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Começa hoje (24) XIX Festival de Quadrilhas Juninas de Sobral
Comemorando 19 anos de tradição, cultura e alegria, o Festival de Qua-

drilhas Juninas de Sobral acontecerá nos dias 24 e 25 de julho. A festividade, 
que retrata os costumes por meio de danças, comidas típicas, bandeirinhas 
e balões, acontecerá na Margem Esquerda do Rio Acaraú, a partir das 18h30. 
O evento será dividido em dois momentos, mostra tradicional e competição 
de quadrilhas juninas.

Nesta edição, participarão 11 grupos, que além de se apresentar na habi-
tual mostra, farão exibições em bairros e distritos. De acordo com a titular da 
Secretaria da Cultura e do Turismo, Eliane Leite, “com esta iniciativa, a Prefei-
tura de Sobral busca apoiar as manifestações espontâneas do povo sobralense, 
em especial as relacionadas à tradição junina com seus sanfoneiros e grupos 
de quadrilhas, através da realização de festival competitivo, mostras, além da 
concessão de incentivo e montagem.”

Veja programação completa no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Secretaria da Cultura divulga resultado do 
Concurso de Fotografia Meu Metrô
Iniciado em novembro de 2014, o certame ofereceu seis 
oportunidades de premiação

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria da Cultura e do Turismo, divulgou 
nesta quarta-feira (22), o resultado oficial 
do Concurso “Meu Metrô”, com os nomes 
dos ganhadores nas categorias de vídeo e 
fotografia produzidos em aparelho celular.

O concurso, que teve como finalidade 

realizar a avaliação, sob a ótica do usuário 
do equipamento, totalizou premiação no 
valor de R$6 mil, dividida em duas catego-
rias, para seis lugares.

Os registros fotográficos foram avalia-
dos por Comissão Julgadora formada pe-
los profissionais Alex Costa (Fotografia e 
Cinema), Regina Raick (História) e Roberto 
Galvão (História da Arte), que elegeram os 
trabalhos vencedores. A premiação será en-
tregue aos vencedores no prazo máximo de 
trinta dias, contados da data da divulgação 
do resultado, em local e horário a serem de-
finidos pela Prefeitura de Sobral. Mais infor-
mações: (88)3611-2712 / 3611-2956.

Confira a lista dos premiados no Blog 
de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Equipe do Programa Coleta Seletiva Agendada promove 
reunião de implantação no Distrito de Jaibaras

Na tarde da quinta-feira (23), a equipe 
da Coleta Seletiva Agendada da Prefeitu-
ra de Sobral esteve no Distrito de Jaibaras 
para uma reunião sobre a implantação do 
Programa, que passa a atender a comuni-
dade a partir do dia 9 de agosto. O encon-
tro foi realizado no PSF do Distrito e reuniu 
população, agentes de endemia e líderes 
comunitários.

“Como acontece em todos os seus pontos, 
esperamos que aqui, na região, o Programa 
também seja um sucesso. Para isso, convo-
camos os atiradores do Tiro de Guerra para 
uma mobilização porta a porta na próximo 

quarta-feira (29)”, explica a gerente da Cole-
ta Seletiva, Cirliane Viana.

O Programa Coleta Seletiva Agendada 
é uma ação da Prefeitura de Sobral através 
da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv). Para participar da Coleta 
Seletiva, basta se dirigir a um dos pontos de 
coleta na data agendada e entregar o mate-
rial reciclável (papel, papelão, plástico, gar-
rafas pet, alumínio, ferro, garrafas de vidro 
e baterias de veículos). O material recolhido 
será convertido em bônus na conta de ener-
gia pelo Programa Ecoelce, da Companhia 
Energética do Ceará (Coelce).

