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Pra se aprender um ofício 

se começava aprendiz, 

depois virava ajudante, 

se ficava por um triz, 

da obra-prima de mestre, 

pro obreiro ser feliz. 
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A promoção de oportunidades de 

realização pelo trabalho para os 

adolescentes do Médio Jaguaribe é 

um desafio de suma relevância 

para o desenvolvimento da 

Microrregião. E para que possa ser 

superado, é necessário um esforço 

conjunto do Setor Privado, da 

Sociedade Civil e do Poder Público.  

 

A Aliança com o Adolescente, na 

figura do Instituto Elo Amigo (EP) e 

do SEBRAE/CE (Parceiro Local), se 

propõe a ser a precursora deste 

movimento de mudança e para 

isso desenvolveu o Plano de 

Mobilização Social aqui descrito. 

 

Este documento contém uma breve 

análise sobre a participação dos 

atores locais em torno da 

promoção de oportunidades de 

realização pelo trabalho para os 

adolescentes do Médio Jaguaribe, 

bem como os desafios decorrentes 

deste cenário e os resultados 

esperados até 2004. 

 

Além disso, este Plano define 

também as estratégias de 

comunicação do processo de 

Mobilização e traça as principais 

ações para o primeiro semestre de 

atividades. 
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• Instituto Elo Amigo 
• Sebrae/CE 

 
 
 
 
 
 
3.1. IMAGINÁRIO CONVOCANTE 

Promover o desenvolvimento local, integrado e sustentável com 
a viabilização de uma nova geração de adolescentes 
protagonistas. 
 
 
 
3.2. IDÉIA-FORÇA 

Promover oportunidades de realização pelo trabalho para os 
adolescentes do Médio Jaguaribe 
 
 
 
 
 
 
Por causa da profunda importância econômica, política e cultural que o emprego teve no 
século XX, tendemos a confundi-lo com o próprio conceito de trabalho. Mas não podemos 
esquecer que o significado do trabalho transcende o de emprego. Na verdade, desde o 
princípio da humanidade, o homem vem transformando o mundo ao seu redor através do 
trabalho. O trabalho tem sido a grande via pela qual o homem cria o mundo da cultura. 1 
 
Neste sentido, segundo o Prof. Antonio Carlos Gomes da Costa, “o trabalho não é 
importante para o ser humano apenas porque é dele que se obtém os recursos para a 
satisfação de suas necessidades. O trabalho tem um valor em si mesmo. Ele é uma fonte 
permanente de realização pessoal e social”. 
 
Ainda que seja um fator de realização, no entanto, o trabalho tem sido também um fator de 
exploração, embrutecimento e opressão do ser humano. Por isso, a construção de uma vida 
digna para todos dependerá fundamentalmente dos rumos que a organização do trabalho 
humano vier a assumir na era pós-industrial. 2 
 
Os jovens (e os projetos de vida de toda uma geração) são diretamente afetados pelo lado 
“doloroso” do trabalho. No Brasil, ainda que o ECA regulamente o trabalho dos 
adolescentes, a realidade ainda não reflete os avanços conquistados na legislação. Em 
todo o país, esta é uma questão de extrema relevância. E na microrregião do Médio 
Jaguaribe não é diferente. 

                                                 

1 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. “Encontros e Travessias – o adolescente diante de si mesmo e do mundo”. Instituto 
Ayrton Senna, 2001. 
2 Idem anterior 

PRODUTOR SOCIAL  

2. 

PROPÓSITOS DA MOBILIZAÇÂO  

3. 

JUSTIFICATIVA  

4. 
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De acordo com o Censo 2000, juntas, as cidades de Acopiara, Iguatu, Jucás, Orós e 
Quixelô, têm uma população de 43.914 pessoas entre 10 e 19 anos, o que representa 
23% da população total dos 5 municípios. 
 
