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1 APRESENTAÇÃO
O  Relatório  de  Gestão apresenta  informações  sobre  as  ações  e  resultados  da  Secretaria  da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que
está  posto  em  sua  programação  e  execução  orçamentária,  quanto  do  seu  planejamento
estratégico, durante o ano de 2018.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na projeção do resultado alcançado pela SECJEL,
apresentando a definição de diretrizes e normas relativas ao modelo institucional.

É  importante  destacar  que  este  documento  tem  como  base  tornar  transparente  as  ações
realizadas  em cada Secretaria  pertencente  à  Prefeitura  Municipal  de  Sobral  e  a  estrutura  do
relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação
para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessários.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

A primeira sessão apresenta a estrutura da SECJEL, com a contextualização da criação do órgão,
suas competências institucionais, estrutura organizacional.

Na segunda sessão é exibido o organograma da SECJEL.

A terceira sessão trata dos recursos humanos da SECJEL e são discriminados o quantitativo de
servidores lotados, bem como os terceirizados contratados no órgão.

A  quarta  sessão  aborda  os  aspectos  estratégicos  adotados  pela  Secretaria,  bem  como  seu
planejamento  e  ações  adotadas  pela  unidade  com  o  intuito  de  sanar  e  solucionar  eventuais
dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação.

A  quinta  sessão  trata  da  questão  orçamentária  da  Secretaria.  Aqui  são  expostos  os  valores
recebidos  e  transferidos,  bem como  apresenta  planilhas  com  os  quantitativos  da  atuação  da
Secretaria, possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para os exercícios futuros.

A sexta e última sessão apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Secretaria,
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do interesse público.

2 A SECJEL

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, regulamentada pela Lei nº 1.607 de 02 de
fevereiro de 2017, alterada pela Lei nº 1.634 de 20 de junho de 2017, é o órgão que formula e
coordena a execução das políticas públicas de cultura, juventude, esporte e lazer do Município de
Sobral, incluindo o desenvolvimento de ações que visam a proteção da memória e do patrimônio
histórico  artístico  e  cultural,  promovendo  a  inclusão  e  integração  social,  qualidade  de  vida  e
incentivo  à  formação  esportiva,  por  meio  das  políticas  de  esportes,  juventude  e  lazer  para
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência.

Neste  ano  de  2018  foram  incontáveis  as  atividades  da  Prefeitura  Municipal  de  Sobral,  por
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intermédio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, executadas nos diversos espaços,
praças, quadras e estações gerenciados pela pasta.

Podemos afirmar que dos esforços direcionados para as áreas de cultura, juventude, esporte e
lazer no município, brotaram iniciativas importantes e que vêm se integrando ao cotidiano dos
sobralenses.

São programas e iniciativas que ajudam as pessoas a conhecerem melhor a cidade, não só como
centro cultural e histórico, mas pelos resultados positivos nas práticas desportivas e na fruição
cultural de formação intelectual e social das juventudes.

No desenvolvimento das atividades, a SECJEL oferece serviços gratuitos em suas áreas de atuação,
nos  equipamentos  esportivos,  culturais  e  de  juventude:  manifestações  culturais  populares,
práticas esportivas, formação, oficinas, cursos, ações de cidadania, etc.

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL tem a missão de executar políticas
voltadas para a Cultura, a Juventude, o Esporte e Lazer, comprometidas com o desenvolvimento
integral, a efetivação de direitos, o incentivo a uma vida saudável, a qualidade de vida e a inclusão
social de crianças, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência do Município de Sobral.

2.2 COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL
De acordo com a Lei Nº 1607 de 02/02/2017 (IOM 847 de 03/12/2017) e alterada pela Lei nº 1634
de  20/06/2017  (DOM  088  de  20/06/2017),  que  dispõe  sobre  a  organização  e  a  estrutura
administrativa do Poder Executivo Municipal, compete à Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte
e Lazer formular e coordenar a execução das políticas públicas de cultura, juventude, esporte e
lazer do Município de Sobral,  incluindo o desenvolvimento de ações que visem a proteção da
memória e do patrimônio histórico artístico e cultural, promovendo a inclusão e integração social,
qualidade de vida e incentivo a formação esportiva, através das políticas de esportes, juventude e
lazer  para  crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos,  idosos  e portadores  de deficiência,  visando
melhorar a qualidade de vida e a inclusão social dos cidadãos e cidadãs do Município, competindo-
lhe:

I. formular  e  executar  a  política  municipal  de  esportes,  coordenando,  supervisionando  e
incentivando  a  realização  de  atividades  físicas,  desportivas  e  recreativas,  como
instrumento de inclusão social e promoção do bem-estar físico e psicológico à população;

II. promover  a  democratização  do  acesso  às  práticas  de  esporte  e  lazer  com  equidade,
participação popular e qualidade para as comunidades de Sobral;

III. acompanhar e monitorar a execução da política de esporte e lazer do Município;
IV. disciplinar,  regulamentar,  coordenar  e  promover  a  realização  de  eventos  e  práticas

esportivas inclusive em vias e logradouros públicos, articulando-se com órgãos e entidades
do poder público e da iniciativa privada;

V. desenvolver  estudos,  programas  e  projetos,  objetivando  a  definição  de  áreas  para  a
implantação e promoção das diversas modalidades esportivas, com vistas à recreação, ao
lazer e à saúde;

VI. incentivar a comunidade para o melhor aproveitamento dos espaços públicos ou recursos
naturais para a prática de esportes;

VII. coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem efetivados pela Administração
Municipal nas áreas de esporte e lazer;
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VIII. operar e manter em boas condições de uso os equipamentos relacionados ao esporte sob a
gestão da cidade;

IX. definir políticas e diretrizes de cultura, em consonância com a Política Nacional de Cultura,
com a Lei Orgânica do Município, e com os Planos Nacional e Municipal de Cultura, bem
como estabelecer normas gerais para a efetivação das ações culturais do Município;

X. desenvolver,  coordenar,  acompanhar  e  monitorar  as  políticas  públicas  de  cultura  que
possibilitem  o  reconhecimento,  a  pesquisa,  a  formação,  a  estruturação,  o  fomento,  a
defesa, a proteção, a preservação, a valorização e a difusão das mais variadas expressões
culturais, entendendo a cultura como afirmação da vida em suas mais diversas formas de
expressão, artísticas ou não artísticas, no âmbito do Município;

XI. coordenar  e  gerenciar,  tecnicamente,  as  propostas  e  projetos  a  serem efetivados  pela
Administração Municipal na área da cultura;

XII. desenvolver e gerir, em parceria com outros órgãos gestores da área social do Município,
programas e ações intersetoriais que promovam e estimulem a inclusão e a emancipação
social,  fomentando  as  identidades  e  as  diferenças,  afirmando  e  reconhecendo  a
diversidade cultural existente;

XIII. preservar os bens culturais imateriais pertencentes ao patrimônio histórico e cultural do
Município, com sua proteção e valorização;

XIV. incentivar e difundir todas as formas de produção artística e literária, através da promoção
de eventos culturais, envolvendo a comunidade em projetos específicos, para afirmar o
cidadão-indivíduo enquanto agente cultural e guardião da memória coletiva;

XV. auxiliar  a  administração  do tombamento  total  ou  parcial  de  bens  materiais,  móveis  e
imóveis,  públicos e particulares, e administrar o registro de bens de natureza imaterial
existentes no Município de Sobral;

XVI. apoiar técnica e administrativamente o Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral;
XVII. promover  a  Conferência  Municipal  de  Cultura,  com  ampla  participação  popular,

objetivando a construção e o acompanhamento coletivo das políticas públicas;
XVIII. estruturar e realizar cursos de formação e qualificação da população em geral, nas áreas de

criação, produção, gestão e mercado cultural, primando pela democratização dos saberes e
fazeres na cidade;

XIX. gerenciar de forma autônoma e democrática os recursos destinados à cultura, os recursos
do  Fundo  Municipal  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  estes  sob  orientação  e
controle do Conselho Municipal  de Política Cultural,  tendo como referência as políticas
públicas de cultura do Município e o Plano Municipal de Cultura;

XX. promover, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, a oferta de programas de
ações culturais vinculados ao currículo escolar;

XXI. realizar estudos e pesquisas sobre a situação dos Jovens no Município;
XXII. planejar, gerenciar, integrar e executar, direta ou indiretamente, políticas e programas de

interesse específico dos Jovens;
XXIII. desenvolver projetos e serviços voltados para o atendimento ao Jovem e ações voltadas

para a garantia de direitos e da plena inserção do jovem na vida econômica, social, política
e cultural;

XXIV. desempenhar  outras  atividades  necessárias  ao  cumprimento  de  suas  finalidades,  bem
como outras que lhe forem delegadas.

