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Apresentação do Bolero de Ravel leva multidão ao Arco Nossa Senhora 
de Fátima
A exibição gratuita integra o Projeto ‘Quinta com Dança’, do Programa de Formação de 
Plateias e Indústria Criativa (Ecoar)

Ocorrido na quinta-feira (16), no Arco 
Nossa Senhora de Fátima, o espetáculo 
atraiu e encantou milhares de espectadores 
que assistiram a coreografia realizada pela 
Companhia de Dança de Paracuru e Escola 
de Dança de Sobral.

A apresentação, que trouxe como atra-
ção o Bolero de Ravel, foi realizada ao redor 
de uma mesa, onde cerca de 40 dançarinos 
foram seduzidos pelos movimentos da co-
reografia e lentamente se juntaram, repro-
duzindo, dessa maneira, a ideia original da 
partitura musical da obra de Maurício Ravel.

Para o espectador Rafael de Souza, as-
sistir a apresentação “significou muito, pois 
eu nunca tinha assistido a um espetáculo de 
dança profissional, ainda mais ao ar livre. Fi-
quei muito surpreso e feliz com essa iniciativa 
da Prefeitura e espero que se repita por muitas 
vezes,” concluiu.

O espetáculo é uma realização da Esco-
la de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes 
(Ecoa) que conta com o apoio financeiro 
do Governo do Estado do Ceará, através 

da Casa Civil, e da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Cultura e do Turismo.

O Bolero de Ravel foca na sedução humana como 
herança da transgressão de Adão e é inspirado no 
livro de Gênesis.

20 mil pessoas dos distritos de Sobral são 
beneficiadas com obras em estradas

Com o objetivo de melhorar a integra-
ção da sede de Sobral com distritos e suas 
localidades, a Secretaria Municipal de Obras 
(Sebras) está realizando serviços de refor-
ma, manutenção e conservação em 33 tre-
chos de estradas vicinais. As intervenções, 
que garantem maior segurança e agilidade 
para os condutores e pedestres, estão bene-
ficiando cerca de 20 mil pessoas.

Só no Distrito de Aracatiaçu, foram re-
cuperados 30 quilômetros de estrada, além 
da manutenção de cerca de 100 metros de 
bueiros. 

Com investimento de cerca de R$ 4 mi-
lhões, garantidos através de uma parceria 
entre o Município e o Governo do Estado, 
mais de 115 quilômetros de estradas já fo-
ram recuperadas nas localidades de Logra-
douro, Riacho Gabriel (Aracatiaçu); Jurema, 
Alto Alegre, Águas Mortas, Poço da Pedra, 
Jurema e Grossos (Taperuaba); Gonçalves 
Alves, Angostura, Lixão, Massapê, Beira Rio, 
Cruz das Moças, Fazenda Piancó, Mineração 
e Triângulo das Pedrinhas (São José do Tor-
to); Ouro Branco e Recreio (Rafael Arruda) e 
Boqueirão (localidade pertencente a sede).

‘Patentes em biotecnologia’ foi tema da 2ª 
edição das Vespertinas da Inovação em Sobral

Realizado na tarde da quinta-feira (16), 
a 2ª edição das Vespertinas da Inovação em 
Sobral abordou o tema ‘Patentes em biotec-
nologia, com foco em alimentos que utili-
zem produtos da biodiversidade nordes-
tina’. O evento contou com a presença da 
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico, Daniela Costa, do Secretário 
Adjunto de Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior do Ceará, Prof. Francisco Carvalho, 
e de alunos do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no 
campus de Sobral.

Durante a palestra, a pesquisadora do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), Karla Konsort, destacou a importân-
cia da parceria entre as instituições de ensi-
no, setor público e empresas, no incentivo 
a pesquisa e inovação. Também foram apre-
sentadas as etapas do exame de pedidos de 
patentes na área de biotecnologia, levando 
ao fortalecimento institucional e contri-
buindo com o desenvolvimento da biotec-
nologia no País dentro de um ambiente de 
segurança jurídica.

