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Realizado na noite da última segunda-feira (13), no Auditório da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Mucambinho, o Con-
certo abriu, oficialmente, a 26ª edição do Festival Internacional de 
Orquestras de Jovens – Eurochestries. Na plateia, mais de 700 pesso-
as, entre músicos, amantes da música e autoridades como o prefeito 
Veveu Arruda; o presidente do Conselho Estadual de Educação do 
Estado, Padre Zé Linhares; o comandante do 3º BPM, Coronel Carva-

lho Moura; o diretor do Campus da UFC de Sobral, professor Vicente 
Pinto, e representantes do secretariado Municipal.

Com um repertório repleto de clássicos da música nacional e 
internacional como, Brasileirinho (Waldir Azevedo), Que nem Jiló 
(Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), Asa Branca (Tarcísio Lima), Por 
una cabeza (Carlos Gardel), Somewhere over the rainbow (Israel 
Kamakawiwo’ole ), a apresentação durou cerca de duas horas e meia 
e encantou o público presente, que assistiu a regência dos renoma-
dos maestros Slaven Batorek, Marco Antônio Silva, Adeline stervi-
nou, Marco Toledo, dentre outros.

Para o prefeito Veveu Arruda, o “momento consagra o legado cul-
tural de Sobral, que tem uma trajetória de música, por meio da estrutura 
existente no Município, como a Escola de Música Maestro José Wilson 
Brasil,” criada em sua gestão na Secretaria da Cultura (1997-2004). 
“Hoje nós temos uma Escola de Música que atende cerca de 700 alunos, 
músicos e professores, além do curso de música da UFC, que possui uma 
excelente qualidade e se articula bem com escolas de outros Países, por-
tanto, este é um momento de extrema importância”, concluiu.

Confira a matéria completa e a programação do Festival no 
Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br)

Mais de 700 pessoas lotam auditório da UFC durante concerto de abertura
Eurochestries

Agência de Inclusão Produtiva e Programa 
Senac de Gratuidade formam mais uma turma 
de agentes de saúde

Depois de seis meses de curso, 11 novos 
agentes comunitários de saúde foram for-
mados pelo Programa Senac de Gratuidade 
(PSG), em parceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Social e Combate à Extrema 
Pobreza (Seds), por meio da Agência de In-
clusão Produtiva. A aula de encerramento 
aconteceu na última segunda-feira (13), no 
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) Mimi Marinho.

“O curso nos preparou muito bem para o 
mercado de trabalho”, comemora Maurile-
ne Figueredo, uma das formandas. “Esta foi 
uma oportunidade que, além de nos preparar 

para essa área de trabalho, melhorou muito 
a minha vida e meus conhecimentos”, expli-
ca Neiridane Rosa, que também concluiu o 
curso.
Leia a matéria completa no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br).

Secretaria do Esporte divulga resultado da 
Seletiva Municipal da Etapa Regional dos 
Jogos Escolares

Iniciada na última sexta-feira (10), no Gi-
násio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, a se-
letiva municipal classificou sete equipes, na 
categoria 15 a 17 anos, para a etapa regio-
nal dos Jogos Escolares da Juventude, que 
acontecerão entre os dias 22 e 25 de julho, 
em Sobral.

A cidade será representada nas modali-
dades de futsal, handebol, basquete, volei-
bol, vôlei de praia, xadrez, tênis de mesa e 
ciclismo pelas seguintes instituições de en-
sino: Escola Estadual Cesário Barreto, Escola 
Estadual Monsenhor José Gerardo, Escola 
Prefeito Jose Euclides Ferreira Gomes Junior 
(CERE), Colégio José Romão, Colégio Lucia-

no Feijão, Colégio Farias Brito e Escola Muni-
cipal Cel. José Inácio.

No próximo sábado (18) serão definidos 
os representantes do Município na modali-
dade de atletismo. Os atletas classificados 
na etapa regional disputarão a etapa esta-
dual, em agosto, em Fortaleza.

Coordenadoria de Juventude promove 
atividades na ‘Estação do Esporte’

Para proporcionar lazer aos jovens, a Co-
ordenadoria de Juventude programou di-
versas atividades para todo o mês de julho 
na ‘Estação do Esporte’. Torneios de futsal 
e futebol de travinha, jogos de mesa, ping 
pong, aeróbica e manhã de lazer fazem par-
te da programação voltada para os jovens 
das Estações da Juventude do Novo Recan-

to e Mucambinho.
Atendendo uma demanda apresentada 

no Fórum Gestor, as atividades esportivas 
são gratuitas e desenvolvidas em parceria 
com a Secretaria do Esporte. “Acreditamos 
que podemos descobrir grandes talentos, 
mas o nosso maior objetivo é oferecer a esses 
jovens uma vida saudável, com opções de la-
zer por meio da prática esportiva”, explica o 
coordenador de Juventude de Sobral, Igor 
Bezerra.