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Em conformidade ao Art. 2º do Decreto nº 1834 de 16/02/2017, a estrutura organizacional básica
e setorial da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer é a seguinte:
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1. Secretário
2. Assessoria Técnica
3. Assessoria Jurídica
4. Assessoria de Comunicação
5. COORDENADORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

I.5.1. Célula de Projetos e Convênios
I.5.2. Célula de Equipamentos e Patrimônio

6. COORDENADORIA DE CULTURA
I.6.1. Célula de Patrimônio Histórico e Material - Museologia

I.6.1.1. Escola de Música
I.6.1.2. Theatro São João
I.6.1.3. Casa do Capitão-Mor
I.6.1.4. Pinacoteca
I.6.1.5. Museu Madi
I.6.1.6. Museu do Eclipse
I.6.1.7. Casa da Cultura

I.6.2. Célula de Fomento
7. COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

I.7.1. Célula de Esporte Inclusivo
I.7.2. Célula de Atividade Física e Lazer

I.7.2.1. Estádio do Junco
I.7.2.2. Miniestádios
I.7.2.3. Ginásio Plínio Pompeu
I.7.2.4. Vila Olímpica
I.7.2.5. Praça da Juventude

8. COORDENADORIA DE JUVENTUDE
I.8.1. Célula de Políticas Públicas de Juventude
I.8.2. Célula de Pesquisa, Inovação e Monitoramento

I.8.2.1. Estação Juventude Mucambinho
I.8.2.2. Estação Juventude Novo Recanto
I.8.2.3. Estação Juventude Nova Caiçara
I.8.2.4. Estação Juventude Cohab I
I.8.2.5. Espaço Cultural de Taperuaba
I.8.2.6. Espaço Cultural de Aracatiaçu

(*)  Esta  estrutura  deverá  sofrer  alterações  para  adequação  dos  cargos  que  permitirão  o
funcionamento satisfatório da Secretaria.

2.4 PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS
Os principais clientes e usuários dos serviços e atividades oferecidos pela Secretaria da Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer são os habitantes do município de Sobral e seus distritos.

2.5 PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES
Unidade Endereço

Sede da SECJEL Rua Oriano Mendes, 250, Centro

Casa da Cultura/ Cine Falb Rangel / Galeria Zenon Barreto Avenida Dom José, 881, Centro

Theatro São João Praça São João, 156, Centro
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Escola de Música Avenida Dom José, 1126, Centro

Casa do Capitão-Mor Rua Randal Pompeu, 145, Centro

Museu do Eclipse Praça Osvaldo Rangel SN, Centro

Pinacoteca de Sobral Rua Menino Deus, 17, Centro

Museu MADI Margem Esquerda, Centro

Estação Juventude Novo Recanto Rua João Paulo II, Quadras 11 e 12,

Estação Juventude Cohab I Rua C S/N (antiga delegacia)

Estação Juventude Mucambinho Rua Chile, Tamarindo (Antiga Guarita)

Estação Juventude Nova Caiçara Quadra 6, Residencial Nova Caiçara

Espaço Cultural de Aracatiaçu Rua Coronel Miguel Arruda, 422, Centro

Espaço Cultural de Taperuaba Av. Nossa Senhora do Carmo S/N, Centro

Estádio Plácido Aderaldo Castelo Rua Antônio Aguiar Carneiro, 920, Junco

Ginásio Poliesportivo Plínio Pompeu Rua Mauro Andrade, 400 Alto da Brasília

Vila Olímpica de Sobral Rua Dr. Paulo A Sanford, Colina Boa Vista

Praça da Juventude Rua 13 de Maio SN, Vila União

Miniestádio Francisco Eder Venâncio Rua SDO, Conjunto São Francisco

Miniestádio da Margem Esquerda Margem Esquerda

Miniestádio Eliardão R Antº Bolivar de Vasconcelos, A da Brasília

Miniestádio do Jordão Distrito do Jordão

Miniestádio de Caracará Distrito de Caracará

Miniestádio do Torto Distrito de São José do Torto

Quadra de Esportes das Pedrinhas Praça Dr. José Euclides, Pedrinhas

Quadra Esportes Coberta COHAB III COHAB III, Junco

Quadra de Esportes da COHAB II Avenida Caetano Figueiredo

Quadra de Esportes da COHAB I Praça Mestre Severo

Quadra de Esportes do Sinhá Sabóia Bairro Sinhá Sabóia

Quadra de Esportes do D Expedito Rua Maria de Jesus c/Rua Lucimar

Quadra de Esportes do Sumaré Rua José Modesto

Quadra de Esportes do A do Cristo Rua Caetés, 284

Quadra de Esportes Coberta Pe Palhano Bairro Padre Palhano

Quadra de Esportes Coberta V União Rua 1º de Janeiro, Vila União

Quadra de Esportes Coberta P Flores Rua Vladimir Ferreira Gomes

Quadra de Esportes M Esquerda 1 Margem Esquerda

Quadra de Esportes M Esquerda 2 Margem Esquerda

Quadra de Esportes Chico Lourenço COHAB I, Sinhá Sabóia

Quadra de Esportes Coberta Conj Sto Antonio Rua Monsenhor Aloísio Pinto

Quadra de Esportes Clerton Viana Rua Filadélfia, Distrito de Aracatiaçu

Quadra de Esportes Angélico Aguiar Ximenes Distrito de Caracará

Quadra de Esportes Tancredo Ribeiro da Silva Trav São José, São José do Torto

Quadra de Esportes Breno Ferreira Gomes Meira R Assembleia de Deus, Recreio

Quadra de Esportes Gerardo Quariguasi da Silva Rua Matriz, Patriarca

Quadra de Esportes do Jordão Rua Central, Distrito de Jordão

Quadra de Esportes Manoel Landri de Azevedo Distrito de Aprazível

Quadra de Esportes Dr. José Euclides F Gomes Rod Luiz da Costa, Rafael Arruda

Quadra de Esportes Benedito Adauto Machado Portela Rua Benedito Machado, Pedra de Fogo

Quadra de Esportes Benedito Ferreira Ponte Distrito de Jaibaras

Quadra de Esportes do Boqueirão Localidade de Boqueirão
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Quadra de Esportes do Caioca Distrito de Caioca

Quadra de Esportes de Bilheira Distrito de Bilheira

Quadra de Esportes de Vassouras Vassouras, Distrito de Taperuaba

Quadra de Esportes do Bonfim Rua Central, Distrito de Bonfim

Quadra de Esportes do Conj Emasa Assentamento Emasa, Aracatiaçu

Pista de Skate do Parque da Cidade Parque da Cidade

Pista de Skate do Sinhá Sabóia Rua Apoena, Sinhá Sabóia

Skate Park Sinhá Sabóia Rua Presidente Castelo Branco

Pista de Bicicross Parque da Cidade

Academia ao Ar Livre Praça da COHAB III, Junco

Academia ao Ar Livre Praça do Bairro Dom José

Academia ao Ar Livre Praça do Bosque, Centro

Academia ao Ar Livre/Quadra Basquete Rua Manuel Marinho, Coelce

Complexo Esportivo Nova Caiçara Residencial Nova Caiçara

Campo de Futebol da Vila União Rua Vila União

Campo de Futebol do Dom José Rua Acácio Alcântaras, Dom José

Campo de Futebol do Joinville Bairro Tamarindo

Campo de Futebol do Alto Novo Bairro Alto Novo

Campo de Futebol do Barcelona Parque Silvana

Sede do Guarany Rua Maria Monte, 895, Alto do Cristo
Tabela 1: Principais instalações e localidades

3 ORGANOGRAMA

Figura 1: Organograma da SECJEL

4 RECURSOS HUMANOS
A estrutura de recursos humanos que atua na SECJEL distribuída e categorizada conforme tabelas
abaixo:
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4.1 ESTRUTURA DE SERVIDORES
Descrição Quantidade

Efetivos 05
Cedido sem ônus para a origem 06

Comissionados 33

Estagiários 58

Terceirizados 67

Total 169
Tabela 2: Estrutura de Servidores em 31/12/2019

5 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

5.1 CONTEXTO

Em 2018, inúmeras foram as ações desta Secretaria. O calendário cultural se construiu de forma
descentralizada e democrática, valorizando artistas locais, com inúmeros eventos de Ação Cultural
e  Cidadania,  que  chegaram  a  mais  de  50  espaços  entre  equipamentos  de  cultura,  bairros  e
distritos de Sobral, o fortalecimento dos editais de fomento à cultura popular (Bois e Reisados,
Escolas de Samba e Quadrilhas Juninas), as atividades formativas como itinerários e oficinas nas
diversas linguagens, além dos grandes eventos como o Espetáculo “Cão sem Plumas”, a Virada
Cultural de Sobral, o São João, entre outros. Até  agora  levamos  mais  de  250  atividades
envolvendo shows musicais,  espetáculos  de dança e teatro,  exposições de arte e fotografia e
oficinas  e  itinerários  formativos  nas  mais  diversas  linguagens  artísticas.  Contamos  com  a
participação de 256 artistas e grupos de Sobral e 133 de outras cidades. Nosso público alcançado
chegou ao número de 160.200 pessoas.