O mercado informal tem absorvido uma fatia significativa deste contingente de 
adolescentes. Sem oportunidades e sem um preparo prévio para o mercado de trabalho e 
para o primeiro emprego, estes adolescentes acabam exercendo atividades que muitas 
vezes ferem as regulamentações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
É comum nas zonas urbanas da Microrregião, ver crianças e adolescentes pelas ruas, 
rodoviárias, bares, pizzarias, lanchonetes e festas populares, vendendo saquinhos de 
amendoins, castanhas, pipocas e bebidas, até altas horas da noite. Também são vistos 
engraxando sapatos, consertando bicicletas em oficinas, carregando caixotes de frutas no 
mercado público ou fazendo qualquer tipo de pequenos trabalhos para aumentar a renda 
familiar. 
 
Na zona rural, muitos trabalham com suas famílias na agricultura de subsistência. Aqueles 
cujos pais não possuem terras, ou perderam as plantações devido à estiagem ou à falta de 
cuidados especiais (irrigação, defensivos, etc), trabalham nas terras de outras pessoas. As 
meninas com até 16 anos são freqüentemente contratadas para exercer trabalhos como 
babás e empregadas domésticas nas zonas urbanas da Microrregião e fora dela, 
especialmente na capital do Estado. 
 
Uma das principais conseqüências deste quadro é o Êxodo. A população total da cidade de 
Acopiara, por exemplo, decresceu 4,3% nos últimos dez anos. Este índice é um reflexo da 
saída de jovens da Microrregião em direção aos grandes centros urbanos, em busca de 
uma ocupação que lhe garanta o sustento e, se possível, algum dinheiro para os familiares. 
 
Porém, a ilusão de conseguir um futuro melhor nos grandes centros logo se dissipa. Dados 
da Pesquisa Mensal de Emprego, realizada pelo IBGE em seis regiões metropolitanas do 
Brasil, mostram que o número de jovens empregados entre 15 e 24 anos caiu quase pela 
metade de 1991 para 2001. Os jovens com ocupação eram 671,1 mil em 1991 e 
passaram a 339,6 mil em 2001. Ainda segundo a mesma pesquisa, a taxa de desemprego 
na faixa etária de 15 a 17 anos subiu de 11,73% em 1991 para 13,41% em 2001. Na 
faixa etária que compreende jovens de 18 a 24 anos, o desemprego também cresceu de 
9,18% em 1991 para 12,46% em 2001. 
 
A promoção de oportunidades de realização pelo trabalho para os adolescentes do Médio 
Jaguaribe é um desafio de suma relevância para o desenvolvimento da Microrregião. E 
para que possa ser superado, é necessário um esforço conjunto do Setor Privado, da 
Sociedade Civil e do Poder Público. A Aliança com o Adolescente, na figura do Instituto Elo 
Amigo (EP) e do SEBRAE/CE (Parceiro Local), se propõe a ser a precursora deste movimento 
de mudança e para isso desenvolveu o Plano de Mobilização descrito a seguir. 
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PODER PÚBLICO SETOR PRIVADO 

SOCIEDADE CIVIL ALIANÇA 

COIGUATU 

Sindicatos 

PEM 
(Planejamento 
Estratégico 
Municipal) 

CDL 
(Câmara de 
Diretores 
Logistas) 

Clubes de Serviço 
(Rotary, Lions..) 

CVTs 

Associações 

Igreja 

Instituto Rio 
Jaguaribe 

COBASP 
(Comunidade 
de Base de 
São Pedro)  

SESC/SENAC 

Escola 
Técnica do 
Ceará 

Direito e 
Cidadania 

Adolescentes 
Voluntários 

Central de 
Serviços 

Aquicultura 

Univ.Vale 
do Acaraú 

Faculdade de Ensino 
Ciências e Letras 
Iguatu 

Câmaras 
Municipais 

SETAS 

CREDE 16 

Secret. Munic. 
de Agricultura 

Secrs Municipais 
(Ação Social, 
Saúde e Cultura) 

Bancos 
(do Brasil, 

do Nordeste, 
do Estado...) 

