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A vida é bela, mas também pode ser muito cruel e difícil para
algumas pessoas. Em algumas situações, por mais extremas e

desesperadoras que possam parecer, devemos manter o pulso firme
e o equilíbrio mental, pois esta é a melhor maneira de conseguir

enxergar a luz no fim do túnel!
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I. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município de Acopiara está situado na região Centro-Sul do estado do Ceará,

com  população  segundo  o  último  censo  (2010)  de  51.160  pessoas,  possui  um

território bem extenso, contabilizando Sede e Zona Rural, distante cerca de 360 km

da  capital  e  compõe  a  18ª.  Região  de  Saúde  do Estado  do  Ceará  com mais  09

municípios  circunvizinhos sendo eles:  Iguatu,  Cariús,  Catarina,  Deputado Irapuan

Pinheiro, Jucás, Mombaça, Piquet Carneiro, Quixelô e Saboeiro. 

Apresenta 18.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 90.6% de

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 5.3% de domicílios urbanos

em  vias  públicas  com  urbanização  adequada  (presença  de  bueiro,  calçada,

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado,

fica  na posição  83 de  184,  93  de 184 e  68 de  184,  respectivamente.  Já  quando

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3774 de 5570, 1443 de 5570 e

3427 de 5570, respectivamente.

II. ORIGEM E TRAÇOS CULTURAIS DE ACOPIARA

No povoamento da região compreendida entre os limites do atual Município de

Acopiara, nas primeiras décadas do século 18 começou por ser concedida, em 4 de

julho de 1719, ao Alferes Antônio Vieira Pita, pelo Capitão-mor Salvador Alves da

Silva, uma sesmaria no riacho Quincoê, medindo três léguas de terra pelo dito acima

e meia de largo para cada banda.  Com o tempo foram chegando famílias que se

fixaram,  entre  as  primeiras  destas  a  família  Pereira  Silva.  Como  o  terreno  se

apresentasse muito pedregoso tomou o nome de Lages, nome que acabou designando

concentração humana que aí se adensou, bem como o da estação de Estrada de Ferro

de  Baturité  (Rffsa),  inaugurada  em  10  de  julho  de  1910. 

O Município foi criado, desmembrando-se do então distrito de Iguatu, pela Lei nº

1875, de 28 de setembro de 1921, com sede núcleo de Lages, então elevado a vila, e

inaugurou-se a 14 de janeiro de 1922. Elevada a sede à categoria de cidade,  em
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virtude do Dec. nº 448, de 20 de dezembro de 1938. Foi seu primeiro Prefeito Celso

de Oliveira Castro, que ali fixando residência e juntamente com o Monsenhor José

Coelho da Rocha, vigário de Iguatu, muito trabalhou pelo desenvolvimento da nova

comuna.  Criada  por  D.  Quintino  Rodrigues  de  Oliveira,  1º  Bispo  de  Crato,  a

Freguesia data de 12 de outubro de 1921, desmembrada da de Iguatu, tendo sido seu

primeiro vigário o Pe. Leopoldo Rolim. A padroeira é N. S. do Perpétuo Socorro. A

igreja  matriz  foi  fundada  por  Mons.  José  Coelho  da  Rocha,  cujo  nome  é

homenageada numa das praças da cidade. Existe um núcleo protestante, formado na

Fazenda  Logradouro  pelo  pastor  Lacy  WardIaw,  norte-americano,  e  um  da

Congregação Cristã do Brasil, fundado por José Pinheiro, em 14 de julho de 1962.

Lages era a primitiva denominação que o Dec. nº 1.156, de 4 de dezembro de 1933,

mudou para Afonso Pena. Em virtude do Dec. nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943,

tomou o nome de Acopiara, que é de formação tupi composição de aco roça, roçado,

cultura, pi de pina, limpar ou tratar, e ara prefixo que indica agente. Donde: Aco-pi-

ara o que cultiva, o lavrador ou agricultor, alusão à circunstância de ser o Município

um dos mais agrícolas do Ceará. 

III. TRABALHO E RENDIMENTO

Em 2016, o salário médio mensal era de 0.7 salários mínimos. A proporção de

pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.0%. Na comparação com os

outros  municípios  do  estado,  ocupava  as  posições  184  de  184  e  171  de  184,

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 5570

de  5570  e  5029  de  5570,  respectivamente.  Considerando  domicílios  com

rendimentos  mensais  de  até  meio  salário  mínimo  por  pessoa,  tinha  54.4%  da

população nessas condições, o que o colocava na posição 84 de 184 dentre as cidades

do estado e na posição 568 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
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IV. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve ações socioeducativas

articulando parcerias com os governos Federal e Estadual e a Sociedade Civil.