Na área da juventude, destacam-se a reativação do Programa Estação Juventude, com uma vasta
programação  cultural  e  formativa;  Mostras  de  Danças  Urbanas,  que  contemplou  inúmeros
coletivos  artísticos  de  jovens  da  periferia;  o  Edital  Ação  Jovem  de  protagonismo  juvenil,
consolidando um sonho antigo dos coletivos e organizações juvenis; Programa Estação das Artes,
que ofertou formação básica gratuita em Artes nas linguagens de Música, Dança e Teatro; eventos
culturais e de direitos humanos como o Reggando a Juventude, a Caravana da Juventude que
contemplou bairros e distritos da cidade; além do inédito projeto Bolsa Universidade, que garantiu
a inclusão e permanência dos jovens sobralenses nas Universidades, oferecendo 500 bolsas de
auxílio estudantil para os nossos universitários.

Na área esportiva e no lazer, desenvolvemos programas que atendem a quase todos os territórios
de Sobral e distritos, como o PDES e PDES Extensão, o Lazer na Praça, o Campeonato Sobralense e
a Copa Sobral de Futebol, a Seleção Sobralense de Futsal, o Circuito Sobralense de Esportes, e
tantos  outros  programas.  Ainda  lançamos  projeto  “Bolsa  Atletas  de  Sobral”  que  beneficia
diretamente 100 jovens atletas  do município e o inédito Edital  de  Incentivo ao Esporte.  Com
certeza Sobral irá colher nos próximos anos os frutos da semente que vem sendo plantada através
de tantas ações afirmativas para o povo sobralense.

5.2 OBJETIVOS E METAS

Os objetivos e metas da SECJEL foram traçados durante o processo de planejamento e elaboração
do Plano Pluri Aual – PPA realizado no início de 2017, com o objetivo de traçar as diretrizes e
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metas da Prefeitura de Sobral, em todas as áreas de políticas públicas, para o período de quatro
anos. 

No que pesa sobre a responsabilidade desta Secretaria, que são as políticas públicas nas áreas de
cultura e arte, juventude, esporte e lazer, muitas das metas traçadas já estão sendo alcançadas. As
políticas de fomento e incentivo foram aprimoradas e ampliadas com variados editais setoriais,
com os programas de apoio a coletivos, organizações, grupos e entidades, e, principalmente, com
o intenso diálogo e participação da sociedade sobralense.

Os  equipamentos  públicos  como  quadras,  campos,  miniestádios,  estação  juventude,
equipamentos culturais e o próprio centro histórico vêm sendo mantidos, reformados, adaptados,
melhorados, além da criação de muitos novos equipamentos públicos de qualidade para a cidade
e os distritos. O que tem resultado, também, na ampliação do acesso e na inclusão do cidadão nas
politicas públicas municipais.

E no que diz respeito a ocupação dos espaços públicos, que é uma diretriz central na política da
atual gestão municipal, a Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer cumpre um papel de
extrema  importância  direcionando  seus  programas  e  projetos  aos  territórios  de  forma
descentralizada,  privilegiando  a  ocupação  dos  espaços  públicos,  realizando  atividades
permanentes e pontuais, e apoiando iniciativas autônomas de protagonismo da população.

6 RESULTADOS DA ATUAÇÃO
Os resultados da atuação da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer são analisados sob a
perspectiva ótica das atividades realizadas em cada uma das áreas finalísticas e de apoio, bem
como em observância aos aspectos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial.

6.1 CULTURA

Sobral tem um rico patrimônio arquitetônico, urbanístico, cultural e artístico, que resultou em seu
tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN no ano 2000, e a
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL é o órgão que formula e coordena,
entre outras,  a execução das políticas públicas de cultura do Município de Sobral,  incluindo o
desenvolvimento de ações que visam a proteção da memória e do patrimônio histórico artístico e
cultural.

São programas e iniciativas que ajudam as pessoas a conhecerem melhor a cidade, não só como
centro cultural e histórico, mas pelos resultados positivos nas práticas desportivas e na fruição
cultural  de formação intelectual  e  social  das juventudes e dos cidadãos sobralenses de forma
geral.

6.1.1 Casa da Cultura

Sobre os escombros do tradicional  “Solar dos Figueiredos”, a Casa da Cultura de Sobral  surge.
Inaugurada em 19 de março de 1998, hoje a Casa abriga, a galeria Zenon Barreto para exposições
de artes, o quintal para eventos em geral, o Hall como espaço de convivência e a sala de cinema
Cine Falb Rangel.

Passaram no ano de 2019 pela Casa da Cultura 37.316 pessoas. A Galeria Zenon Barreto recebeu
06 exposições: Sertaum, O Entre, Expressões do Sentir, Objeto Indireto, Meninas do Rio, Mar do
Meu Amar e Sob o Céu de Sobral de artistas locais e nacionais, recebendo cerca de 13.407 mil
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visitantes (assinantes), além disso tivemos uma programação muito grande com Cine Falb Rangel
tendo mais de 4.000 espectadores durante o ano, com sessões gratuitas às quartas e sábados. Em
2019 também, lançamos o edital de ocupação da Casa da Cultura, para que os artistas e grupos
culturais ocupassem os espaços da Casa (galerias, sala de cinema, e quintal).

                      

Conjunto de Figuras 2:  Casa da Cultura/ Cine Falb Rangel/ Galeria  Zenon Barreto

6.1.2 Theatro São João

Construído entre 1875 e 1880 por iniciativa de particulares que formaram a Sociedade Cultural
União Sobralense, encabeçada pelo escritor sobralense Domingos Olímpio, é o segundo teatro
mais  antigo  do  Ceará.  Em 1983,  o  Theatro  foi  tombado  pelo  Patrimônio  Estadual.  Em  estilo
arquitetônico neoclássico, com palco tipo italiano e plateia em formato de ferradura com balcões,
o Theatro São João possui capacidade para 300 pessoas e recebe programações permanentes de
dança, teatro e música.

Durante o ano de 2019 passaram pelo Theatro São João 18.309 mil pessoas e se apresentaram xx
espetáculos.

 

Conjunto de Figuras 3:  Theatro São João

6.1.3 Escola de Música de Sobral

O projeto de implantação de uma escola de música em Sobral teve início com a contratação de um
quinteto de cordas em 1997, na primeira gestão do prefeito Cid Ferreira Gomes, sendo em 2003
criada oficialmente. A Escola dispõe de uma infraestrutura com capacidade para 800 alunos por
semestre, oferecendo cursos de instrumentos de sopro, guitarra, contrabaixo elétrico e acústico,
teclado,  percussão,  bateria,  violão  popular,  cavaquinho,  coral,  técnica  vocal,  violino,  viola,
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violoncelo, editoração de partituras, teoria musical, história da música e musicalização infantil,
atendendo prioritariamente aos estudantes da Rede Pública de Ensino.

AÇÕES SEM 2019 TOTAL

Total de Matrículas 2019 1.342

Total de apresentações da Banda de Música 94

Público da Banda de Música 50.050

Total de Atividades da EMS 40

Público das Atividades da EMS 8.170

 

Conjunto de Figuras 4: Escola de música de Sobral

6.1.4 Casa do Capitão-Mor
A Casa do Capitão-Mor está situada no primeiro núcleo habitacional da cidade. Após consecutivos
ciclos  de  ocupação,  a  centenária  edificação  passou  por  criteriosos  trabalhos  de  prospecção
arqueológica que mediaram seu restauro, permitindo que o imóvel resgatasse suas características
iniciais, e possibilitando às atuais gerações vivenciar este elo entre passado e presente, memória e
história. Desde então, a Casa vem desenvolvendo atividades voltadas à discussão e valorização do
patrimônio  cultural  sobralense,  compreendido  tanto  em  seu  caráter  material,  presente  nas
edificações e monumentos do Centro Histórico, quanto imaterial, representado pelo saber fazer
da população e pelas manifestações culturais.

Durante o ano de 2019 foram atendidas 11.267 visitantes vindo de escolas públicas e particulares,
Universidades, Institutos, visitantes vindos de outras cidades, estados e país. Foram desenvolvidas
atividades  de  mediação  à  Casa  do  Capitão-Mor  e  Centro  Histórico,  Palestras  de  educação
patrimonial, aplicação de jogos didáticos, mostra de vídeos sobre a história e cultura de Sobral.
Também foram realizadas 2 edições do projeto Doces Lembranças, dentro da programação do I
Encontro de Cultura Popular de Sobral e Semana do Patrimônio.
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Conjunto de Figuras 5: Casa do Capitão Mor

6.1.5 Pinacoteca de Sobral - Espaço Raimundo Cela

A Pinacoteca de Sobral é um espaço expositivo situado na Rua Menino Deus, 17, no centro de
Sobral, Ceará. Inaugurado em 29 de dezembro de 2016, o equipamento tem seu acervo inicial
fruto da doação de um sobralense, o Dr. Roberto Alves de Lima, posteriormente complementado
com doações de artistas locais, nacionais e internacionais. O espaço recebe o nome de Raimundo
Cela, artista sobralense de grande reconhecimento nacional.

