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Mais uma vez, a 26ª Edição Mundial do Festival 
Internacional Eurochestries foi tema de maté-
ria no Jornal Diário do Nordeste. Com o título 

“Sobral recebe edição sul-americana do Eurochestries”, a 
matéria veiculada na edição da última quarta-feira (15), 
no Caderno Regional, destacou que a realização do festi-
val em Sobral “coloca o Município no circuito internacio-
nal das grandes orquestras”.

Apresentações
O festival, que tem realizado concertos gratuitos em 

todo o município, com músicas clássicas nacionais e 
internacionais, fará uma apresentação extra ao ar livre, 
nesta sexta-feira (17), a partir das 16h30. Na ocasião, mú-
sicos partirão da Universidade Federal do Ceará (campus 
Mucambinho), às 16h30, e seguirão tocando pelas ruas 
da cidade até o Planetário de Sobral, onde a apresenta-
ção terá continuidade.

No sábado (18), serão realizados concertos na Igreja 
da Sé e no North Shopping, a partir das 19h. Já no do-
mingo, o North Shopping e o Santuário São Francisco re-
ceberão as apresentações. As exibições ficarão por con-
ta do Quarteto de Sax Malaka (Espanha) e da Orquestra 
Tambura’s (Croácia).

EurochEstriEs
Apresentações nos 
distritos são destaque do 
Jornal Diário do Nordeste

Para o desenvolvimento do Projeto 
Despertar Criativo, a Coordenadoria de 
Juventude (Coojuv) está realizando uma 
pesquisa online para definição dos cursos 
de formação de jovens na área da econo-
mia criativa. Serão oferecidos cursos nas 
áreas de Empreendedorismo, Gestão Cul-
tural, Artes Visuais, Artes Cênicas, Audio-
visual, Cultura Digital, Tecnologia, Moda, 
Gastronomia, Trabalhadores da Cultura, 
Urbanismo e Arquitetura, Memória, Patri-
mônio Cultural e Ofícios Artísticos.

Desenvolvido pela Coojuv e Secre-
taria de Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com o Centro de 
Educação a Distância do Estado do Cea-
rá (CED), o projeto visa promover o pro-
tagonismo juvenil por meio das diversas 
linguagens da economia criativa, desen-
volvendo inúmeras habilidades artísticas 
e tecnológicas dos jovens mostrando que 
existem formas promissoras de empreen-
der através da criatividade.

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

Despertar criativo
Pesquisa definirá cursos de 
projeto de economia criativa

Dando continuidade à programação 
comemorativa dos 242 anos de Sobral, o 
Projeto Porto do Som Brasil, do Programa 
de Formação de Plateias e Indústria Cria-
tiva (Ecoar), leva o show de Jerfferson Ro-
drigues e Régis Brito, ao Largo das Dores.

Durante a apresentação gratuita, que 
acontecerá às 20h do próximo sábado 
(18),  será lançado o trabalho ‘Encruzi-
lhada ao Vivo’, produzido para marcar os 
25 anos da carreira do carioca Jerfferson 
Rodrigues. O espetáculo contará também 
com sucessos do álbum ‘Pé na raiz’, que 
reúne canções autorais do músico sobra-
lense Régis Brito.

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

sobral 242 anos
Projeto Porto do som Brasil 
promove show de Jefferson 

rodrigues e régis BritoA Prefeitura de Sobral irá realizar, nesta 
sexta-feira (17), solenidade em comemora-
ção ao 18° aniversário da Guarda Civil Mu-
nicipal de Sobral (GCMS). O Prefeito Veveu  
Arruda presidirá a cerimônia de ascensão 
profissional de 23 subinspetores de 2ª para 
1ª classe, de 16 guardas municipais de 1ª 
classe para subinspetores, e de 10 guardas 
de 2ª para 1ª classe.

Durante o evento, que acontecerá no 
Paço Municipal, será empossado o novo co-
mandante da Guarda, o subinspetor Rodri-
gues que entrou na corporação na primeira 
turma da GCMS, em 1997, para a vaga de 
guarda de 2ª classe, e desde então ascen-
deu dentro da instituição.

A Guarda Municipal de Sobral foi criada 
em 1997 e, atualmente, possui um efetivo 

de 165 servidores. O prefeito de Sobral tem 
feito investimentos importantes tanto na 
aquisição de equipamentos, como na va-
lorização dos profissionais. Além disso, está 
previsto, para este ano, a realização de um 
novo concurso para o preenchimento de 
130 novas vagas.

18º aniversário da Guarda civil Municipal de 
sobral será comemorado nesta sexta (17)

A fim de incentivar a produção agrícola 
familiar, o governador Camilo Santana libe-
rou repasse de mais de R$ 16 milhões para 
serem investidos nas iniciativas do Projeto 
São José III, como parte das ações previs-
tas no Plano de Convivência com a Seca, 
apresentado no início do ano. O objetivo 
do projeto é “dotar as comunidades rurais 
com uma infraestrutura produtiva, com foco 
no desenvolvimento rural sustentável”, expli-
cou o coordenador técnico da Secretaria 
de Agricultura e Pecuária de Sobral, Pedro 
Pitombeira.

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

Projeto são José iii contempla projetos para 
produção agrícola e reuso de água em sobral

A Escola de Música de Sobral inicia, na 
próxima terça-feira (21), as matrículas para 
novos alunos. São oferecidas 300 vagas em 
23 cursos de prática instrumental, canto e 
musicalização, com aulas nos três turnos. As 
aulas terão início no dia 3 de agosto.

Para matrícula, o interessado deve en-
tregar na sede da Escola de Música (Av. Dom 
José, 426, Centro) cópias do documento de 
identidade, comprovante de residência e 

uma foto 3x4 recente.
O curso é gratuito para alunos da rede 

pública, apresentando declaração de matrí-
cula. Alunos da rede particular pagam men-
salidade de R$70,00. Funcionários públicos 
e estudantes de universidades públicas têm 
desconto de 50% nas mensalidades.

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

Matrículas para Escola de Música de sobral 
começam dia 21 de julho

Na tarde da quinta-feira (16), a secretária de Urbanis-
mo, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente (Seurb) da Pre-
feitura de Sobral, Gizella Gomes, acompanhou o andamen-
to das obras nas praças da Várzea, Novo Recanto, Samuel 
Pontes e Senador Figueira. Como parte da visita, a secretá-
ria destacou a qualidade do serviço realizado e a celerida-
de que está sendo dada às intervenções.

“Estamos com 12% das obras da Praça da Várzea conclu-
ída, além de já termos iniciado as obras das demais praças. 
A Senador Figueira, por exemplo, já se encontra com uma 
boa parte do seu piso concluído”, destaca a titular da Seurb. 
Segundo ela, “as praças da cidade são importantes porque 
entendemos a necessidade dos jovens de possuir um espaço 
propício ao lazer e ao esporte. Mas não só por isso, as praças 
são o ponto de encontro do Município”.

Prefeitura de sobral vistoria intervenções nas praças da Várzea, Novo 
recanto, samuel Pontes e senador Figueira São oferecidos 23 cursos de prática instrumental, canto e 

musicalização, gratuitamente, para alunos da rede pública de ensino


