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A noite de comemoração que marcou 
o aniversário de 133 anos de criação 
do Theatro São João, nessa quinta-

-feira, 26, reuniu um grande público, ao lado 
do Prefeito Veveu, da primeira-dama Izolda 
Cela e da Secretária da Cultura e do Turismo, 
Eliane Leite.

Secretários municipais e outros convida-
dos assistiram ao espetáculo musical “Entre 
7 Palmos”, do grupo Desconexo, de Fortale-
za. A peça, inspirada no grande sucesso da 
Broadway, “Família Addams”, é considerada 
uma das grandes apresentações do teatro 
cearense do ano. Durante o intervalo, o Pre-
feito Veveu subiu ao palco e relembrou um 
pouco da história do São João, inaugurado 

em 26 de setembro de 1988 por determina-
ção da Sociedade Cultural União Sobralen-
se, criada com a finalidade de promover o 
desenvolvimento cultural da cidade. O gru-
po era formado pelos ilustres: Domingos 
Olímpio (autor de Luzia-Homem), Antônio 
Joaquim Rodrigues Júnior, José Júlio de Al-
buquerque Barros, (Barão de Sobral) e João 
Adolfo Ribeiro da Silva.

O prédio, de inspiração italiana em esti-
lo neoclássico, teve sua pedra fundamental 
lançada no dia 3 de novembro de 1875. Ao 
longo dos anos, o espaço tem servido de 
grande disseminador e fonte de intercâm-
bio da cultura local e internacional.

Em 2004, o teatro foi restaurado e inau-
gurado no dia 29 de dezembro, do mesmo 
ano, pelo então Ministro da Cultura Gilberto 
Gil. À época, o Prefeito Veveu era Secretário 
da Cultura, e relembrou ao público presente 
ao aniversário do teatro, o quanto a cultura 
da região ganhou com a presença do im-
ponente Theatro São João, um dos cartões 
postais mais representativos do Município, 
que teve seu tombamento instituído pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

Leia mais:  blog.sobral.ce.gov.br
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Pós-Graduação em Arte-
Educação

Para atender o que determina a Lei 
11.769/2008, que dispõe sobre a obriga-
toriedade do ensino da música na edu-
cação básica, a Faculdade Darcy Ribeiro 
(FTDR) está com vagas abertas para o 
curso de Pós-Graduação em Arte-Educa-
ção para o Ensino de Música em Sobral.

Informações e matrículas: (85) 
3048-6196 / (85) 9658-1196 (TIM)/ (85) 
8892-9655 (OI), Email: gradualeconsulto-
ria@gmail.com.

Moradores do Dom Expedito se reúnem para 
saber mais sobre limpeza do Rio Acaraú

Nessa quinta-feira, 26, a convite da As-
sociação de Moradores do Bairro Dom Ex-
pedito, os secretários Pedro Aurélio Ferreira 
Aragão, da Cidadania e Segurança, e Mário 
Parente, da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos, participaram de um de-
bate com os moradores do Bairro.

Os temas mais discutidos foram segu-
rança e a limpeza do Rio Acaraú. A comuni-
dade reconheceu os grandes benefícios que 
o desenvolvimento trouxe ao bairro, o mais 
antigo de Sobral. Entre as melhorias citadas 
pelos participantes da reunião estão a redu-
ção dos índices de violência, maior oferta de 
emprego, melhorias na urbanização e agora 
a limpeza do Acaraú, que a Prefeitura vem 
realizando.  O Rio se tornou, na opinião dos 
moradores do Dom Expedito, uma das prin-
cipais identidades do local.

Durante o debate, que também contou 
com a presença de Paulo Flor e Emídio Silva, 
secretários executivos da Prefeitura de So-
bral, foram apresentados os benefícios da 
limpeza do rio.

Pedro Aurélio falou do trabalho da Guar-
da Civil Municipal na Margem Direita, no 
período diurno, além das diligências notur-
nas realizadas na área de lazer. A instalação 
de novas câmeras de videomonitoramento, 
também foi citada pelo Secretário. “A tec-
nologia digital será um fator positivo que 
se soma na luta por mais segurança. As 
câmeras estão instaladas nas duas pontes 
que ligam o Centro de Sobral ao bairro, e 
por extensão, à toda a zona leste da cidade. 
Equipadas com potente zoom ótico, elas 
são essenciais para o auxílio de vigilância”, 
ressaltou o Secretário.

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, divul-
gou o resultado da Seleção do Edital de 
Incentivo às Artes Cênicas do Theatro São 
João, deste ano. As habilitações foram 
nas categorias de Teatro Infantil, Adulto 
e Dança.

O edital de incentivo e montagem 
de espetáculos cênicos, além de ser 
acessível a todos os grupos de teatro e 
dança do Município, visa também criar 
mecanismos que dêem sustentabili-
dade à produção artística em Sobral. 
Abaixo, a lista dos projetos aprovados: 

Habilitados na Categoria Teatro Infantil: 
Projeto “Travesso Pelo Avesso”, de Li-

duína Maria Ferreira Marques dos Santos; 
projeto “Um Amor de Palhaço”, de Fran-
ckestenio T. Araújo.

