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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA AGENTE 
JOVEM AMBIENTAL

O AJA tem como propósito estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis, por meio da inclusão 
social e ambiental, viabilizando o desenvolvimento de suas competências e habilidades, ampliando as 
oportunidades de geração de renda e o protagonismo juvenil, focando na melhoria da qualidade de vida e na 
preservação do meio ambiente.
PPrograma será executado, coordenado e monitorado pela SEMA, por meio da Coordenadoria de Educação 
Ambiental e Articulação Social (Coeas/SEMA). “O jovem AJA classificado deverá passar por uma capacitação em 
educação ambiental, realizada pela SEMA, em formato de Ensino à Distância (EAD), com duração de 60 (sessenta) 
horas/aula.

O Pode Falar foi criado em parceria com diversas organizações da sociedade 
civil e empresas com expertise na área e funciona de forma anônima gratuita. 
O intuito é que pessoas que não conseguem falar pessoalmente, possam 
dialogar com os profissionais que trabalham na plataforma. Estas ações estão 
dentro das atividades que visam a obtenção do Selo Unicef, gerando futura 
parceria com a Prefeitura Municipal de Altaneira.

PPara a secretária Municipal de Assistência Social Maria Eliane Pereira de 
Alencar Soares, ações como essas são importantes pois fortalecem o trabalho 
voltado para a criança e o adolescente. Disse a secretária.

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LANÇA O PODE FALAR EM PARCERIA 
COM UNICEF

As inscrições para o Programa Estadual Agente Jovem Ambiental (AJA) 
estão abertas e os interessados podem se inscrever no endereço 
eletrônico www.sema.ce.gov.br/inscricao-aja até o dia 26 de fevereiro. O 
AJA oferece oportunidade de capacitação na área ambiental, para dez mil 
jovens cearenses, entre 15 e 29 anos de idade, de famílias que estão no 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e matriculados em 
escola pública ou com o Ensino Médio completo.
OO Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), 
concederá aos selecionados, auxílio financeiro mensal correspondente a 
R$ 200 reais. Segundo Artur Bruno, titular da SEMA, o AJA é um programa 
de inclusão social e de educação ambiental. “Os jovens serão 
capacitados, eles aprenderão a fazer os seus projetos para melhorar o 
meio ambiente de seus municípios”, disse. Com certeza esse é um projeto 
que terá uma grande repercussão e vai contribuir para um Estado melhor 
prpreparado para a sustentabilidade”, completa.
SOBRE O AJA

SECULT ALTANEIRA ABRE INSCRIÇÕES TOTALMENTE  
ONLINE PARA CADASTRO NO MAPA CULTURAL E TURÍSTICO 
DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA.
O Mapa Cultural e Turístico de Altaneira é um misto de tradições, 
manifestações culturais e conhecimentos das nossas belezas naturais e 
turísticas que possuem valores e reconhecimento dos fazeres e saberes 
culturais e turísticos entre a população local, de outras regiões do Estado, 
do país e do mundo.
EEste espaço tem o objetivo de mapear os agentes e grupos culturais e 
turísticos a partir de seus cadastros, que acontecem de forma 
democrática, onde os mesmos terão a oportunidade de participar de 
políticas públicas, a fim de fortalecer as práticas individuais, de grupos e 
movimentos culturais e de turismo em nosso município.
   Essa é mais uma ação e promoção de acesso à cultura e turismo do povo 
altanerense e vem para oportunizar a divulgação de eventos diversos, 
bem como a apresentar ideias que fomentem e potencializem os talentos 
culturais e potencialidades turísticas do nosso município.

Cadastre-se pelo site da Prefeitura Municipal de Altaneira na aba da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Altaneira:    https://forms.gle/RaLYoSY5AN6VXYWj7
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PROMOVE PEIXAMENTO 
EM AÇUDES DO MUNICÍPIO  ALTANEIRA EM AÇÃO  03022021

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a Secretaria 
da Pesca do Ceara, está realizando o peixamento de açudes do município de 
Altaneira, na ocasião foram entregues 15 mil alevinos de espécies variadas, o 
peixamento tem como objetivo principal, propiciar a população mais uma 
opção de segurança alimentar, como também contribuir com o incentivo ao 
consumo de peixes no dia a dia da população.
SeguSegundo o secretário Cezar Cristóvão, essa ação fortalece a piscicultura do 
município proporcionando a cadeia produtiva de peixe.
“O Peixamento tem como objetivo estimular a permanência dos pequenos 
e médios produtores na atividade pesqueira, para estes possam gerar 
ocupação e renda, para si e para as suas famílias”. Disse o secretário.
AAté o início do primeiro semestre do próximo ano (2022), o Projeto de 
Peixamento promove a entrega de 5,22 milhões de alevinos de tilápia, carpa, 
piau, curimatã e sardinha de água doce e beneficia cerca de 60 mil famílias 
que moram no entorno de mil barragens e açudes públicos. O investimento 
do Estado é de R$ 538.082,19 e a estimativa é que o projeto gere uma 
produção de 1,1 toneladas de peixe por ano.

JOVEM DE ALTANEIRA RECEBERÁ APOIO DO GOVERNO MUNICIPAL 
PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS ESPALHADOS PELO BRASIL

O Governo Municipal através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo 
incentiva o esporte municipal, e através de iniciativa, irá apoiar o jovem Ravi 
Timóteo na corrida ao pódio.
Com os grandes feitos no esporte, podemos afirmar: “COMEÇARÁ MAIS UMA 
TEMPORADA DE CORRIDA ATRÁS DE MEDALHAS PARA RAVI TIMOTEO”.
OO Prefeito Dariomar Rodrigues,  juntamente com o Secretário de Esporte do 
município Antonio Pereira (Antonio de Kaci), vem buscando com muitos 
esforços, mobilizar, incentivar e tornar mais humano o processo ao qual, os 
jovens podem ser protagonistas na comunidade através das mais variadas 
atividades esportivas, contudo, que moldam o cidadão.

O GOVERNO MUNICIPAL DE ALTANEIRA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
CULTURA, ESPORTE E TURISMO LANÇA DE FORMA PIONEIRA NA 
REGIÃO DO CARIRI OESTE O MAPA ESPORTIVO PARA CADASTRO DE 
DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO. 

O cadastro é simples, fácil de ser respondido pelo atleta e inteiramente gratuito. Com essa ferramenta queremos 
facilitar o trabalho de organização para a SECULT Altaneira e melhorar ainda mais a participação em eventos para os 
nossos atletas.

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Altaneira, através 
do seu Departamento de Esportes e da Assessoria de Projetos e 
Programas da Secult, com apoio do Governo Municipal do Prefeito 
Dariomar Rodrigues se reuniram na última sexta-feira, dia 26 de fevereiro 
de 2021, para debater assuntos relacionados a pasta do esporte em 
tempos de pandemia no município. 
FFoi apresentado na reunião para os presentes o Projeto do Mapa do 
Esporte de Altaneira, para que nesse período de pandemia a SECULT e o 
Departamento de Esportes do Município possam estar realizando o 
cadastro de todos os atletas e realizadores de eventos esportivos no 
município e assim facilitar os trabalhos burocráticos de cadastros e 
acompanhamento de atletas para realização de ações e eventos 
esportivos futuros. 
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