empresas formalizadas

Nos últimos três anos, foram abertas 
3.734 novas empresas em Sobral, um cres-
cimento de 65,19% no número de empre-
endimentos formalizados. Segundo dados 
da Junta Comercial do Estado do Ceará (Ju-
cec), em 2012, Sobral tinha 5.728 negócios 
registrados e finalizou o ano de 2015 com 
9.462 empresas. O levantamento foi feito 
pelo Programa Sobral em Dados (Proda-
dos), da Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Tecnnolocia e Desenvolvimento 
Econômico (STDE), que reúne informações 

socioeconômicas para identificar as poten-
cialidades locais aos investidores e auxiliar 
no desenvolvimento de políticas públicas 
municipais.

Deste total, 91,14% das empresas estão 
localizadas na sede de Sobral e 8,86% nos 
distritos. O crescimento do número de em-
presas formalizadas demonstra o desenvol-
vimento econômico do setor empresarial, 
fortalecendo a economia local, ampliando o 
número de empregos formalizados e incen-
tivando abertura de novos negócios.

Representantes do grupo ‘Mulheres Solidárias’ visitam beneficiárias do 
Lar de Esther

Como parte da programação do ‘Março Mais Mulher’ e represen-
tando o grupo ‘Mulheres Solidárias’, a secretária de Desenvolvimento 
Social e Combate à Extrema Pobreza de Sobral, Valdízia Ribeiro, junto 

com a equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social (Creas), visitaram, na manhã do último domingo (6), o Lar de 
Esther, instituição que atua na recuperação de mulheres dependen-
tes de drogas.

“A finalidade da visita foi compartilhar as ações da agenda do 
‘Março Mais Mulher’ com as usuárias do equipamento”, explicou Val-
dízia Ribeiro ressaltando algumas das atividades que envolverão as 
mulheres atendidas pelo Lar de Esther. “Por meio do grupo ‘Mulheres 
Solidárias’, estas que são assistidas pelo Lar de Esther, também serão 
contempladas com ações, como dia de beleza, feito pelo espaço Beth 
Brito e Avon, e muita música, por meio da escola Universo da Música”, 
concluiu.

O momento foi propício, também, para mostrar a importância do 
Creas no combate à violência contra a mulher e como a parceria en-
tre os serviços pode ser fortalecida. O ‘Março Mais Mulher’, conta com 
diversos eventos culturais, sociais e beneficentes, além de homena-
gens, passeio ciclístico, palestras e oficinas para geração de renda. A 
programação se estenderá até o dia 31 de março.

Projeto Vidas em Ascensão apresenta curso de ‘Linguagens Urbanas’ 
para jovens do Residencial Nova Caiçara

Cerca de 300 jovens assistiram e parti-
ciparam, na última sexta feira (4), da apre-
sentação do curso de Linguagens Urbanas, 
realizada na Estação Juventude, no Residen-
cial Nova Caiçara. Ofertada gratuitamente, a 
capacitação será promovida para os jovens 
moradores do Residencial através do Pro-
jeto ‘Vidas em Ascensão’, que conta com o 
patrocínio da Petrobrás.

Durante a abertura do curso, foram rea-
lizadas apresentações de hip hop, street dan-
ce e swingueira, pelo Dj Ed Freire, para o pú-
blico alvo da formação gratuita, que contará 
com carga horária de 300 horas aula e que 
se propõe a cooperar para o fortalecimento 

e melhoria técnica das novas linguagens de 
expressão artísticas desenvolvidas nos cen-
tros urbanos.

A abertura contou ainda com a presen-
ça do presidente da Ecoa Sobral, Roberto 
Galvão; do coordenador da Juventude de 
Sobral, Igor Bezerra, e do coordenador do 
Projeto Vidas em Ascensão, Gerardo Aragão.

Uma realização da Escola Nova de Ar-
tes e Ofícios, juntamente com a Escola de 
Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa 
Sobral), o curso conta com o apoio da Pre-
feitura Municipal, através da Secretaria da 
Cultura e do Turismo, e com a parceria da 
Coordenadoria de Juventude de Sobral e 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza (Seds). Mais 
informações: site - ecoasobral.org ou (88) 
3111-1661.