Empresas 
(comércio, 
indústria e 

agropecuária) 

FAETEN 
(Faculdade de 
Ensino 
Teológico do 
Nordeste) 

Conselho 
Munic. Criança 
e Adolescente 

Escola 
Agrotécnica 
Federal 

Arte e 
Cultura 

Agricultura 
Ecológica 

ONGs  
(Comunicação e 
Cultura; 
Pommar/Usaid; 
Catavento) 

Secretaria de 
Ação Social 

IDT (Instituto de 
Desenvolvimento do 
Trabalho – SINE) 

GRITA 
(Grupo 
Integrado no 
Trabalho Ativo)  

 
 
5.1. A PARTICIPAÇÃO ATUAL DOS ATORES LOCAIS EM TORNO DA IDÉIA-
FORÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENÁRIO  

5. 

LEGENDA 

Atores da microrregião que 
desenvolvem algum tipo de 
iniciativa relacionada à Idéia-Força > NÃO mantêm relação com a Aliança / SEBRAE / Elo Amigo 

> Mantêm relação com a Aliança / SEBRAE / Elo Amigo 

Negrito 

 
> tipo de atuação mais freqüente em cada setor 

> atores cuja atuação está diretamente relacionada aos adolescentes 
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ursos de capacitação 

técnica e profissional 

A
rt

ic
ul

aç
ão

; i
nc

en
tiv

o 
ao

 
tr

ab
al

ho
 v

ol
un

tá
rio

 e
 fo

rm
aç

ão
 

em
 e

m
pr

ee
nd

ed
or

is
m

o 
C

ursos de capacitação técnica e profissional; 
convênios com

 em
presas para estágios, 

investim
ento em

 infraestrutura F
in

an
ci

am
en

to
s;

 g
er

aç
ão

 
de

 e
m

pr
eg

os
 e

 
op

or
tu

ni
da

de
s 

de
 e

st
ág

io
 



MOBILIZAÇÃO SOCIAL MÉDIO JAGUARIBE 

 

   34 

 

5.2. CONCLUSÔES 
 
• O Poder Público concentra as fontes de iniciativa mais relevantes: A 

Aliança e todos os setores sociais da microrregião (Poder Público, Setor Privado e 
Sociedade Civil) desenvolvem algum tipo de atuação voltada para a promoção de 
oportunidades de trabalho aos adolescentes. Mas são as iniciativas das Secretarias 
Municipais (de Educação, de Ação Social e de Agricultura, principalmente), que se 
destacam entre as demais por seu caráter abrangente e público. 

 
• Existem muitas iniciativas mas há pouca articulação entre elas: É comum 

encontrar na microrregião esforços sobrepostos, ainda que convergentes com a 
promoção de oportunidades de realização pelo trabalho para os adolescentes. Em 
geral, há compatibilidade de intenções, mas pouca integração na execução. Por 
exemplo: diversos atores da Microrregião - entre eles SENAC, CVT’s e Escola 
Agrotécnica Federal de Iguatu - recebem financiamentos do FAT para executar 
programas de formação, qualificação e requalificação profissional. Contudo, não existe 
uma estratégia “articulada” entre estes atores na perspectiva de conjugar esforços para 
um melhor aproveitamento dos recursos. 

 
• O foco das iniciativas é no emprego e não na realização pessoal e 

social: Ainda que relacionadas à Idéia-Força, em geral as iniciativas existentes tem 
enfoque na capacitação pontual, voltada à geração de emprego e renda, sem 
compromisso com uma formação de longo prazo. Neste sentido, as propostas da 
Aliança e do SEBRAE são as mais diferenciadas. Retomando o exemplo citado 
anteriormente, sobre o financiamento do FAT, nota-se que a maioria dos cursos da 
área de Gerenciamento Básico como relações interpessoais, recursos humanos, 
organizações e métodos, logística empresarial, marketing, gestão empresarial, 
administração financeira, oferecidos por diversos atores da microrregião não têm uma 
preocupação em oferecer novas abordagens que aprofundem os temas propostos. 

