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Sobral 242 anos | Começa hoje (13) 26ª Festival Internacional Eurochestries 
A partir desta segunda-feira (13), locais 

como a Igreja da Sé, o North Shopping, a 
Praça do Theatro São João, o Santuário de 
São Francisco, o Auditório do Campus da 
UFC Sobral (Mucambinho), a Igreja Nossa 
Senhora de Fátima (Sinhá Saboia), e distri-
tos como Taperuaba, Aracatiaçu e Jordão, 
receberão a XXVI edição do Festival Interna-
cional Eurochestries que acontece gratuita-
mente em Sobral, até o próximo dia 22 de 
julho.

O festival, que já aconteceu em países 
como França, Espanha, Polônia, Eslováquia, 
Rússia e Canadá; volta à Sobral para sua se-
gunda edição na América Latina. Apresenta-

ções de convidados das Orquestras Interna-
cionais das Eurochestries como os regentes, 
Colette Babiaud (França/Espanha), Slaven 
Batorek (Croácia), James Sparks (Canadá), 
Claude Révolte (França), compõem o crono-
grama das exposições orquestrais.

Nesta edição, o Eurochestries contará 
com a presença de dois grupos internacio-
nais, da Croácia e da Espanha, além de con-
tar com a participação de músicos da UFC 
(campus Fortaleza e Sobral), da Universida-
de Federal do Cariri (UFCA) e da Escola de 
Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil.

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

Prefeitura requalifica Praças do distrito de Taperuaba
Com o intuito de ampliar o conforto dos 

moradores do distrito de Taperuaba, a Pre-
feitura de Sobral, através da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
requalificou as praças da localidade. A ação 
foi concluída na última quinta-feira (9), e 
contou com o apoio de 30 homens que rea-
lizaram serviços de poda, roçagem, recupe-
ração dos parques e pintura dos bancos.

“O distrito de Taperuaba está recebendo 
da Prefeitura novos espaços públicos para que 
a população possa utilizá-los como um espa-
ço de lazer e conforto”, ressalta o titular da 
Seconv, Jorge Trindade. Além disso, a equi-
pe de iluminação pública realizou reparos 
nas lâmpadas das praças e ruas da localida-
de. “Sempre que for necessário, a população 
do distrito pode ligar gratuitamente para o 

‘Disque Iluminação Pública’ e solicitar serviços 
de reparo através do telefone 0800-280-1441”, 
conclui o Secretário.

Corredores Digitais | Startup sobralense é selecionada 
para participar da Campus Party, em Recife

O Minha República, startup participante 
do projeto Corredores Digitais – pólo So-
bral, irá participar do principal evento tec-
nológico realizado anualmente no Brasil, a 

Campus Party 2015. O evento será realizado 
de 23 a 26 de julho, em Recife-PE e reunirá 
empreendedores, com diversas atividades 
para capacitar e ajudar os interessados a ti-
rarem suas ideias do papel e transformá-las 
em propostas de negócios.

Neste ano, foi promovida uma seleção 
de startups que participarão do ‘Startup 
360’, que reunirá investidores, mentores, 
palestrantes, profissionais e alunos de Tec-
nologias da Informação e Comunicação. 
Dentre as 160 startups inscritas em todo o 
Brasil, a startup Minha República, do Pro-
jeto Corredores Digitais Sobral, ficou entre 
as 50 selecionadas e representará Sobral no 
evento.

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

Torneio de Futsal promove integração dos Cras Regina 
Justa, Irmã Oswalda e Mimi Marinho

Com o objetivo de integrar e socializar 
os usuários dos Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras), o Cras Regina Justa 
promoveu um torneio de futsal, como parte 
da programação da ‘Colônia de Férias dos 
Cras’. A disputa reuniu crianças e adolescen-
tes que participam do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos dos Cras 
Mimi Marinho, Irmã Oswalda e do próprio 
Regina Justa.

