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Festival Internacional Eurochestries é destaque nos 
jornais Diário do Nordeste e O Povo

A volta a Sobral do Festival Eurochesties que já aconteceu em países como 
França, Espanha, Polônia, Eslováquia, Rússia e Canadá ganhou visibilidade 
nos jornais Diário do Nordeste e O Povo, desta segunda-feira (13). Com o 

título “O Som da Juventude”, a reportagem veiculada no Caderno 3, do Diário do 
Nordeste, ressaltou o conhecimento obtido por meio do intercâmbio cultural que 
o Festival proporciona aos seus participantes, bem como a rica oportunidade dada 
aos amantes da música orquestral.

Já no periódico O Povo, foi o articulista Eliomar de Lima que destacou, em sua 
coluna Vertical, o município de Sobral como sede do evento internacional: “Sobral 
(Zona Norte) é sede do Eurochestries. Trata-se de um festival de música clássica que 
acontecerá até dia 22. No palco, jovens músicos de cinco países”.

O Eurochestries, que teve início na noite da última segunda-feira (13), volta 
a Sobral para a realização de sua segunda edição na América Latina. O evento, 
que conta com a participação de convidados como os regentes Colette Babiaud 
(França/Espanha), Slaven Batorek (Croácia), James Sparks (Canadá), Claude Révolte 
(França), segue, em Sobral, até o próximo dia 22. 

Prefeito de Sobral participa de inauguração da quarta Fazenda 
Esperança no Ceará Acompanhando o governador Camilo Santana, o prefeito Ve-

veu Arruda participou da inauguração da Fazenda Esperança em 
Mauriti, no último domingo (12). Esta é a quarta comunidade tera-
pêutica para dependentes químicos, uma delas está instalada em 
Sobral.

Na ocasião, o governador ressaltou como uma das prioridades 
de governo o combate às drogas em diversas frentes, como a in-
serção dos jovens nas escolas em tempo integral, com cursos pro-
fissionalizantes para o mercado de trabalho, além da interiorização 
de atividades de cultura e lazer.

Para o prefeito Veveu, “essa é uma questão muito séria e por isso é 
uma prioridade na minha gestão. Conseguimos junto ao Governo do 
Estado incluir Sobral entre os 10 municípios cearenses que vão se be-
neficiar de quatro programas que sabemos que têm resultados, ‘Tamo 
Junto’, ‘Jogos Elos’, ‘Fortalecendo Famílias’ e ‘Juventude em Ação’”.

O Governo do Estado mantém 239 vagas conveniadas à Secre-
taria da Saúde do Estado em 13 comunidades terapêuticas espa-
lhadas pelo Ceará, 15 delas na Fazenda Esperança de Sobral.

Sobral integra grupo G20 Semiárido
O município de Sobral foi escolhido para 

integrar o G20 Semiárido, grupo que reuni-
rá os 20 municípios com maior desenvolvi-
mento econômico entre os localizados no 
semiárido nordestino. A criação do grupo 
será articulada pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
com o objetivo de potencializar as vocações 
econômicas e políticas desses municípios, 
que juntos têm um PIB em torno de R$ 50 
bilhões e reúnem 4,6 milhões de habitantes.

Em agosto, deverá ser realizado um en-
contro com lideranças políticas das cidades 
que integram o grupo, além de represen-
tantes de ministérios, instituições financei-
ras e universidades do Nordeste para deba-

ter estratégias, planos de trabalho e outras 
iniciativas que impulsionem e fortaleçam os 
debates sobre desenvolvimento social, or-
ganização política e economia relacionados 
ao semiárido nordestino.

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

Mutirão de limpeza chega à Margem Esquerda 
do Rio Acaraú  

Na última sexta-feira (10), foi concluído 
o serviço de limpeza da Margem Esquerda 
do Rio Acaraú. A ação contou com o apoio 
de 30 homens, que realizaram os serviços 

de retirada de entulhos, roçagem e poda 
urbana. Além disso, a equipe de iluminação 
pública realizou reparos nos postes do en-
torno.