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

Equipe do Projeto Coleta 
Seletiva atende população 
do Paraíso das Flores nesta 

quarta (15)
O Projeto de Coleta Seletiva Agenda-

da, desenvolvido pela Prefeitura de Sobral, 
através da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconv), realiza nesta 
quarta-feira (15), ação no bairro Paraíso das 
Flores, a partir das 8h. Além de recolher re-
síduos recicláveis, o projeto possibilita que 
a população converta os valores desse ma-
terial em bônus na conta de energia, por 
meio do Programa Ecoelce, da Companhia 
Energética do Ceará (Coelce).
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Agência de Inclusão 
Produtiva abre inscrições 
para curso de recreador
O Programa Senac de Gratuidade, em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Extrema Po-
breza, por meio da Agência de Inclusão 
Produtiva, está com inscrições abertas 
para o curso de recreador.  Ao todo, estão 
sendo ofertadas 20 vagas.

Os interessados, que devem ter no 
mínimo 16 anos e o ensino fundamental 
completo, podem fazer a inscrição nos 
Centros de Referência de Assistência So-
cial (Cras), que os encaminharão à Agên-
cia. As 160 horas aula, serão ministradas 
no Senac, a partir do dia 3 de agosto, no 
período da manhã.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

No período de 15 a 17 de julho, o Ca-
minhão do Peixe estará nos bairros Pe-
drinhas, Sumaré e Alto do Cristo, a partir 
das 7h, levando à população peixe e deri-
vados (bolinha de peixe, linguiça e filé) a 
preços mais baratos.

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da Agri-
cultura e Pecuária, o Projeto Caminhão do 
Peixe conta com o apoio do Ministério da 
Pesca e Aquicultura e beneficia os produ-
tores, incrementando o comércio do pes-
cado no Município.
Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Caminhão do Peixe atende 
população de três bairros

Prefeito Veveu Arruda oficializa parceria com a 
Votorantim para modernização administrativa

Visando aprimorar processos e ferra-
mentas de gestão, a Prefeitura de So-
bral oficializou, nesta terça-feira (14), 

a parceria com a Votorantim Cimentos para 
desenvolvimento do Programa de Apoio à 
Gestão Pública. O acordo de cooperação foi 
assinado, em evento realizado na Casa da 
Cultura, pelo prefeito de Sobral, Veveu Arru-
da, e pelo gerente da fábrica da Votorantim 
Cimentos em Sobral, Rafael Araújo, e con-
tou com a presença do secretariado.

Segundo Veveu Arruda, a Votorantim 
tem sido parceria na promoção do desen-
volvimento econômico de Sobral, da Re-
gião e do Brasil. “O Instituto Votorantim tem 
uma história conosco no desenvolvimento de 
programas sociais. Quando eu era secretário 
de Cultura, criamos o Quinteto de Cordas, que 
foi a base para a Escola de Música de Sobral, 
com o apoio do Instituto, beneficiando hoje 
mais de 600 alunos”, afirmou o Prefeito, que 
concluiu destacando a importância do pro-
grama para o Município, “se temos uma ges-
tão qualificada, com eficiência e eficácia, que 
sabe identificar quais as prioridades e alcança 
as metas, o resultado disso é a qualidade de 
vida das pessoas mais simples, que é o foco da 

nossa gestão”.
O primeiro passo do Programa de Apoio 

à Gestão Pública é a elaboração de um diag-
nóstico. O trabalho será desenvolvido a 
partir de agosto pela consultoria Synergia, 
contratada pela Votorantim Cimentos. O es-
tudo  apontará as principais demandas do 
Município para execução do Programa.

“Acreditamos que empresa e comunida-
de devem crescer juntos, e isso acontece com 
o fortalecimento da administração pública e 
das atividades sociais. A ideia é oferecermos 

algumas ferramentas de gestão para ajudar 
as pessoas a terem cada vez mais acesso aos 
programas do município prioritários, seja de 
saúde, educação”, explicou o gerente da fá-
brica da Votorantim Cimentos em Sobral.