 

 

 
 
 
• Empoderamento: Equilibrar o nível de relevância da participação dos diferentes 

setores sociais da microrregião em torno da Idéia-Força 
 
• Irradiação: Integrar microrregionalmente as iniciativas em torno da Idéia-Força 
 
• Convergência: Construir coletivamente um novo olhar e novas práticas em relação 

ao trabalho dos adolescentes na microrregião 

DESAFIOS  

6. 
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2004 2003 2002 
 
• Ter um Fórum 

Microrregional 
Intersetorial atuante, 
que integre e 
potencialize as 
iniciativas relacionadas 
à Idéia-Força 

 
• Ter um Plano 

Microrregional que 
oriente, articule e 
legitime as iniciativas 
voltadas à promoção de 
oportunidades de 
realização pelo trabalho 
para os adolescentes do 
Médio Jaguaribe 

 
• Ter na microrregião 

uma massa crítica de 
atores locais capaz de 
gerar uma tendência 
irreversível de mudança 
de olhar e prática sobre 
as questões 
relacionadas ao 
trabalho dos 
adolescentes 

 
• Ter Fóruns Municipais 

Intersetoriais atuantes, 
que integrem e 
potencializem as 
iniciativas relacionadas 
à Idéia-Força 

 
• Ter consolidado a 

integração dos esforços 
dos atuais parceiros da 
Aliança e do Sebrae no 
que se refere à 
promoção de 
oportunidades de 
realização pelo trabalho 
para os adolescentes da 
microrregião 

 
• Ter ampliado, em 

âmbito municipal, o 
envolvimento dos atores 
locais com a Idéia-
Força 

 
• Ter promovido uma 

mudança no olhar e 
nas práticas dos atuais 
parceiros dos 
produtores sociais no 
que se refere à Idéia-
Força 

 
• Ter consolidado as 

práticas da Aliança 
como referência 
microrregional na 
promoção de 
oportunidades de 
realização pelo trabalho 
para os adolescentes 

 

 
• Ter atores locais, em 

especial os já 
envolvidos com a 
Aliança e com o 
Sebrae, sensibilizados e 
convocados para o 
diálogo e a 
participação em torno 
da Idéia-Força 

 
• Ter iniciado a 

integração dos esforços 
dos atuais parceiros da 
Aliança e do Sebrae no 
que se refere à 
promoção de 
oportunidades de 
realização pelo trabalho 
para os adolescentes da 
microrregião  

 
• Ter alcançado um 

alinhamento conceitual 
sobre a Idéia-Força 
entre os produtores 
sociais e seus atuais 
parceiros 

 
• Ter ampliado a 

visibilidade, junto aos 
atuais parceiros, das 
práticas dos produtores 
sociais relacionadas à 
realização pelo trabalho 
dos adolescentes 

RESULTADOS ESPERADOS  

7. 
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8.1. REDE DE REEDITORES 
TOTAL: 6.206 reeditores 
 

CATEGORIAS DE REEDITORES 

COMPREENSÕES E DECISÕES A SEREM MOBILIZADAS 

(O que estes reeditores podem fazer, no seu campo de atuação, 
para contribuir com a promoção de oportunidades de realização 

pelo trabalho para os adolescentes do Médio Jaguaribe?) 

1. ADOLESCENTES 

Participantes da Aliança, 
Líderes comunitários, 
Membros de Agremiações estudantis. 
 