A Pinacoteca no ano de 2019 permaneceu fechada para a reforma predial. 

6.1.6 Museu MADI Sobral

No dia 5 de julho de 2005, os sobralenses ganharam mais um espaço expositivo, o Museu MADI.
Inaugurado por ocasião do aniversário da cidade, tem acervo composto por cerca de cem obras,
pertencentes ao movimento.  Fazem parte do acervo esculturas, pinturas e desenhos,  fruto de
doações de mais de 70 membros do grupo MADI de vários países e continentes, selecionados pelo
próprio Carmelo Arden Quin, iniciador e líder desse movimento. Durante o ano de 2019 o Museu
MADI recebeu 4.589 visitas. Em agosto de 2019 o Museu MADI foi fechado devido ao período de
chuvas e problemas estruturais do prédio. As obras foram retiradas, embaladas e encaminhadas
para uma reserva técnica instalada na Casa da Cultura. Dessas obras, 25 foram encaminhadas para
restauro. Até o presente momento, a reforma do prédio não foi concluída.
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6.1.7 Calendário Anual de Ações e Eventos

6.1.7.1 Bois e Reisados de Sobral

Imagens do Encontro de Bois e Reisados 2019

Foram habilitados 11 grupos, sendo 1 (um) grupo infantil e 11 (onze) grupos adulto, com apoio
financeiro para categoria: infantil R$ 2,400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e adulto 4.800,00
(quatro  mil  e  oitocentos  reais).  Os  grupos  selecionados  nas  categorias  adulto  e  infantil  se
apresentaram em diversos lugares na sede e nos distritos de Sobral, como contrapartida do edital
de  Credenciamento.  Considerado  um  dos  eventos  mais  tradicionais  do  calendário  cultural  de
Sobral, o Encontro de Bois e Reisados proporciona alegria, revivendo a identidade cultural do povo
e resgatando suas origens.

Data de apresentação dos grupos: 06 e 31 do mês janeiro de 2019 e 09, 12 e 16 de fevereiro de
2019.

Programação Bois e Reisados :

06/01 - Boi Paz no Mundo
06/01 - Boi Mina Flor
06/01 - Boi Caiçara 
31/01 - Boi Brisa do Luar
31/01 - Boi Lagoa
31/01 - Boi Lagartixa
31/01 - Boi Fubá
31/01 - Boi Cristal
09/02 - Boi Florestal
12/02 - Boi Estrela II
16/02 - Boi Maresia
Local de realização: Arco de Nossa Senhora e Praça são João

Estimativa de público: 1300 pessoas 

6.1.7.2 Bloco dos Sujos
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A banda Timbalada no Bloco dos Sujos 2019

Em sua 73ª edição com a Banda Timbalada, o bloco dos sujos é uma das maiores expressões do
carnaval de sobral, e integra ao calendário cultural do município. Reunir pessoas de todo o Ceará,
em um trajeto que irá percorrer o Centro Histórico de Sobral, saindo da Praça da Coluna da Hora
em direção ao Boulevard do Arco Nossa Senhora de Fátima, ao som de muito axé, afoxé e o
samba-reggae da banda baiana.

Festa tradicional  no calendário festivo sobralense,  foi  criada em 1946 com o nome Bloco dos
anjos, por um grupo de rapazes da sociedade sobralense, o bloco desfilava pela as principais ruas
de sobral no último sábado, que antecede o carnaval.  Na época , o bloco era composto apenas
por homens e a participação das mulheres era proibida. com o passar dos anos, a tradição se
modificou. 

O bloco dos sujos, caracteriza-se por reunir todos os grupos sociais da cidade, gerando um grande
fluxo de visitantes que se fantasiam desde personagens tradicionais, tendências da atual geração e
a troca de roupas entre gêneros masculino e feminino, que já é a marca registrada do bloco.

Data de apresentação: 23 de fevereiro de 2019

Programação: bloco dos sujos:

 - Concentração com pinturas tribais e banda Kibatuque

 - Timbalada

Local de realização: Circuito Coluna da Hora – Praça São João – Boulevard do Arco

Estimativa de público: 30 mil

6.1.7.3 Desfile das Escolas de Samba
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Os grupos selecionados desfilaram no dia 05 de março de 2019. Por conta das obras realizadas na
Avenida Doutor Guarany, tradicional local dos desfiles, as escolas de samba percorreram o espaço
entre a Praça da Coluna da Hora em direção à Praça São João.

Aconteceu nesta quarta-feira  (06/03),  na Casa de Cultura de Sobral  a  apuração das  escola de
samba que desfilaram no dia 05/03 que receberam um apoio pela classificação.  

O  1º  lugar  -  7.000,00  (Sete  Mil  Reais),2º  lugar  -  4.000,00(quatro  mil  Reais)  e  3º  lugar-
2.500,00(Dois Mil e Quinhentos Reais). O resultado foi feito pela comissão julgadora que levou ao
resultado das seguintes classificações: Em primeiro lugar GRES Princesa do Samba, segundo lugar
GRES Estação Primeira do Sinhá Sabóia e em terceiro lugar GRES Unidos do Alto do Cristo

Ao todo 4 Escolas desfilaram:

GRES Mocidade Independente do Alto da Brasília;
GRES Unidos do Alto do Cristo;
GRES Estação Primeira do Sinhá Sabóia;
GRES Princesa do Samba. 

Estimativa de público: 8.000 mil

6.1.7.4 Semana de Museus
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A 17ª Semana Nacional dos Museus, de 13 a 17 de maio. Com o tema “Museus como núcleos
culturais o futuro das tradições”, o evento tem como objetivo fomentar a divulgação dos museus e
instigar a visita do público. 

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira (13)
19h - Roda de conversa “Museus como núcleos culturais - o futuro das tradições”. Convidado:
Prof. Edilberto Florêncio.

Terça-feira (14)
8h às 12h e 13h às 17h - Oficina de heliografia “Vivências da cidade e sua história através da
imagem”, com a estudante de arquitetura Thaina Elmiro.

Quarta-feira (15)
19h - Bate-Papo “Patrimônio do meu Eu”.
Convidados: Mestres dos Bois e Reisados de Sobral

Quinta-feira (16)
8h às 12h e 13h às 17h - Mini-curso “História através das rochas: a arte rupestre na região Norte
do Ceará”, com Sávio Barbosa e Jeorge Sousa.

De 13 a 17 aconteceu de forma permanente as visitas mediadas e a exposição “Aquarela Acaraú”. 

▪ Locais  de  realização:  Casa  do  Capitão-Mor,  Casa  da  Cultura,  Memorial  do  Ensino
Superior de Sobral. 
▪ Estimativa de público: 450 pessoas

6.1.7.5 São João de Sobral
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As atividades para a realização do XXIII São João de Sobral iniciaram-se com o Seminário Junino de
Sobral 2019.

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e em
parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce), realizou dia 15/06, a partir
das 8 horas, o Seminário Junino de Sobral 2019. O evento ocorreu na Casa da Cultura de Sobral.

Com o tema "São João de Sobral: memória, festa e tradição", a programação contou com mesas
redondas  e  grupos  de  discussão,  propondo  reflexões  sobre  as  festas  juninas  enquanto
manifestação  popular.  O  momento  proporcionou  um  ambiente  de  debates  sobre  os  ofícios
artísticos  que  envolvem  o  ciclo  junino  e  seu  contexto  enquanto  cadeia  produtiva  da  cultura
popular.