“A Margem Esquerda do Rio Acaraú é um 
dos mais importantes pontos turísticos de 
Sobral. Manter essa região limpa e atrativa, 
para o uso do espaço público por moradores 
e turistas, é uma das nossas maiores preocu-
pações”, ressalta o titular da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
Jorge Trindade.

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

Prefeitura de Sobral promove oficina sobre 
tecnologia de convivência com o semiárido

Mais de 200 produtores rurais de 26 mu-
nicípios da Região Norte do Estado partici-
param, na última sexta-feira (10), do ‘Dia de 
Campo: tecnologias sociais de convivência 
com o semiárido’. A oficina, que aconteceu 
no assentamento Rajada, no Distrito de 
Aracatiaçu, foi  direcionada para apresentar 
inovações que facilitam a convivência com 
o semiárido.

Na ocasião, os produtores tiveram conta-
to com tecnologias na produção de volumo-
sos como fenagem, silagem, palma forragei-
ra, amoniação para alimentação do rebanho 
e compostagem para adubo. “O objetivo foi 
levar conhecimento ao produtor da agricultu-
ra familiar sobre as alternativas de convivência 
com o semiárido usando as tecnologias exis-
tentes para esse fim”, explica o gerente técni-
co da Seagri, Pedro Pitombeira.

O presidente da Ematerce, Antônio Rodri-
gues de Amorim, e a secretária da Agricultu-
ra e Pecuária do Município, Luiza Barreto, que 
também estiveram no encontro, anunciaram 
a liberação de 25 projetos de financiamento 
para produção de alimentos liberados pelo 
BNB e mais 19 projetos para produção de ga-
linha caipira, ovinos e caprinos.

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

Prefeitura promove Torneios 
Esportivos para moradores 

do bairro Vila União
Realizado na Praça da Juventude, no 

Vila União, na tarde do último sábado 
(11), a ação teve o intuito de incentivar 
a prática das modalidades esportivas, 
assim como colaborar para a melhoria 
da qualidade de vida da população re-
sidente do bairro e da circunvizinhança.

A ação promoveu torneios de Futsal 
e Futebol Society para um total de 20 
equipes. Além disso, proporcionou um 
dia de lazer, diversão e muito esporte, 
beneficiando cerca de 600 pessoas, en-
tre esportistas e espectadores.

Realizado pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria do Esporte, a ini-
ciativa contou ainda com uma premia-
ção onde foram distribuídos troféus e 
bolas para os competidores participan-
tes.

Jovens atendidos pela 
Estação Juventude 

Mucambinho visitam 
fábrica de refrigerante

Dentro da programação especial de 
férias, a Estação Juventude Mucambi-
nho promoveu, na sexta-feira (11), uma 
visita à fábrica de refrigerante Delrio. 
Cerca de 20 jovens e crianças partici-
param da atividade, com o objetivo de 
valorizar o empreendedorismo local.

Rumo a seis décadas de tradição, a 
Delrio Refrigerantes é genuinamente 
sobralense, familiar e gera cerca de 130 
empregos diretos, contribuindo para o 
desenvolvimento da economia local.

Até o fim do mês, a Estação Juven-
tude Mucambinho promoverá bate-
-papo cultural (15), Cinema na Estação 
(16), torneiros de futebol de travinha 
e de jogos de mesa (17), aeróbica (23), 
manhã de lazer (25) e apresentação 
cultural (30).  A programação especial 
de férias é gratuita e aberta ao público. 
Saiba mais: (88) 3611-2760.

Com apresentações em di-
versas igrejas, pontos estraté-
gicos e distritos de Sobral, o 
Eurochestries conta com a parti-
cipação de dois grupos internacionais vindos da Croácia e Espanha, além de músicos da UFC 
(campus Fortaleza e Sobral), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Escola de Música 
de Sobral Maestro José Wilson Brasil.