Caixas de chocolate, medalhas, troféu e 
bolas foram os prêmios distribuídos. Cada 
um deles foi comprado com dinheiro arre-
cadado pelos próprios participante do tor-

neio, que venderam cartelas de bingo.
Leia a matéria completa no Blog de So-

bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Dois novos cursos são 
ofertados pela Agência de 

Inclusão Produtiva
A Agência de Inclusão Produtiva está 

com inscrições abertas para cursos do 
Programa Senac de Gratuidade. Com 
previsão de início para este mês de julho, 
o curso de cabeleireiro assistente será re-
alizado no Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) Mimi Marinho e, com 
início agendado para o mês de agosto, o 
curso de assistente financeiro que será 
ministrado na própria Agência. As aulas 
das duas turmas acontecerão sempre no 
período da tarde.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Titular da STDE participa 
do Encontro Jovens 

Empresários de Sobral
A Secretária da Tecnologia e Desen-

volvimento Econômico, Daniela Costa, 
participou na tarde da última quarta-
-feira (8), do Encontro de Jovens Empre-
sários de Sobral, realizado na sede da As-
sociação Comercial e Industrial de Sobral 
(ACIS). Na pauta da reunião, ambientes 
colaborativos e associativistas e a rees-
truturação da Associação de Jovens Em-
presários de Sobral em parceria com a 
ACIS e a Prefeitura de Sobral, através da 
STDE.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Políticas sobre drogas 
são tema do Café com o 

Prefeito Veveu
As políticas sobre drogas desenvol-

vidas em Sobral são tema do programa 
de rádio Café com o Prefeito Veveu desta 
segunda-feira (13). Colégios Sobralenses 
de Tempo Integral, Guarda Mirim, Pro-
erd, Coordenadoria de Juventude, Trevo 
de Quatro Folhas, Flor de Mandacaru, 
Casa Acolhedora do Arco, CAPS AD, Es-
cola de Redução de Danos são algumas 
das ações que atuam na prevenção ao 
uso abusivo de drogas e cuidados com 
a saúde dos usuários.

Ouça o Programa Café com Prefeito 
Veveu desta segunda-feira (13) no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeito de Sobral participa da abertura do
I Media Weekend Sobral

Planejado para motivar e fomentar ati-
vidades produtivas nas áreas de mídias di-
gitais e desenvolvimento de sistemas multi-
mídia, o I Media Weekend Sobral reuniu no 
Centro de Educação a Distância centenas 
de jovens antenados nas novas tecnologias. 
Ente os dias 10 e 12 de julho, eles partici-
param de oficinas, palestras e cursos sobre 
desenvolvimento de softwares, iniciação ao 
design e a programação de games.

A abertura, manhã na última sexta-feira 
(10), contou com a presença de secretários 
municipais e palestrantes convidados, do 
diretor do CED, Herbert Lima; do vice prefei-
to, Carlos Hilton Soares, e do Prefeito Veveu 
Arruda, que destacou a contribuição dos 
jovens para revolução tecnológica. “Vocês 
são os guerrilheiros da comunicação nos dias 
atuais. Vocês estão à frente de uma revolução importantíssima, pois ela é feita com base no 

conhecimento, nas novas tecnologias”, afir-
mou. “Tudo o que a juventude faz, provoca a 
novidade e isso é muito bom. Eu fico entusias-
mado com o que estou vendo aqui. Eu acho 
que a gente pode, através dessa nova compre-
ensão, fazer um mundo melhor e mais justo”.

Por fim, Veveu Arruda bateu uma sel-
fie com os participantes da solenidade e 
fez um convite aos que vieram de outros 
municípios, “visitem alguns equipamentos 
que temos aqui na cidade, aproveitem para 
conhecer Sobral, vão ao nosso Planetário, eu 

tenho certeza que vocês vão gostar”, concluiu 
Veveu.

I Media Weekend

O I Media Weekend é um iniciativa do 
Centro de Educação a Distância do Estado 
do Ceará (CED), orgão vinculado a Secre-
taria Estadual de Educação (SEDUC), em 
parceria com o Curso de Graduação em Sis-
temas e Mídias Digitais (SMD) do Instituto 
UFC Virtual (IUVI), da Universidade Federal 
do Ceará (UFC).