Estimativa:::: 2.361 reeditores 

a) Adotar uma postura empreendedora diante da vida 

b) Buscar constante qualificação profissional 

c) Valorizar as oportunidades de realização pelo trabalho presentes 
na microrregião 

d) Mobilizar outros adolescentes da microrregião a compartilhar da 
Idéia-Força 

2. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DO PODER PÚBLICO 

Legisladores, 
Administradores, 
Secretários, 
Conselheiros Municipais, 
Autoridades Locais, 
Diretores e Professores da Rede Pública 
 
Estimativa:::: 370 reeditores 

a) Priorizar políticas e programas que favoreçam o acesso, o 
sucesso e a permanência dos adolescentes no mercado de 
trabalho 

b) Garantir a aplicação da legislação vigente, em especial a 
trabalhista, nos seus aspectos mais diretamente relacionados à 
adolescência e à juventude 

c) Fazer investimentos que valorizem o potencial produtivo das 
forças locais 

d) Ver e entender o adolescente como ator protagonista no 
desenvolvimento do Médio Jaguaribe 

3. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DA SOCIEDADE CIVIL 

Pais de família, 
Líderes comunitários e religiosos, 
Representantes de organizações e 
associações, 
Diretores e Professores da Rede 
Privada, 
Sindicalistas, 
Conselheiros Municipais. 
 
Estimativa:::: 3.246 reeditores 

a) Acompanhar, exercer influência e sugerir decisões ao Poder 
Público que favoreçam a realização pelo trabalho dos 
adolescentes da Microrregião 

b) Valorizar o potencial local e as oportunidades de trabalho 
presentes na Microrregião 

c) Ver e entender o adolescente como ator protagonista no 
desenvolvimento do Médio Jaguaribe 

d) Desenvolver iniciativas que favoreçam o acesso, o sucesso e a 
permanência dos adolescentes no mercado de trabalho 

4. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DO SETOR PRIVADO 
 
Empresários, 
Comerciantes, 
Produtores, 
Gerentes de Banco, 
Jornalistas, 
Radialistas. 
 
Estimativa:::: 77 reeditores 

a) Gerar oportunidades de trabalho para os adolescentes da 
Microrregião, condizentes com a legislação em vigor 

b) Desenvolver iniciativas que favoreçam o acesso, o sucesso e a 
permanência dos adolescentes no mercado de trabalho 

c) Fazer investimentos que valorizem o potencial produtivo das 
forças locais 

d) Ver e entender o adolescente como ator protagonista no 
desenvolvimento do Médio Jaguaribe 

5. ADULTOS QUE ATUAM 
ATRAVÉS DA ALIANÇA 
 
Empresário-Parceiro, 
Líderes de CR, 
Educadores, 
Representantes do Sebrae. 
 
Estimativa:::: 152 reeditores 

a) Desenvolver iniciativas que favoreçam o acesso, o sucesso e a 
permanência dos adolescentes no mercado de trabalho 

b) Ver e entender o adolescente como ator protagonista no 
desenvolvimento do Médio Jaguaribe 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  

8. 
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8.2. SISTEMA DE COLETIVIZAÇÃO 
 
 

CANAIS E INSTRUMENTOS A 
SEREM PRIORIZADOS 

JUSTIFICATIVA 

1. INTERPESSOALIDADE E 
EVENTOS 
 
Reuniões, Encontros, Seminários, 
Assembléias. 

> Este tipo de abordagem comunicativa desempenhará um papel 
fundamental ao longo de todo o processo de mobilização. Mais 
especificamente para a convocação dos atores locais e a construção 
conjunta e interativa dos rumos do movimento, em 2002. 

2. ARTE E CULTURA POPULAR 
 
Peças de teatro, Shows de música, 
Festas populares.    

> O Médio Jaguaribe tem uma vida cultural bastante intensa. São 
freqüentes os shows de grupos musicais e as festas populares. 
Existem também iniciativas na área do teatro, especialmente em 
Acopiara, que promove um festival de projeção regional. Em função 
do seu reconhecimento e da sua legitimidade, no processo de 
mobilização estas iniciativas poderão estar associadas aos eventos 
ou mesmo ser utilizadas independente deles para coletivizar a Idéia-
Força. 

C
om

un
ic
aç

ão
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ire

ta
 

3. COMUNICAÇÃO DIRIGIDA, 
EM ESPECIAL A IMPRESSA 
 
Panfletos, cartazes, adesivos, 
folhetos, banners, faixas, 
camisetas, Fax Amigo (informativo 
do Instituto Elo Amigo), entre 
outros. 