Habilitados na Categoria Teatro Adulto: 
Projeto “Os Cassacos”, de Andersâmia 

Vasconcelos Alves; projeto “O Rei dos Pés 
Inchados”, da Cia do Batente; projeto “De 
Braços Cruzados”, de Rogênio Martins.

Habilitados na Categoria Dança: 
Projeto “A Cartada Final”, da CUFA; 

projeto “Nordeste, Nação Esperança”, de 
Francisco Lucélio Marques; projeto “Boi 
Brincante”, de Francisco Edson de Lima.

Resultado da Seleção do 
Edital de Incentivo às Artes 

Cênicas 2013

Theatro São João comemora 133 anos

Em seu programa semanal, desta 
segunda-feira, 30, o Prefeito Veveu falou 
sobre os investimentos na saúde com a 
posse dos 31 Gerentes de Unidades de 
Saúde, com a inauguração do novo Cen-
tro de Saúde da Família do bairro Centro 
e a entrega de 118 órteses e próteses 
para pessoas com deficiência.

De acordo com o Prefeito Veveu cada 
gerente das unidades de saúde tem o 
compromisso de acolher com carinho e 
conhecer a realidade das pessoas aten-
didas naquele território. “Eu vou visitar 
cada uma das unidades de saúde e esta-
belecer um pacto permanente de aper-
feiçoamento e inovação para melhorar o 
atendimento à população.”

Segundo o Prefeito, “o Centro de 
Saúde da Família do Centro é o primeiro 
de muitos outros que vamos inaugurar 
em Sobral”. A meta é construir 14 novos 
centros de saúde da família: Centro; Vila 
Recanto 2; Cohab 3; Sinhá Sabóia; CAIC; 
Terrenos Novos; Alto do Cristo; Santo 
Antônio; Alto da Brasília; CSF da Estação; 
da Bilheira; Patriarca; Patos; e Caioca.

O Café com o Prefeito Veveu, produ-
zido pela Assessoria de Comunicação da 
Prefeitura de Sobral, é transmitido por 
várias rádios de Sobral todas as segun-
das-feiras, às 7h. A reprise, no “Quinta 
com o Prefeito Veveu”, é veiculada toda 
quinta, às 20h, após a “Voz do Brasil”.

Ouça o Café com o Prefeito Veveu 
desta segunda-feira (30/09/2013) no 
Blog de Sobral.

Café com o Prefeito Veveu 
aborda investimentos na 

saúde

STDE realiza Sobeleza 2013

O Centro de Convenções de Sobral 
abriu as portas, nesse domingo, 29, 
para o maior encontro de beleza e  

moda da região. Na solenidade de abertura 
de sua oitava edição, o Sobeleza 2013 con-
centrou um grande número de profissio-
nais, empresas e pessoas, ligadas direta ou 
indiretamente ao setor, que tem expressivo 
crescimento na Região Norte.

A expectativa da Secretaria de Tecnolo-
gia e Desenvolvimento Econômico é que, 
até a segunda-feira, 30, cerca de seis mil 
pessoas participem das oficinas oferecidas 
pela STDE e parceiros. Foram reservados 50 
estandes e 30 expositores para atender ao 
público, formado, na maioria, por profissio-
nais que já atuam no mercado da beleza na 
região.

O Prefeito Veveu fez a abertura do even-
to, ao lado de Daniela Costa, Secretária de 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
Em sua fala, o Prefeito ressaltou o quanto o 
mercado da beleza tem crescido no Muni-
cípio e como a Prefeitura, através da STDE, 
tem se mostrado acolhedora e participativa 
na geração de emprego e renda às pesso-
as que escolheram esse setor em busca de 
crescimento profissional.

A programação do domingo trouxe ofi-
cinas de maquiagem; depilação artística; 
moda; Workshop sobre tendências; show 
de penteados, além de visitas aos estandes 
e desfile da primeira etapa da escolha da ga-
rota e garoto Sobeleza 2013.

Nesta segunda-feira, 30, a programação 
recomeça às 8h30, com visita aos estandes, 
palestra sobre Gestão de Salão, oficinas de 
maquiagem, customização de roupas, de-
sign de sobrancelhas, a final da Garota e Ga-
roto  Sobeleza 2013, e a esperada palestra 
sobre moda e postura com Glória Kalil, ex-
pert em moda e comportamento, autora de 
livros e renomada no meio fashion.

O Sobeleza é uma realização da Pre-
feitura de Sobral, através da Secretaria da 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, 
e faz parte do Programa Trabalho Pleno/
Beleza Rende, com o apoio do BNDES. São 
parceiros na realização do evento: Governo 
do Estado, Sesc, Sebrae, CDL, North Shop-
ping Sobral, Grendene, VH Cosméticos Pro-
fissional, Young´s, Instituto de Pesquisas 
Vale do Acaraú (IVA), New Faces Conceito 
e ArtEventos.
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