Os  Programas  e  Projetos  contemplam  a  atenção  à  família,  à  infância,  à

adolescência, ao idoso, à maternidade, sendo notório a prioridade das ações por parte

do governo municipal,  bem como,  pleiteando a  implantação de  novas  ações  que

atendam as necessidades da população, que a partir das mudanças e transformações

sociopolítico e socioeconômico e cultural.

Nesse sentido, há em execução os seguintes programas e projetos:

- Cadastro Único;

- Bolsa Família;

- Ações Socioeducativas com Famílias;

- Convivência da 3ª Idade;

- Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

- Benefícios Eventuais;

- Benefícios de Prestação Continuada;

- Briquedoteca;

- PAIF – Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família;

-PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos;

-Projeto Municipal Acopiara Capacita;

-Programa Criança Feliz;

-Projeto Municipal de Abordagem Social;
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As estratégias de envolvimento da população que se encontra vulnerabilizada,

destituída  dos  mínimos  sociais  e  dos  direitos  de  cidadania,  são  desenvolvidas

respeitando as  particularidades  de cada  ação,  tendo como base  a  participação da

comunidade,  inclusão  social,  garantia  de  direitos  e  incentivos  ao  protagonismo

social. Deste modo, podem-se descrever as seguintes estratégias:

- Participação dos segmentos populares;

- Interligação dos projetos, programas e ações executadas na Secretaria;

- Mobilização social, através de reuniões e explanação das ações;

- Cadastramento dos usuários para conhecer a realidade dos mesmos;

- Realização de entrevistas, por meio de questionários e visita domiciliares;

- Identificação das áreas vulneráveis e das questões sociais existentes;

- Palestras socioeducativas;

- Planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços e das ações;

- Atendimento priorizando o resgate da cidadania, respeito à dignidade humana aos

usuários da Assistência Social.

V. EDUCAÇÃO

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota

média de  06 no IDEB.  Para os  alunos dos  anos finais,  essa nota foi  de 5.4.  Na

comparação  com cidades  do  mesmo estado,  a  nota  dos  alunos  dos  anos  iniciais

colocava esta cidade na posição 61 de 184. Considerando a nota dos alunos dos anos

finais, a posição passava a 12 de 184. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14

anos) foi de 97.2 em 2010. Isso posicionava o município na posição 109 de 184

dentre as cidades do estado e na posição 3382 de 5570 dentre as cidades do Brasil
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VI. SAÚDE

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.68 para 1.000 nascidos

vivos.  As  internações  devido  a  diarreias  são  de  1.9  para  cada  1.000  habitantes.

comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 89 de 184 e 50 de

184, respectivamente. quando comparado a cidades do brasil todo, essas posições são

de  2564  de  5570  e  1604  de  5570,  respectivamente. A  assistência  em saúde  no

município dispõe de uma unidade hospitalar Regional, Hospital Geral Suzana Gurgel

do Vale.  Na atenção básica possui 21 equipes de Estratégia  de Saúde da Família

(ESF) e 06 Equipes de Saúde Bucal, um Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I),

um Centro  de  Atenção  Psicossocial  de Álcool  e  outras  Drogas  (CAPS AD),  um

Centro  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO),  uma  Farmácia  Popular  e  01

Instituição Asilar.

VII. VULNERABILIDADES, RISCOS E POTENCIALIDADES.

Localizado no semiárido nordestino,  no Sertão cearense,  Acopiara apresenta

secas periódicas, ocasionando o êxodo rural para as metrópoles da Região Suldeste,

expressivamente para o estado de São Paulo, bem como, o êxodo para as regiões

periféricas do município que é crescente.

Dessa  forma,  contribui  para  o  surgimento  e  aumento  de  problemas  sociais,

sendo  a  pobreza,  violência,  exclusão  social,  uso  abusivo  de  álcool  e  outras

substâncias químicas evidenciadas, expressando novas demandas de intervenções das

ações sócioassistenciais. Nesse sentido, a população dessas áreas torna-se vulnerável

devido a essas questões.