> Usados em combinação com a comunicação interpessoal e os 
eventos, a comunicação dirigida, em particular a impressa, reforça 
e registra os sentidos que vão sendo construídos ao longo do 
processo de mobilização. 

 

> Além disso, a Microrregião possui uma boa infraestrutura em 
termos de fornecedores de material impresso, o que facilita a 
utilização destes instrumentos no processo de Mobilização. 
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4. MÍDIA IMPRESSA E 
RADIOFÔNICA 
 
Rádio Orós FM 
Rádio Cidade 
Rádio Jornal 
(ambas de Iguatu, com alcance 
microrregional) 
Outras rádios (de alcance 
municipal ou comunitária) 
 
Diário do Nordeste 
Jornal “A Praça” 
Jornais esporádicos 

> Por ser uma região predominantemente rural, com uma forte 
cultura oral e índices expressivos de analfabetismo, o rádio é o meio 
que desfruta de maior penetração e cobertura no Médio Jaguaribe. 
Muitas vezes sem programação definida, as rádios locais em geral 
são abertas a inserções e acordos. A Aliança inclusive já vem 
cultivando parcerias (a partir do CR de Agricultura Ecológica, por 
exemplo) motivadas pela disposição de radialistas em ceder espaços 
na sua programação. 
 
> O jornal não é um meio tão difundido quanto o rádio, mas 
também guarda sua relevância. O destaque é o Diário do Nordeste, 
que tem um caderno voltado para o interior do estado junto ao qual 
a Aliança já tem acesso. 
 
> Principalmente a partir de 2003, ano em que se pretende 
consolidar e ampliar a participação dos atores locais em torno da 
Idéia-Força, estes canais serão muito importantes para a viabilidade 
do processo de mobilização. 

 

 

 
8.3. ÊNFASE DA COMUNICAÇÃO 
 
Canais e Instrumentos 2002 2003 2004 
Interpessoalidade e Eventos Muita Muita Muita 
Arte e Cultura Popular Pouca Média Média 
Comunicação Dirigida, em especial a impressa Média Muita Muita 
Mídia impressa e radiofônica Pouca Muita Muita 
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9.1. RESULTADOS ESPERADOS 2002 / 2003 
 
• Ter atores locais, em especial os já envolvidos com a Aliança e com o Sebrae, 

sensibilizados e convocados para o diálogo e a participação em torno da Idéia-Força 
 
• Ter iniciado a integração dos esforços dos atuais parceiros da Aliança e do Sebrae no 

que se refere à promoção de oportunidades de realização pelo trabalho para os 
adolescentes da microrregião 

 
• Ter alcançado um alinhamento conceitual sobre a Idéia-Força entre os produtores 

sociais e seus atuais parceiros 
 
• Ter ampliado a visibilidade, junto aos atuais parceiros, das práticas dos produtores 

sociais relacionadas à realização pelo trabalho dos adolescentes 
 
 
9.2. PRIORIDADES 2002 / 2003 
 
• ALINHAR INTERNAMENTE 
 
A promoção de oportunidades de realização pelo trabalho para os adolescentes do Médio 
Jaguaribe ocupa uma posição de destaque na atuação do Instituto Elo Amigo e do Sebrae. 
É preciso considerar, no entanto, que os produtores sociais atuam em frentes diversificadas, 
que muitas vezes envolvem outras Idéias-Forças além desta. Em função disso, uma das 
prioridades para 2002 é garantir um alinhamento interno em torno da Idéia-Força. Esse 
alinhamento é imprescindível para o sucesso do plano, uma vez que, se o produtor social 
não tiver clareza das suas intenções e propósitos, todo o movimento pode refletir essa 
confusão, colocando a perder todo o processo de mobilização. 
 