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

Sobral 242 anos| Show de 
Jerfferson Gonçalves e Régis 
Brito encanta espectadores 

no Largo das Dores

Como parte do calendário de come-
morações dos 242 anos de Sobral, cer-
ca mil pessoas acompanharam  o show 
de Jerfferson Gonçalves e Régis Brito. A 
apresentação integra o projeto Porto do 
Som Brasil, do Programa de Formação 
de Platéias e Indústria Criativa (Ecoar).

Realizado no sábado (18), no Largo 
das Dores, o espetáculo trouxe para o 
para o público sobralense o lançamento 
do mais recente trabalho do músico Jer-
fferson Gonçalves, Encruzilhada ao Vivo, 
que celebra os 25 anos de sua carreira. 
“Eu não vinha a Sobral desde o lançamen-
to do meu CD, em 2008. Em Sobral sempre 
existiu um movimento muito bom de mú-
sicos e voltar aqui e ver esse projeto e essa 
plateia me deixa muito feliz. Espero voltar 
mais vezes,” comemorou Jerfferson Gon-
çalves.

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

Eurochestries é tema do 
Café com o Prefeito Veveu 

desta segunda (20)
O Festival Internacional de Orques-

tras de Jovens – Eurochestries é tema 
do Café com o Prefeito Veveu desta 
segunda-feira (20). O festival segue 
até quarta-feira (22) e reúne grupos da 
Croácia e da Espanha, da Universida-
de Federal do Ceará (campus Fortaleza 
e Sobral) e da Universidade Federal do 
Cariri. Durante o programa, o prefeito 
destacou que esta é uma oportunidade 
única para o público e para os músicos 
sobralenses. “É uma oportunidade ímpar 
para os nossos músicos com a troca de 
conhecimentos, uma vez que nossos mú-
sicos estão provando para o mundo, que 
podem tocar no mesmo palco de músicos 
formados em conservatórios das grandes 
escolas”, afirma.

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

Cerimônia marca os 18 anos da Guarda Civil 
Municipal de Sobral

A Prefeitura de Sobral realizou, na úl-
tima sexta-feira (17), solenidade em 
comemoração aos 18 anos da Guar-

da Civil Municipal de Sobral (GCMS). O vice-
-prefeito, Carlos Hilton Soares presidiu a 
cerimônia realizada no Paço Municipal, que 
contou com a presença do secretário de Ci-
dadania e Segurança, Coronel Sidney Mora-
es; do secretário do Esporte, Rosaldo Freire; 
e do comandante do 3° Batalhão da Polícia 
Militar, Ten. Cel. Carvalho Moura.

Na oportunidade, foi empossado o 
novo comandante da Guarda, o subinspe-
tor Rodrigues. Ele entrou na corporação na 
primeira turma da GCMS, em 1997, para a 
vaga de Guarda de 2ª classe e desde então 
ascendeu dentro da instituição. “A Guarda 
Municipal é de extrema importância dentro 
do sistema de segurança. Além disso, somos 
nós que protegemos o patrimônio da cidade 
e a população. É com muita alegria que pro-
meto honrar este cargo”, declarou o novo co-
mandante da Guarda.

Já o o vice-prefeito, Carlos Hilton Soares, 

destacou a qualificação dos componentes 
da Guarda: “Sobral é uma cidade que investe 
fortemente na segurança e na cidadania atra-
vés de profissionais sérios, competentes, que 
são instruídos diariamente à realizar serviços 
éticos contribuindo na construção de uma So-
bral cada vez mais humana”.

A Guarda Municipal de Sobral foi criada 

em 1997 e, atualmente, possui um efetivo 
de 165 servidores. A Prefeitura de Sobral 
tem feito investimentos importantes tanto 
na aquisição de equipamentos, como na 
valorização dos profissionais. Além disso, o 
prefeito Veveu autorizou realização de um 
novo concurso para o preenchimento de 
130 novas vagas.

A coreografia foi realizada numa apresentação 
conjunta do Curso de Capacitação em Dança da 
Ecoa e da Cia de Dança de Paracuru.
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