 PROGRAMAÇÃO

8h - Credenciamento e acolhida | Visita à exposição "Viva São João" e exibição do documentário
sobre a memória dos festivais de quadrilhas juninas de Sobral

8h30 - Abertura com secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Igor Bezerra, e presidente
da Fequajuce, Fátima Freires

9h às 10h30 -  Mesa 1 "Manifestações da cultura popular no ciclo junino", com Layrton Guedes
(Fórum da Cultura Popular) e Fátima Freires (presidente da Fequajuce)

10h30 às 11h30 -  Mesa 2 "Quesitos em julgamento nos festivais juninos", com Alânio Pereira
(jornalista e membro do Conselho de Avaliadores da Fequajuce) e Georgiano Tavares (historiador
e membro do Conselho de Avaliadores da Fequajuce)

11h30 às 13h30 - Intervalo para almoço

13h30  às  16h  -  Apresentação  e  aprovação  do  regulamento  do  XXIII  Festival  Municipal  de
Quadrilhas Juninas e III Festival Regional de Quadrilhas Juninas

16h - Confraternização de encerramento

 São  João de  Sobral  2019 -  A  estrutura  do São  João  de  Sobral  foi  formada  por  uma cidade
Cenográfica, com atividades infantis, música popular, coreto para apresentações musicais, praça
de alimentação, arena junina e um palco para apresentação de shows nacionais e regionais em
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todos os dias do Evento.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

27 de junho (quinta-feira)

18h - Encontros de violas e violeiros

18h - Brincadeiras infantis

18h - Praça de alimentação com comidas típicas

19h - Mostra Infantil

20h - XXIII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Sobral 2019

1h - Laninha Show 

28 de junho (sexta-feira)

18h - Orquestra de sanfonas

18h - Brincadeiras infantis

18h - Praça de alimentação com comidas típicas

19h - Mostra Infantil

20h - XXIII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de Sobral 2019

1h - Jonas Esticado

29 de junho (sábado)

18h - Balaio da Preta

18h - Brincadeiras infantis

18h - Praça de alimentação com comidas típicas

19h - III Festival Regional de Quadrilhas de Sobral 2019

1h - Lagosta Bronzeada

A Prefeitura de Sobral,  por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel),
divulgou o resultado do XXIII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas e do III Festival Regional de
Quadrilhas Juninas de Sobral 2019.

Resultado do XXIII Festival Municipal de Quadrilhas Juninas
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 1° Lugar – Luar do Sertão;

2° Lugar – Pisa na Fulô;

3° Lugar – Sobral Junino;

Melhor Casal de Noivos - Luar do Sertão;

Melhor Marcador - Pisa na Fulô;

Melhor Rainha – Luar do Sertão;

Melhor Tema - Luar do Sertão.

Resultado do III Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Sobral 2019

1° Lugar – Flor do Mandacaru de Cariré;

2° Lugar – Beira Lixo de Camocim;

3° Lugar – Luar do Sertão de Sobral;

 Melhor Casal de Noivos - Flor do Mandacaru de Cariré;

Melhor Marcador - Luar do Sertão de Sobral;

Melhor Rainha – Pisa na Fulô de Sobral;

Melhor Tema - Flor do Mandacaru de Cariré.

Local de realização: Margem esquerda do rio Acaraú

Estimativa de público: 35.000 mil

GALERIA DE FOTOS
Arena Junina
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Conjunto de Fotos: São João de Sobral 2019

6.1.7.6 Virada Cultural - Aniversário de Sobral

A Virada Cultural 2019, em comemoração aos 246 anos do município.

Com 12 horas de atividades, a Virada Cultural aconteceu das 17h do dia 4 (qui) e foi até às 5h do
dia 5 (sex) de julho, levando muita música, teatro, dança, circo, cultura popular, artes visuais e
feira  de  gastronomia  e  feira  de  artesanatos  aos  bairros  Centro,  Sumaré,  Cohab  II,  Caiçara  e
Expectativa. Para garantir total acesso e mobilidade urbana aos moradores, todas as linhas do VLT
foram gratuitas durante a programação, assim ninguém perdeu nenhum momento dessa grande
festa!

A programação musical iniciou a partir das 21h, no Palco Boulevard do Arco, com o show “Eu amo
Sobral”,  apresentado  por  músicos  sobralenses.  Logo  após,  às  21h45,  foi  a  vez  do  cantor
pernambucano Alceu Valença comandar a contagem regressiva para os 246 anos de Sobral, um
show que ficou pra história da cidade. 

Na sequência,  as 2h, a banda Las  Tropicanas (Fortaleza)  aqueceu ainda mais festa ao som de
sucessos da música brasileira, em um show de interpretação e muita brasilidade. Para encerrar as
comemorações, a cantora  Angela Noeme fez todo mundo vibrar, de 3h às 5h, cantando todo o
axé da música baiana. 

 PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

● Becco do Cotovelo

8h – Abertura da Exposição: Aquarela do Acaraú

9h – Intervenções Literárias – Fagulha Literária 

● Mercado Central

9h – Banda Escola de Música de Sobral

● Palco Belchior – Boulevard do Arco

17h – Feira Gastronômica (Food Truck) + Feira Criativa

18h – Apresentação musical Renne Django e convidados

● Palco Arco – Boulevard do Arco

21h – Show “Eu Amo Sobral” com: Eveline Ximenes, Jéssica Cisne, Bárbara Xavier, Patricia Sousa,
Ellen, Léo Mackellene, Edu Asaf, Léo Alvez, Mário Paiva, Zeca, Berg Bola, João Marcos, Artur Paiva,
Thesco Carvalho, Ronnes Rodrigues, Adylson Nóbrega, Luckzy e Mestre Boca.

23h45 – Alceu Valença

2h – Las Tropicanas
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3h – Angela Noeme

● Palco Caiçara – Praça Mais Infância

17h – Grupo Brinqueducirco

18h – Taffa Teixeira

● Palco Sumaré – Ao lado da igreja São José

17h – Arena Infantil (pula-pula, pintura em gesso, piscina de bolinha)

18h – Tio William

 ● Palco Cohab 2 – Em frente a Estação da Juventude Pe. Albani

17h – Grupo Brinqueducirco

18h – Lápis de Cor

● Palco Expectativa – Praça do Pirulito

17h – Arena Infantil (pula-pula, pintura em gesso, piscina de bolinha)

18h – Bilididum

● Casa da Cultura de Sobral 

8h às 21h – Exposição “O Entre” – Cris Cysne

8h às 21h – Exposição “Sob o céu de Sobral” – Luiz Baltar

● Praça São João

16h às 22h – Exposição “Objeto Indireto” – Clerton Costa

16h às 21h – Exposição “Percepções” – Alex Costa

16h às 22h – Exposição Maratona Fotográfica “Sobral – Cidade e a Luz”

● Theatro São João

18h – Pocket Show (Humor) “O Bichão” com Haroldo Guimarães

19h – Grupo Street Dance – “Através do Espelho”

● Praça São João

20h às 21h – Cortejo com representantes da Cultura Popular

Concentração: Praça São João – Destino: Boulevard do Arco
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● Grupos do Cortejo

Boi Caiçara e Boi Paz no Mundo

Quadrilha Campeã municipal 2019 – Luar do Sertão

Escolas de Samba

Trupe de circo

Fanfarra Bloco Matracas do Acaraú

Capoeira Brasil

Grupos da Cultura Hip-Hop

● Estações do VLT de Sobral

19h às 21h – Música nas Estações – Estação Junco

19h às 21h – Música nas Estações – Estação Arco

19h às 21h – Música nas Estações – Estação Coração de Jesus

 Estimativa de Público: 30.000 pessoas 

GALERIA DE FOTOS
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Conjunto de Figuras 13:  Virada Cultural de Sobral 2019 
                                                                     GALERIA DE FOTOS

Aniversário do Theatro São João e Escola de Música de Sobral  

Em setembro comemora-se os 139 anos do Theatro São João e os 22 anos da Escola de Música de
Sobral. Para celebrar essas primaveras, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer e Instituto ECOA convidou todos para participarem da programação
especial  de  aniversário  do TSJ  e  EMS,  que aconteceu dias  26 e  27 de setembro,  com acesso
gratuito! 

A programação iniciou na quinta-feira (26), no Theatro São João, com apresentações dos grupos
artísticos  formados  nas  práticas  de  conjunto  da  Escola  de  Música  de  Sobral,  sendo  eles:
Celloebass, Choruaru, Banda “Mirim” Maestro Zequinha Freitas, Pintando o 7, Banda Pop Sound e
Regional Arriégua. 

Já na sexta-feira (27), acontece o Quintal da Poesia - Especial 139 Anos do Theatro São João, que
ocupa o jardim do equipamento, a partir das 19 horas, com um bate-papo sobre o livro ‘Abrem-se
as Cortinas: Histórias e Memórias do Theatro São João’, com mediação do autor, historiador e
professor Dênis Melo. Às 20h, sobe ao palco o grupo de choro cearense Os Quatro Companheiros
que apresentam seu espetáculo ‘É Chorando que se Aprende’, através do Edital de Ocupação do
Theatro. O show traz o encontro de quatro jovens instrumentistas cearenses onde prevalece a
amizade e o diálogo entre os sons do pandeiro, violão, cavaquinho e clarinete.

#PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (26)

✓ Escola de Música de Sobral:

18h30 -  Cortejo Pra ver a Banda Passar em direção ao Theatro São João com a Banda Mirim
Mestre Zequinha Freitas;

✓ Theatro São João:
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19h - Grupo Celloebass;

19h30 - Grupo Choruaru;

20h - Pintando o 7;

20h30 - Banda ‘Mirim’ Mestre Zequinha Freitas;

21h - Banda Pop Sound;

21h30 - Regional Arriégua;

Sexta-feira (27)

 Jardim do Theatro São João:

 19h - Quintal da Poesia - Especial 139 anos do Theatro São João;

✓ Palco Principal do Theatro São João:

20h - Os Quatro Companheiro no show ‘É Chorando que se Aprende’ (Edital de Ocupação).
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Conjunto de Figuras 15:  Aniversário do Theatro São Joâo e Escola de Música
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6.1.7.9 SEMANA DO PATRIMÔNIO

Em comemoração aos  20 anos de tombamento do Sítio Histórico de Sobral,  pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (Iphan),  foi  realizado,  de 26 a 29 de novembro,  a IV
Semana do Patrimônio Cultural de Sobral, que trouxe como tema "Nosso jovem patrimônio: lições
e desafios".