• APROFUNDAR CONHECIMENTO SOBRE A IDÉIA-FORÇA 
 
O sucesso de um processo de mobilização está muito ligado à capacidade do produtor 
social prover os reeditores de informações, compreensões e alternativas de decisões e 
ações relacionadas aos propósitos do movimento. Diante disso, a aquisição de um 
conhecimento mais claro e profundo sobre as questões relacionadas ao trabalho dos 
adolescentes no Médio Jaguaribe é uma das prioridades do Instituto elo Amigo e do Sebrae 
em 2002. 
 
• SENSIBILIZAR E CONVOCAR ATUAIS PARCEIROS 
 
Na medida em que o Instituto Elo Amigo e o Sebrae forem alinhando internamente e 
aprofundando seu conhecimento sobre a Idéia-Força, o movimento começa a tomar forma, 
inicialmente a partir dos atuais parceiros dos produtores sociais que já têm algum tipo de 
participação relacionada à Idéia-Força. A proposta é sensibilizá-los e construir com eles, a 
partir das informações coletadas, caminhos efetivos para a promoção de oportunidades de 
realização pelo trabalho para os adolescentes do Médio Jaguaribe. 
 
 

PLANO DE AÇÃO 2002/2003  

9. 
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9.2.1. CRONOGRAMA DE PRIORIDADES 2002 / 2003 
 

PRIORIDADE NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

Alinhar internamente        

Aprofundar conhecimento sobre a 
Idéia-Força 

       

Sensibilizar e convocar atuais 
parceiros 

       

 
 
 
9.3. CRONOGRAMA DE AÇÕES 2002 / 2003 
 
 
 Ações já previstas  Novas ações 
 
 

Prioridade NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Responsável 

Alinhar internamente         
 

Aproveitar o momento de discussão do 
Itinerário Básico, para alinhar com a 
equipe a proposta de Mobilização Social 
da microrregião (alinhando sobre 
processo) 

       

Gilvan David 

Encontros com a equipe de cada CR 
para Alinhamento Conceitual sobre a 
Idéia-Força (alinhando sobre conteúdo) 

       
Cada Líder de CR 

Mapear as iniciativas de cada CR que 
irão contribuir para o processo de 
Mobilização em torno da Idéia-Força em 
2002 

       

Cada Líder de CR 

Mapear as atividades dos atuais 
parceiros da Aliança em torno da Idéia-
Força 

       
Cada Líder de CR 

 
 
 

Prioridade NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Responsável 

Aprofundar conhecimento sobre 
Idéia-Força 

       
 

 

Elaborar projeto de pesquisa        Eleudson Queiroz 

Seminário do Instituto Elo Amigo 
(apresentação do projeto de pesquisa 
para atores locais) 

   
 

    
Eleudson Queiroz 

Aplicação e análise da pesquisa        Eleudson Queiroz 
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Prioridade NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI Responsável 

Sensibilizar e convocar atuais 
parceiros 

       
 

 
Encontros quinzenais com os parceiros e 
equipe para a construção conjunta de 
um plano de Ação relacionado à Idéia-
Força para 2003 

       

Gilvan David 

Festival da Aliança para disseminação 
dos resultados do projeto e da pesquisa 

       
Eleudson Queiroz 

Utilizar os veículos de comunicação (da 
Aliança e da comunidade) para reforçar 
o processo de Mobilização em torno da 
Idéia-Força 

       

Gilvan David 

 
 
9.3.1 DESTAQUE 2002 / 2003 
 
• Pesquisa: Em 2002, será realizada uma pesquisa para que possam ser levantadas 

informações sobre a realidade do Médio Jaguaribe no que se refere às oportunidades 
de trabalho para os adolescentes. Mais do que objetos de uma pesquisa realizada ou 
encomendada pelo Instituto Elo Amigo e pelo Sebrae, os atores locais (em especial os 
adolescentes) serão sujeitos do processo de investigação previsto para o segundo 
semestre de 2002. Desta forma, além de levantar informações relevantes sobre a Idéia-
Força, as pesquisas contribuirão para que a sociedade local se articule, ampliando seu 
conhecimento e interesse em torno de questões relacionadas ao trabalho do 
adolescente na microrregião. 

 