No tocante a zona rural, a população encontra dificuldades, devido a escassez

de chuva, consequentemente a falta de agua potável, necessitam de carro pipa ou

aquisição distante de suas residências.
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Nessas localidades,  constituídas de pessoas desprovidas dos mínimos socias,

faltando-lhes condições socioeconômicas que permitam uma vida digna e a garantia

dos  direitos  a  cidadania  e  dignidade  humana,  há  a  influência  do  nível  de

escolaridade, precárias condições de saneamento, habitação, nutrição e desemprego.

Fatores que contribuem para o aparecimento da morbidade.

No que tange as atividades econômicas predomina a agricultura destacando a

lavoura de subsistência, que vem sofrendo danos pelos longos períodos de estiagem e

seca. Destaca-se a inserção no mercado informal, através de atividades esporádicas e

temporárias, denominadas “bicos”, tendo como atividades mais apontadas: serviço de

estiva,  pedreiro,  ajudante de pedreiro,  manicure,  diarista,  artesanato,  entre  outras,

perfazendo uma renda familiar inferior ou igual a 1(um) salário mínimo. Podemos

destacar  também  importante  influência  de  aposentados  e  pensionista,  que  é

determinante  no  provimento  e  sustento  das  famílias,  consequentemente,

impulsionadora do comércio local.

As vulnerabilidade e riscos sociais identificados são: desemprego, condições

precárias de habitabilidade, uso de entorpecentes e álcool, desnutrição, baixo nível de

escolaridade,  violência,  gravidez  na  adolescência,  maus-tratos  ao  idoso  e  baixa

autoestima.

As  potencialidades  da  comunidade  podemos  destacar:  a  prática  de

comercialização  de  gêneros  alimentícios  e  bens  de  consumo,  a  produção  de

Artesanato, Agricultura de subsistência, Pesca, Apicultura, Agropecuária, lideranças

religiosas e trabalhos manuais. 

VIII. - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Como em muitos distritos do interior do Ceará, Acopiara tem em sua produção

agrícola, a maior fonte de renda, muito embora, pode-se verificar que a agricultura se

apresenta ainda na sua maioria como de subsistência de pequenos produtores. No
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setor de comercial, existe boa variedade de lojas de vestuário, do comércio mercantil

de Alimentos.  Outras fontes que geram renda para o município são os benefícios

previdenciários  e  os  programas  de  transferência  de  renda  do  Governo  Federal,

principalmente o Programa Bolsa-Família.

IX. CULTURA E JUVENTUDE

A cultura, o esporte e o lazer, o Governo Municipal instituiu a Secretaria da Cultura,

Esporte e Juventude, como forma de direcionar e promover as ações que resgatam as

expressões culturais e esportivas locais.

X. CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS EXISTENTES

Os Conselhos são os principais canais de participação popular encontrada na

três instâncias de governo, no entanto, estão centralizado na sede do município, com

representantes  do  Governo  e  da  Sociedade  Civil.  Quanto  aos  instrumentos  de

controle social a comunidade conta com os diversos Conselhos de Direitos que há no

município.

XI.  NÍVEL DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

 A organização comunitária conta com os membros da Igreja Católica que por

meio da parceria entre os moradores da localidade se organizam e prestam assistência

a  quem  precisa  como  também  da  Igreja  Evangélica,  contam  também  com  as

associações comunitárias distribuídas em todo o município.
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XII.  NECESSIDADES CONSTANTES

As informações fornecidas pela população há uma certa insatisfação quanto ao

atendimento prestado na área saúde, considerando o atendimento deficiente.

Em  relação  às  dificuldade/necessidades  identificadas  pela  comunidade,  foram

mencionados os seguintes pontos:

- Falta de saneamento básico;

- Falta de pavimentação;

- Falta de espaço para lazer;

- Problemas com uso abusivo de álcool e drogas;

- Exploração econômica e negligência contra a pessoa idosa;

- Negligência contra criança e adolescente;

- Segurança: mais policiamento 

- Maior policiamento na comunidade;

- Na área da Assistência Social: cursos e atividades de geração de renda;

- Na área da Saúde: ampliar a equipe e os dias de atendimentos;

- Esporte e Lazer: quadra poliesportiva;

- Melhoria na estrutura física da escola;
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	Em 2016, o salário médio mensal era de 0.7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 5.0%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 184 de 184 e 171 de 184, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 5570 de 5570 e 5029 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 54.4% da população nessas condições, o que o colocava na posição 84 de 184 dentre as cidades do estado e na posição 568 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