O encontro foi voltado para estudiosos, instituições culturais, universidades e população em geral,
que  serão  envolvidos  em debates  capazes  de  aprimorar  estudos  e  a  aplicação  de  programas
ligados à preservação do patrimônio edificado, cultural, arqueológico e ambiental.

 A IV Semana do Patrimônio Cultural de Sobral foi uma realização da Prefeitura, por meio das
Secretarias do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e da Cultura,  Juventude,  Esporte e Lazer
(Secjel), com o apoio do Instituto Ecoa.

Programação

Dia 26/11

9h - Credenciamento e Café com Música (Escola de Música)

Local: Casa da Cultura

9h - Abertura da exposição “Traços de um percurso” (Campelo Costa), exposição de fotografias e
poesia (concurso) e lançamento do livro "Arquitetura e Cidade"
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Local: Casa da Cultura

9h - Abertura da exposição "Nosso jovem patrimônio" (vencedores do concurso de fotografia e
poesia)

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Mesa redonda “Trajetória do tombamento de Sobral”

Local: Theatro São João

17h – Feira da Economia Criativa

Local: Praça São João

19h - Abertura oficial do seminário da IV Semana do Patrimônio Cultural de Sobral com a palestra
magna “Desenho urbano de Sobral no século XIX”

Local: Theatro São João

Programação Alternativa

18:30 e 19:30 - Planetário

Local: Planetário - Praça do Patrocínio 

Dia 27/11

9h às 12h - Mesa redonda “A Universidade e o ensino do patrimônio”

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Mesa redonda “Patrimônio: compartilhando experiências”

Local: Casa da Cultura

14h às 18h  

Oficina “Musicalidade e tradição” (percussão, sanfona)

Local: Escola de Música
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17h - Feira da Economia Criativa

Local: Praça São João

16h  às  18h  -  Roda  de  conversa  “Patrimônio  arqueológico  e  paleontológico  de  Sobral”  e
lançamento do livro “Patrimônio paleontológico”

Local: Sala Verde - Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA)

*Lançamento do livro "Patrimônio Paleontológico" da Profa. Dra. Somália Viana (UVA)*

16h às 18h - Andarilhos – Itinerário no Centro Histórico de Sobral

Local: Casa do Capitão-Mor

18h - X Visualidade – Cinema na Casa

Local: Casa da Cultura

18h às 21h - Mostra Científica

Local: Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) - campus CIDAO

19h às 21h - Roda de conversa “Lei dos Tesouros Vivos”

Local: Quintal da Casa da Cultura

Programação Alternativa

18:30 e 19:30 - Planetário

Local: Planetário - Praça do Patrocínio 

Dia 28/11

7h às 12h - Inauguração da socialização dos sítios arqueológicos de Bilheira I e II e visita ao Olhos
D’água do Pajé

8h às 12h - Oficina de desenho e observação

Local: Praça do Theatro São João
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9h às 12h - Mesa redonda “Práticas de educação patrimonial”

Local: Casa da Cultura

14h às 17h - Mesa redonda “Patrimônio e as Cidades Históricas”

Local: Casa da Cultura

14h às 18h - Oficina “Narrativas poéticas”

Local: Sala de Leitura - Casa da Cultura

18h às 21h - Feira Colaborativa

Local: Praça do Patrocínio

19h – Palestra “Patrimônio, tombamento e a cidade de Sobral” e assinatura da ordem de serviço
das obras do PAC Cidades Históricas

Local: Theatro São João

19h - Roda de conversa “Patrimônio do Meu Eu - Memória, Tradição e Identidade”

Local: Casa do Capitão-Mor

19h - Palestra "Nosso jovem patrimônio" (palestrante Cid Gomes) 

Local: Theatro São João

*Assinatura Ordem de Serviço de Obra do PAC*

Programação Alternativa

18h - Feira de Artesanato e Gastronomia da ASAS

Local: Praça São João 

18:30 e 19:30 - Planetário
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Local: Planetário - Praça do Patrocínio 

Dia 29/11

9h - V Encontro da Rede de Museus da Região Norte

Local: Memorial da Educação Superior de Sobral (MESS)

9h às 12h - Oficina de restauro

15h - Patrimônio nas Escolas - Projeto “Patrimônio cultural de Sobral. Conhecer para preservar”

Local: Escola Maria do Carmo Andrade

16h às 19h - Oficina “Doces lembranças”

Local: Casa do Capitão-Mor

 

16h às 18h - Andarilhos – Itinerário no Centro Histórico de Sobral

Local: Casa do Capitão-Mor

17h - Mostra de Cultura e Arte – Pra ver a banda passar (EMS)

Local: Praça São João

17h às 19h30 - Roda de conversa “Cidades criativas: perspectivas e possibilidades”

Local: Museu MADI (Margem Esquerda)
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Conjunto de figuras 16: Semana do Patrimônio

6.1.7.10 Concertos Natalinos

A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer,
apresentou a programação especial de Natal 2019. Com concertos espalhados pelo município, as
atividade culturais aconteceram dia 04 e 06/12, com apresentações musicais da Banda de Música
Maestro José Pedro da Escola de Música de Sobral.

Data de Realização: 04 a 06 de dezembro
Locais de realização:  Praça da Igreja da Sé, Praça da Várzea.
Público: 165 pessoas
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Conjunto de fotos 17: Concertos Natalinos

6.1.7.11 Show da Virada

O Boulevard do Arco, em Sobral, recebeu milhares de pessoas na noite desta terça-feira (31/12)
para festejar a virada do ano. No palco do Réveillon de Sobral 2020 se apresentaram Vanessa da
Mata,  Pé de Ouro e René Django. A festa ainda abriu espaço para a música eletrônica, numa
mistura de ritmos já tradicionais do evento. Por causa da lei municipal que disciplina o uso de
fogos de artifício, pela primeira vez não foi realizado o tradicional show pirotécnico em respeito a
idosos, crianças, pessoas enfermas e animais.  

René Django foi a primeira atração da noite. O cantor sobralense subiu ao palco por volta das 22
horas e embalou o público com uma variedade de estilos que passou desde o pop rock nacional
até as músicas de baile.  

Atração principal do Réveillon de Sobral, Vanessa da Mata entrou no palco às 23h45, conforme
programado, para o delírio do público que aguardava a artista. Ela agitou os fãs com músicas do
seu sétimo álbum de estúdio: Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina e, claro, com grandes
hits que a consagraram como uma das principais cantoras e compositoras da música brasileira.  
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Nem mesmo a chuva que caiu na madrugada do primeiro dia de 2020 esfriou a energia do público,
que ainda dançou muito forró com a Banda Pé de Ouro. No palco alternativo, uma tenda 
eletrônica reuniu centenas de fãs do gênero.
Estimativa de público: 35 mil pessoas

6.1.8 Editais 2019

6.1.8.1 EDITAL DE INCENTIVO AOS GRUPOS DE BOIS E REISADOS

Período de inscrição: 12/11/18 a 20/11/18 (referente ao edital 2019)
VAGAS: 10 grupos adultos (R$ 4.800,00) e 1 grupo infantil (R$ 2.400,00)
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 60.000,00
HABILITADOS: 10 grupos adultos
TOTAL EXECUTADO: R$ 50.400,00

Figura 18: Bois e Reisados
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6.1.8.2 Edital de Incentivo às Escolas de Samba
Período de inscrição: 16 a 25 de janeiro
VAGAS: 5 GRES [grupo 1] (R$ 15.000,00) e 2 GRES [grupo 2] (R$ 11.000,00)
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 97.000,00
HABILITADOS: 5 GRES [grupo 1] e 2 GRES [grupo 2]
TOTAL EXECUTADO: R$ 93.000,00

Figura 19: Edital de Incentivo às Escolas de Samba

6.1.8.3 Edital de Ocupação do Theatro São João 
Período de inscrição: 04/07 a 25/07
INSCRITOS: 50 projetos
HABILITADOS: 33 projetos

Figura 20: Edital de Ocupação do Theatro São João 2019

6.1.8.5 Edital de Incentivo às Quadrilhas Juninas de Sobral
Período de inscrição: 24/04 a 14/05
VAGAS: 06 grupos adultos (R$ 10.000,00) e 06 grupos infantis (R$ 4.000,00)
TOTAL DISPONÍVEL: R$ 84.000,00
HABILITADOS: 05 grupos adultos e 06 grupo infantil
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TOTAL EXECUTADO: R$ 74.000,00

6.1.8.6 Edital do III Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Sobral
Período de inscrição: 11 a 18 de junho
VAGAS: 6 quadrilhas juninas
SELECIONADOS: 4 quadrilhas juninas
Luar do Sertão(Varjota), Beira Lixo (Camocim), Flor de Coroatá(Croatá), Flor de Mandacaru (Cariré)

6.1.8.6 Edital de Ocupação da Casa da Cultura 
2019. 1 -  Período de Inscrições: 01 à 22 de fevereiro
INSCRITOS: 25 projetos
HABILITADOS: 14 projetos
2019. 2 - Período de Inscrições: 03 à 24 de Julho
INSCRITOS: 33 projetos 
HABILITADOS: 19 projetos
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6.1.9.14 Exposições Temporárias

Exposição Transver: A exposição foi realizada pela Prefeitura de Sobral, por meio das Secretarias
de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sdhas) e Cultura, Juventude Esporte e Lazer
(Secjel), em alusão ao Dia da Visibilidade Trans (29 de janeiro), data simbólica criada em 2004
destinada a lembrar da luta de pessoas travestis e transexuais pelo respeito à identidade gênero,
orientação sexual e direitos básicos. 