Agentes da CTTU participam 
de ação voltada para 

qualidade de vida de idosos

Profissionais da Coordenadoria de 
Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de 
Sobral participaram, na última quarta-
-feira (22), de uma ação do programa 
‘Envelhecimento Saudável’, da Unimed 
Sobral. Na ação,  a Coordenadoria emitiu 
55 cartões de autorização de estaciona-
mento para o idoso, garantindo o acesso 
à vagas reservadas para condutores com 
mais de 65 anos.

“A ação contou com um público signi-
ficativo e mostrou o quanto o Município 
se preocupa em atender a população so-
bralense”,  afirmou a psicóloga clínica da 
Medicina Preventiva da Unimed Sobral, 
Maria de Jesus Gomes. A CTTU faz roti-
neiramente ações de cidadania, preven-
ção e conscientização no trânsito e busca 
firmar parcerias com entidades públicas 
e privadas para ações deste tipo.

Prefeitura realiza mutirão 
de limpeza no bairro 

Parque Silvana II
Dez carradas de lixo foram retiradas 

do bairro Parque Silvana II, na última 
quinta-feira (23), e encaminhadas ao 
aterro sanitário do Município. A ação 
contou com a dedicação de 15 homens 
que realizaram a limpeza das ruas, servi-
ço de poda e corte da grama.

“A ação de limpeza é um trabalho 
conjunto entre a população e o poder pú-
blico. A partir do momento em que envia-
mos nossas máquinas para a realização 
do trabalho, a comunidade tem que ter 
a consciência de manter o bairro limpo”, 
explica o secretário de Conservação e 
Serviços Públicos, Jorge Trindade.

Todos os dias, três equipes de limpe-
za realizam mutirões em bairros e distri-
tos de Sobral a fim de melhorar a quali-
dade de vida da população, eliminando 
a sujeira e possíveis focos de doenças. 
A ação é uma iniciativa da Prefeitura de 
Sobral por meio da Seconv.

Concertos de encerramento da 26ª Edição do 
Eurochestries reúne milhares de espectadores

Iniciada no último dia 12, a XXVI edição 
do Festival Internacional Eurochestries con-
cluiu sua programação de concertos orques-
trais com duas apresentações da Orquestra 
Internacional do Festival, composta por mú-
sicos dos grupos que se apresentaram du-
rante toda a programação do evento. A pri-
meira delas foi realizada na noite da última 
terça-feira (21), na Praça da Igreja da Sé, e a 
segunda, que aconteceu na quarta-feira (22), 
no Auditório da Universidade Federal do Ce-
ará (campus Mucambinho).

Presente nos dois espetáculos, o prefeito 
de Sobral, Veveu Arruda, destacou o impac-
to do Festival para a vida da população que 
acompanhou os concertos. “A realização do 
Eurochestries nos ajuda a fazer de Sobral uma 
cidade melhor, a fazer a vida das pessoas mais 
digna, mais harmoniosa. A música tem essa 
missão, tem essa possibilidade. Através da arte, 
há um processo de civilização, há um proces-
so de ampliação do conhecimento e a música 
cumpre esse papel importante”, afirmou Ve-
veu, que foi homenageado pelos músicos.

Além de encerrar o Festival, a apresenta-
ção realizada no Auditório da UFC também 
marcou o início da Conferência Internacio-
nal de Educação Musical de Sobral , que se-
gue até o próximo sábado (25).

26ª Edição do Eurochestries

O Festival, que este ano recebeu dois 
grupos internacionais vindos da Croácia e 
da Espanha, contou ainda 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 Ma-
estro José Wilson Brasil.

Inúmeros locais do Município como 
Igreja da Sé, North Shopping, Praça do The-
atro São João, Santuário de São Francisco, 
Igreja Nossa Senhora de Fátima ,Taperuaba, 
Aracatiaçu, Jordão e o Município de Meruo-
ca, receberam a programação que teve a 
participação de convidados Internacionais  
como Colette Babiaud (França/Espanha), 
Slaven Batorek (Croácia), James Sparks (Ca-
nadá), Claude Révolte (França).


