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A Casa da Cultura de Sobral exibirá, nesta quinta-feira (23), na Sala de Cinema Falb 
Rangel, o filme ‘Narradores de Javé’. A sessão gratuita, que terá início às 19h, é uma inicia-
tiva da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura e do Turismo e tem como 
intuito levar cultura e diversão para todos os públicos.

Sinopse
Com direção de Eliane Caffé, a produção conta a história da pequena cidade de Javé, 

que será submersa pelas águas de uma represa. Seus moradores não serão indenizados e 
não foram sequer notificados porque não possuem registros nem documentos das terras. 
Inconformados, descobrem que o local poderia ser preservado se tivesse um patrimônio 
histórico de valor comprovado em “documento científico”.

Mais informações: (88) 3611-2712.

Cine Falb Rangel

Estão abertas até o dia 26 de julho as inscrições para o Curso de Gestão Admi-
nistrativa. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (STDE), no Centro de Convenções, portando do-
cumento de identidade. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

O Curso será realizado no período de 28 a 31 de julho, das 18h às 21h, no 
Auditório do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A capacitação é uma 
realização da STDE, através do Programa Trabalho Pleno/Projeto Empreendedor 
Itinerante, em parceria com o SAAE. Saiba mais: (88) 3611-4421/3611-5833.

Prefeitura de Sobral oferece curso de 
Gestão Administrativa

Ocorrida na tarde do último sábado (18), 
na pista do Estádio do Junco, a Seletiva Mu-
nicipal para os Jogos Escolares da Juventu-
de classificou atletas sobralenses em mais 
uma modalidade, o atletismo. Ao todo, três 
equipes foram classificadas nas categorias 
de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Elas irão 
representar o Município na etapa regional, 
prevista para acontecer entre os dias 22 e 25 
de julho, em Sobral.

Nesta edição, a cidade terá represen-
tantes no futsal, handebol, basquete, vôlei, 
vôlei de praia, xadrez, tênis de mesa, kara-
tê, atletismo e ciclismo. Com o objetivo de 
diminuir a evasão escolar, promover a so-
cialização e revelar novos talentos, incenti-
vando a cultura da paz, os Jogos Escolares 

reúnem alunos de 12 a 17 anos, nas catego-
rias masculinas e femininas.  

A ação tem o apoio da Prefeitura de So-
bral, através da Secretaria do Esporte. Com a finalidade de regulamentar 

a ocupação do Theatro São João para 
apresentações de espetáculos de Artes 
Cênicas, Música e Dança compreendido 
entre o período de 1º de agosto a 17 de 
dezembro de 2015, a Prefeitura de So-
bral, por meio da Secretaria da Cultura e 
do Turismo, lançou edital de ocupação do 
equipamento.

Os interessados deverão encaminhar 
seus projetos de terça à sexta-feira, em 
horário comercial, até o próximo dia 28 
de julho, para o Theatro São João, locali-
zado na Praça São João nº 156 – Centro. 
Os projetos deverão ser encaminhados 
em envelope lacrado constando o núme-
ro do edital e ser entregues na Secretaria. 
Mais informações: (88) 3611-2712/3611-
2956 ou pelo e-mail teatrosaojoao@
gmail.com.

Veja o Edital no Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

Abertas inscrições para o 
edital de ocupação do

Theatro São João

Seletiva Municipal classifica equipes 
de mais uma modalidade para os Jogos 
Escolares da Juventude

Levando opções de lazer para os jovens sobralen-
ses, a Coordenadoria de Juventude promoveu, na últi-
ma sexta-feira (17), atividades esportivas nas Estações 
Juventude Novo Recanto e Mucambinho. Dentro da 
programação da ‘Estação do Esporte’, foi realizado um 
torneio de vôlei, no Novo Recanto, e os jovens do Mu-
cambinho participaram de futebol de travinha e ama-
relinha, e jogos de mesa, como xadrez e dama.

Desenvolvidas em parceria com a Secretaria do Es-
porte, as atividades são gratuitas e seguem até o fim 
do mês com aula de aeróbica (23) e manhã de lazer no 
Sesc (25). As Estações Juventude foram inauguradas 
pelo prefeito Veveu Arruda para ampliar o acesso dos 
jovens às políticas, programas e ações que assegurem 
seus direitos, promovendo a cultura de paz. Saiba 
mais: (88) 98838-0217 mande um WhastApp.

 ‘Estação do Esporte’ beneficia jovens do 
Novo Recanto e Mucambinho

Composta por músicos das orquestras 
que participaram do Eurochestries 
em Sobral, a Orquestra Internacional 

do Festival realizará dois concertos de en-
cerramento abertos ao público. O  primei-
ro deles acontecerá nesta terça-feira (21), a 
partir das 20h, na Igreja da Sé. O outro será 
na quarta-feira (22), no auditório da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), às 18h.

A 26ª edição Eurochestries teve início 
no dia 12 de julho e promoveu apresenta-
ções de músicos brasileiros e europeus em 
diversos palcos espalhados pelo Município. 
na segunda-feira (20), por exemplo, foi a 

vez dos moradores do bairro Sinhá Sabóia 
assistirem à apresentação com clássicos da 
música nacional e internacional, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima. “O Eurochestries 
traz uma grande contribuição para os mú-
sicos, a música e a cultura sobralense, por 
estar democratizando o acesso à cultura e 
exercendo a difusão e disseminação cultu-
ral em Sobral”, afirma o prefeito Veveu.

O Eurochestries tem realizado concer-
tos gratuitos de grupos da Croácia, da Es-
panha, da UFC (Campus Fortaleza e Sobral) 
e da Universidade Federal do Cariri, que se 
apresentaram no Campus da UFC Sobral, no 

Theatro São João, na Catedral da Sé, no Nor-
th Shopping Sobral e nos distritos de Ara-
catiaçu, Taperuaba, Jordão e ainda na Serra 
da Meruoca.

Com o objetivo de promover o intercâm-
bio cultural e artístico por meio da prática 
orquestral, o Festival Internacional de Or-
questras de Jovens – Eurochestries é uma re-
alização da UFC (Campus Sobral) e do Centro 
de Pesquisa em Música e Educação (Pesqui-
saMus), com a parceria do Governo do Estado 
do Ceará e da Prefeitura de Sobral, por meio 
da Secretaria da Cultura e do Turismo, e do 
Mestrado Profissional em Artes (ProfArtes).

Encerramento da 26ª edição Eurochestries acontece com 
apresentações da Orquestra Internacional do Festival

Sessão gratuita será exibida nesta quinta (23)