       Local: Cine Falb Rangel e área de convivência

• Período: 31/01/2019 á 01/02/2019

• Estimativa de público: 78 pessoas.

 

Exposição 21 Anos da Casa da Cultura:  Integrando a programação de aniversário  da Casa da
Cultura, na sexta-feira (22/3) foi aberta no HALL da Casa da Cultura uma Mostra de Memórias, “21
Anos  de  Memórias,  com  fotografias  desde  a  reforma  até  os  dias  de  hoje.  Tivemos  também
ampliações de Jornais onde relatava acontecimentos e programas passados da Casa da Cultura de
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Sobral.  Durante  uma  semana  de  exposição  recebemos  198  assinantes,  com  2  agendamentos
sendo uma da Pedagogia da UVA (28 alunos) e Escola de Ensino Médio Elza Goisch Forquilha (31
alunos).

       Local: Casa Da Cultura
 Período: 22/03/19 à 31/03/19
 Estimativa de público: 195 pessoas.

 

Exposição Objeto Indireto:  Demos início com a pintura do espaço (hall),  para que assim fosse
possível receber a Exposição Fotográfica OBJETO INDIRETO por Clerton Costa. Após a preparação
do Espaço o artista junto com o Curador Tiago Marques montaram a exposição e foi ministrada a
formação dos monitores.

Exposição 'Objeto Indireto' uma mostra fotográfica no formato de Mobgrafia (Fotografia Mobile)
que propõe uma reflexão a respeito do cenário artístico que nos cerca diariamente. A exposição
fica disponível para visitação. Durante o período de visitação que se estendeu de 24 de janeiro a
22 de Março, com o total de 843 visitantes nos quais tivemos 8 instituições de ensino , que foram :

E.E.P Guiomar Belchior Aguiar (Cariré)

E.E.M Elza Goersch (Forquilha)

UVA (PEDAGOGIA) Sobral

UNOPAR (PEDAGOGIA) Sobral 

IFCE (Sobral)

UNINTA (PEDAGOGIA) Sobral 

E.E.M.SÃO FRANCISCO DA CRUZ (Cruz)

Colégio Maria Imaculada (Sobral) Local: Casa da Cultura - Galeria Zenon Barreto;
 Período: 24/01/19 à 22/01/19; 
 Estimativa de público: 846 pessoas.
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EXPOSIÇÃO “  O ENTRE”: 
 Local: Casa da Cultura - Hall de exposições
 Período: 03/07/2019 á 08/08/2019 ;
 Estimativa de público: 547 pessoas.

A exposição "O Entre", em grandes mandalas, busca interpretar os limites ENTRE nós, humanos e a
natureza,  nossos  ciclos  e  os  ciclos  universais,  o  ir  e  vir  da  vida,  o  sopro  vital  e  a  caminhada
humana, tentando traduzir novos conceitos que me chegam de Tempo e Espaço. ENTRE a arte e a
mitologia, ENTRE o ser artista e o ser humana, na busca de interpretar a caminhada coletiva na
Terra  e  a  própria  caminhada pessoal,  fazendo costuras  perceptivas  em psicocosmogramas:  as
mandalas. Além disso, a exposição contou com a participação do artesão meruoquense Daniel da
Mata a quem sou eternamente grata por conseguir traduzir em cipós o cenário que idealizei para
compor esta exposição.                    

   

Exposição 'Expressões do Sentir': 
Com elementos que remetem à pintura expressionista e surrealista o artista busca transferir para 
a tela sensações e experiências de diversos momentos da sua trajetória de vida. Expressões do 
Sentir não se limita a um modo, ou uma linearidade de produção, trazendo à tona a pluralidade 
das emoções do artista, que expressa seu sentimento em diversas formas e cores. Provocando 
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reflexões sobre a importância de expressar os sentimentos, sobre a percepção de beleza e sobre o 
lugar do outro e de nós mesmos.

Local: Casa da Cultura;
 Período: 13 de agosto e 27 de setembro ;
 Estimativa de público: 1303 pessoas

    

Exposição Mar do Meu Amar: Com obras de Camila Santino, Harlies Dhascar, Francisco Gustavo,
Thamila Santos e Zeca, a montagem ficou aberta para visitação até o dia 5 de outubro e o acesso
era GRATUITO. "Qual é o seu caminho?", da exposição Mar do meu amar é um convite à interação.
Nela você pode responder essa pergunta ou simplesmente expressar o que sente.

 Local: Casa da Cultura;
 Período: 27/08  à  04/10
 Estimativa de público: 552 pessoas

  

Exposição Viva São João: Trazendo elementos e personagens que fazem parte desse universo, a
exposição presta homenagem aos que fazem dessa festa a maior representação da nossa cultura,
apresentando a evolução dos componentes, desde a quadrilha tradicional, com sua simplicidade e
simpatia, até as inovações propostas pelas quadrilhas modernas.

47



 Local: Casa da Cultura;
 Período: 12/06 à 28/06;
 Estimativa de público: 358 pessoas.

     

Exposição Meninas do Rio: Essa série de pinturas é uma proposta/guia de uma caminhada pelo 
ambiente encantador da lavadeira, em que cores e formas se apresentam como balsamo ao olhar.
Revelador de um percurso inexplorado pelo qual se pode ampliar os modos de ver e sentir o 
tema, inferindo, desse modo, em suas tessituras poéticas.

 Local: Casa da Cultura;
 Período: 03/10/19 a 31/10/19
 Estimativa de público: 781 pessoas.

    

Exposição Pelo Céu de Sobral: Realizado pela Prefeitura de Sobral em parceria com o 
Observatório Nacional, a exposição celebra o céu de Sobral, sua arquitetura e o cotidiano do seu
povo, por meio da exposição de 80 peças do fotógrafo e artista visual Luiz Baltar. Em paralelo à 
mostra, haverá atividades de popularização da ciência entre os dias 27 e 31 de maio, por meio 
da análise de experimentos de Einstein junto aos visitantes.
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 Período de realização: 23/05/19 à 31/07/19
 Local: Casa da Cultura
 Público: 2307 pessoas

  

Exposição Sertaum: A Casa da Cultura de Sobral recebeu, de 30 de abril a 09 de junho, a exposição
“SER_TAUM”, do artista piauiense Pedro Vidal, que ficará aberta para visitação de terça a sexta-
feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h e aos sábados, de 17h às 21h. A série trouxe 18 pinturas 
inspiradas nas paisagens do Sertão nordestino, na obra "Grande Sertão: veredas" de Guimarães 
Rosa, na estética naif e da xilogravura e cordel.

 Período de realização: 30 de abril a 09 de junho
 Local: Casa da Cultura
 Público: 1270 pessoas

  

Exposição  -  Mestres  Xilógrafos:  A  Exposição  “Mestres  Xilógrafos”  vem  prestar  uma  justa
homenagem a seis grandes gravadores do nosso estado, três deles titulados pela Secretaria de
Cultura do Estado do Ceará como Mestres da Cultura: Walderêdo Gonçalves(Crato / CE), Stênio
Diniz  (Juazeiro  do Norte  /Ce),  João  Pedro.  Estão  presentes  também na exposição três  outros
grandes mestres gravadores com significativa trajetória na técnica da gravura: Abraão Bastista ,
Sebastião de Paula , José Lourenço.

