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Festival Internacional Eurochestries leva espetáculo à 
Praça do Theatro São João nesta quinta (16)

Dando continuidade à programação de concertos 
orquestrais, o Festival Internacional Euroches-
tries irá promover apresentação gratuita nesta 

quinta-feira (16), na Praça do Theatro São João e no Mu-
nicípio de Meruoca, a partir das 19h. Os concertos fica-
rão por conta das Orquestras da Universidade Federal 
do Cariri (UFCA) e da Croácia, respectivamente.

O Festival, que teve início na segunda-feira (13) com 
grande apresentação no Auditório do Campus da UFC, 
segue até o próximo dia 22 com apresentações em di-
versos locais da cidade, inclusive nos distritos. Na última 
terça-feira, os moradores de Aracatiaçu e Taperuaba re-
ceberam os músicos da Croácia e da Espanha. De acordo 
com o professor e maestro da Escola de Música Maestro 
José Wilson Brasil, José Brasil de Matos Filho, “o festival 
além de promover o intercâmbio cultural e artístico por 
meio da prática orquestral, democratiza e descentraliza as 
ações culturais do Município, uma vez que possibilita tam-
bém o acesso aos habitantes dos distritos que receberam 
a apresentação”.

Nos próximos dias serão realizados espetáculos em 
pontos como Igreja da Sé, North Shopping, Santuário 
de São Francisco, Igreja Nossa Senhora de Fátima (Sinhá 
Saboia) e Auditório do Campus da UFC Sobral (Mucam-
binho). A regência dos concertos conta com a partici-
pação de convidados das Orquestras Internacionais das 
Eurochestries como Colette Babiaud (França/Espanha), 
Slaven Batorek (Croácia), James Sparks (Canadá), Claude 
Révolte (França) dentre outros.

Eurochestries na 
América Latina

A primeira edição do 
Festival na América Lati-
na aconteceu em Sobral, 
em 2013. Nesta edição, o 
festival conta com a pre-
sença de dois grupos in-
ternacionais, da Croácia 
e da Espanha, além de 
contar com a participa-
ção 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.

Segue até domingo (19), a Feira do Artesanato no North Shop-
ping Sobral. A iniciativa da Prefeitura é uma oportunidade para arte-
sãos sobralenses divulgarem e comercializarem seus produtos. Estão 
expostos para venda itens de tecelagem, decoração, artesanato em 
madeira, composição em retalhos (patchwork), pinturas em tecidos, 
arranjos e bordados.

Numa parceria da Prefeitura do Município com a Associação dos 
Artesãos de Sobral e o North Shopping, a iniciativa faz parte das 
ações do Programa Trabalho Pleno/Projeto Artesanato, coordenado 
pela Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), 
que visa resgatar a vocação cultural das comunidades, bem como 
capacitar os artesãos e apoiar na comercialização, gerando renda e 
proporcionando a melhoria na qualidade de vida dos artesãos.

Feira do Artesanato no North 
Shopping Sobral segue até o 
próximo domingo (19)

A Prefeitura de Sobral, através da equi-
pe de Iluminação Pública da Secretaria de 
Conservação e Serviços Públicos (Seconv), 
está concluindo, até a próxima sexta-feira 
(17), os serviços de reparo e melhoria da 
rede elétrica da Margem Esquerda do Rio 
Acaraú. Desde o último mês de maio, par-
te da região estava sem energia após terem 
sido roubados mais de 50 metros de cabos 
que dão suporte a energia elétrica do local. 
Além da reposição desses fios, também es-
tão sendo realizadas intervenções para me-
lhorar a iluminação na área.

“Realizamos todos os trâmites possíveis 
para a recomposição dos cabos que foram 
furtados. Agora, estamos requalificando a 
fiação elétrica que deve ser concluída até o 
final desta semana”, explica o titular da Se-
conv, Jorge Trindade. O Secretário explicou 

ainda que “casos como este, de roubo, nunca 
são esperados, portanto, a população precisa 
entender que a Prefeitura está empenhada 
em solucionar o problema a fim de ampliar 
o conforto e a segurança das pessoas que fre-
quentam a Margem”.

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

Prefeitura realiza serviços de reparo e 
melhoria na rede de iluminação da Margem 
Esquerda do Rio Acaraú

Cerca de 30 homens estiveram, na 
última terça-feira (14), no bairro Junco 
realizando um mutirão de limpeza que 
contou com o uso de caçambas e uma pá 
mecânica. A ação promoveu ainda o ser-
viço de poda das árvores e retirada dos 
entulhos, encaminhado o lixo recolhido 
para o aterro sanitário. O trabalho foi re-
alizado pela Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv).

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

Mutirão da limpeza da 
Prefeitura atende população 

do Junco

A Prefeitura de Sobral abriu inscri-
ções para seleção pública para contra-
tação temporária de profissionais de 
nível médio e superior em arquitetura, 
engenharia civil, engenheiro ambiental, 
tecnologia da construção civil, tecnolo-
gia em saneamento ambiental, biologia, 
geologia e geografia. As vagas são para o 
quadro da Autarquia Municipal do Meio 
Ambiente (AMMA). As inscrições, que ini-
ciaram nesta quarta-feira (15), vão até o 
próximo dia 21, na Casa do Cidadão.

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

Prefeitura divulga edital 
de seleção pública para 
Autarquia Municipal do 

Meio Ambiente

O espetáculo, que integra o Proje-
to ‘Quinta com Dança’, do Programa de 
Formação de Plateias e Indústria Criativa 
(Ecoar), trará uma coreografia ao som do 
Bolero de Ravel numa apresentação con-
junta do Curso de Capacitação em Dança 
da Escola de Cultura, Comunicação, Ofí-
cios e Artes (Ecoa) e da Cia de Dança de 
Paracuru. A exibição gratuita será realiza-
da nesta quinta-feira (16), às 20h, e, desta 
vez o palco será o Arco Nossa Senhora de 
Fátima.

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

Projeto Ecoar apresenta 
Bolero de Ravel no Arco 

Nossa Senhora de Fátima

Estão abertas as inscrições para a 29ª edição da Feira de 
Negócios do Vale do Acaraú - Fenaiva, que será realizada en-
tre os dias 23 e 25 de julho, no Centro de Educação a Distân-
cia do Ceará. Serão realizadas mais de 100 oficinas, palestras 
e workshops, com o objetivo de qualificar e capacitar atuais 
e futuros empreendedores de Sobral e Região Norte.

Com 29 anos de tradição, a Fenaiva é uma das maiores 
feiras multissetoriais do interior do Nordeste, realizada pelo 
Sebrae com o apoio do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, do Centro de Educação a Distância do Ceará e da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE). 

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

Abertas inscrições para a 29ª Feira de 
Negócios do Vale do Acaraú

2ª edição das Vespertinas da Inovação em 
Sobral será realizada nesta quinta-feira (16)

Com o tema ‘Patentes em biotecnologia, com foco 
em alimentos que utilizem produtos da biodiversidade 
nordestina’, será realizada a 2ª edição das Vespertinas da 
Inovação em Sobral, nessa quinta-feira (16), às 14h30, 
no auditório do Instituto Federal do Ceará - Campus So-
bral. O workshop em tecnologia tem entrada gratuita.

A palestra será ministrada pela pesquisadora do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Karla 
Konsort, que atua na análise de patentes de biotecno-
logia e na divulgação da cultura de propriedade inte-
lectual.

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