 Período de realização: 04 de abril a 12 de junho
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 Local: Casa da Cultura  - Galeria Zenon Barreto
 Público: 260 pessoas

Exposição - TRAÇO DE UM PERCURSO ARTÍSTICO:  A Casa da Cultura de Sobral recebeu como
parte da programação da IV Semana do Patrimônio do município vasta programação em sua
galeria  de  exposições  principal.  A  exposição  Traços  de  um  percurso  artístico,  do  arquiteto
Campelo Costa, trouxe para a apreciação dos visitantes cerca de quarenta obras em desenho e
reproduções do caderno de registro do patrimônio arquitetônico de Sobral.

 Período de realização: 27/11 á 30 /11 
 Local: Casa da Cultura  - Hall
 Público: 199 pessoas

  

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS A Câmara dos Vereadores de Sobral visando incentivar os artistas e a
temporada natalina criou essa exposição de Presépios, esses deveriam ser feitos com material
reciclados, e os dois escolhidos por uma comissão foram premiados. A exposição ficou primeiro
na Câmara de Vereadores, somente os quatro primeiros lugares vieram para a casa da Cultura. 
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 Período de realização: 18/12/18 à 04/01/19
 Local: Casa da Cultura  - Hall
 Público: 67 pessoas

6.2 JUVENTUDE

A  SECJEL  busca  compreender  a  juventude  como  uma  fase  de  experimentações  e  de
formação da identidade individual e coletiva dos cidadãos. Por isso, há a necessidade de que sejam
garantidos vários direitos durante essa etapa,  articulando uma perspectiva transversal  para as
políticas públicas municipais, de forma que elas possam assegurar algumas diretrizes básicas: criar
condições para que os jovens ocupem o espaço público, garantir que tenham como experimentar
o tempo livre, promover a participação e protagonismo do jovem na política da cidade e também
possibilitar às juventudes a perspectiva de inserção no mercado de trabalho e da sustentabilidade
econômica.

6.2.1 Programa Estação Juventude
O Programa Estação Juventude surge como um conjunto ações estratégicas para levar aos jovens
de 12 a 29 anos políticas e programas que garantam seus direitos e os auxiliem na emancipação,
participação  social  e  autonomia,  levando  em  consideração  a  história,  a  cultura  e  as
potencialidades de cada território e dos grupos que habitam, com o apoio de alguns parceiros e
beneficiando cerca de 66 mil jovens.

Na cidade de Sobral temos 4 Estações Juventude. Estação Novo Recanto - Novo Recanto, Recanto
I e Paraíso das Flores; Estação Nova Caiçara - Vila União, Terrenos Novos e Nova Caiçara; Estação
Parque do Mucambinho -  Centro,  Tamarindo,  Santa Casa e Sumaré e  Estação Padre Albani -
Cohab I, Cohab II, Sinhá Sabóia e Santo Antônio.

Durante o ano de 2019 foram realizados nas estações mais de 11.791 atendimentos
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6.2.2 Estação dos Games
As salas possuem 10 televisões, cada uma equipada com um console PlayStation 4, dois controles 
bluetooth e mais de 20 jogos disponíveis. O primeiro equipamento contemplado foi a Estação 
Juventude Padre Albani, no Bairro Cohab I, logo após vieram a da Praça da Juventude, Estação 
Parque do Mucambinho e Espaço Cultural de Aracatiaçu. A expectativa é que em breve o projeto 
chegue ao centro cultural do distrito de Taperuaba e a estação juventude Novo Recanto. 

"As salas ainda tem um computador que, através de um programa, vai controlar a organização da 
sala de games. A sala é voltada para jovens de 12 a 29 anos de idade, os menores de 18 anos 
precisam pedir que os responsáveis assinem um termo de responsabilidade, afirmando que todos 
os horários de uso serão no contra turno escolar".

O projeto é pioneiro no Brasil e representa um investimento superior a R$60 mil em 
entretenimento para a juventude. As Estação dos Games funciona de segunda a sexta-feira, de 
09h às 12h e de 16h às19h. Cada usuário tem direito a 5 horas semanais (1 hora diária).

Figura 30: Estação dos games

6.2.3 Se liga Juventude!
O  “Se  Liga  Juventude!” consiste  em  um  Programa  de  difusão  e  Promoção  dos  Direitos  da
Juventude e das ações de políticas públicas de juventude desenvolvidas pela Prefeitura de Sobral
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por meio de atividades a serem realizadas nas escolas de ensino médio situadas no município de
Sobral.

Foram realizadas seis edições do “Se liga Juventude”

l 1ª Edição Escola Sinhá Sabóia (Dom Expedito)- 150 alunos;
l 2ª Edição Escola Ayres de Sousa (Jaibaras) - 300 alunos;
l 3ª Edição Escola Ribeiro Ramos (Centro)- 150 alunos;
l 4ª Edição Escola Augustinho Neres (Rafael Arruda) - 300 alunos;

900 jovens contemplados.

6.2.4 Bolsa Universidade
O PROJETO BOLSA UNIVERSIDADE DE SOBRAL tem por finalidade melhorar as condições de 
permanência no ensino superior dos estudantes egressos da rede pública de ensino, por meio de 
auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsa a alunos universitários em situação de 
vulnerabilidade econômica.

 7 Instituições envolvida no projeto
 350 jovens/alunos beneficiados 
 123 Alunos dos distritos 
 227 Alunos da sede
 IES PÚBLICA 270
 IES PRIVADA 80
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1. Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – 159 Bolsistas
2. Universidade Federal do Ceara – UFC – 55 bolsistas 
3. Instituto Federal do Ceara – IFCE – 56 bolsistas 
4. Centro Universitário UNINTA – 59 bolsistas 
5. Faculdade Luciano Feijão – FLF – 16 bolsistas 
6. Instituto de Estudos de pesquisa Vale do Acaraú – IVA – 4 bolsistas
7. UNINASSAU – 1 bolsistas

Figura 37: Entrega do termo de contrato: 1ª Edição

Figura 38: Solenidade de entrega do termo de contrato dos bolsista: 1ª Edição

6.2.5 Mostras de Danças Urbanas
A Mostras de Danças Urbanas, é uma ação da Coordenadoria de Juventude que reúne os mais
diversos grupos de danças urbanas de Sobral. A IV Mostra de Danças Urbanas, que aconteceu na
Concha Acústica da Margem Esquerda do Rio Acaraú, na sexta-feira (20/12), a partir das 19 horas,
reuniu 9 grupos de dança em um momento de intervenção artística e produção cultural. 

O  evento  proporcionou  aos  grupos  e  companhias  da  cidade,  difundir  suas  produções  e
manifestações culturais juvenis, tendo em vista a crescente adesão dos jovens aos mais diversos
estilos de danças  urbanas.  A mostra reúne grupos de Pop,  K-Pop,  Street Dance, Break Dance,
Swingueira e Performance. 
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Figura 39: Mostra de Danças Urbanas: 4ª Edição

6.2.6 Agostos das Juventudes

Agosto é o mês em que se comemora o Dia Mundial da Juventude, e nossa programação vem com
foco no protagonismo dessa parcela da população que acreditamos ser prioritária na construção
de uma Sobral mais justa, igualitária e fraterna.  Durante todo o mês ocuparemos os espaços e
equipamentos públicos com vivências, rodas de conversa, jornada acadêmica, atividades políticas,
artísticas, culturais, formativas, esportivas e de lazer com foco no fazer, pensar e produzir das ju -
ventudes enquanto sujeito de direitos e agente de transformação social.                                            
       
6.2.6 VI Semana Municipal do Adolescente
A ação que traz como tema “SÁUDE DO ADOLESCENTE: CADA VIDA IMPORTA”, VII  Semana do
Adolescente  é  uma  ação  intersetorial  que  envolve  diversas  instituições  do  setor  público  e
sociedade civil,  articulando e fortalecendo a rede de atenção ao adolescente e garantindo aos

56



jovens acesso às políticas públicas. As ações aconteceram de 9 à 14 de Dezembro com diversas
atividades nos territórios da sede de Sobral.

700 jovens beneficiários.

 

Figura 40: Semana do adolescente.

6.2.7 Visita institucional, espaços de participação, seminários e encontros

6.2.7.1 Solenidade na Câmara em Homenagem aos Destaques Juvenis de Sobral
Proposta e presidida pela vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (Socorrinha Brasileiro –
PDT), a Câmara Municipal de Sobral realizou na noite desta segunda-feira (12), em seu Plenário,
Sessão Especial em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, tendo composta a Mesa, o
Diretor de Políticas Culturais do Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes – ECOA,
Victor  Parente  Pontes;  o  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Juventude,  Pedro  Elias;  a
Coordenadora  de  Juventude,  Maria  Leidiane  do  Nascimento  da  Silva  e  os  vereadores  Ailton
Marcos Fontenele Vieira (SD), Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) e Estevão Ponte Filho
(PP).  Durante a sessão especial,  foram homenageados os jovens Thalison Lopes, Tayná Araújo,
Taynara Araújo e a Comunidade Católica Renascer em Cristo pelos notórios serviços preparados na
consolidação das políticas públicas de juventude.
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Figura 41: Sessão solene

6.2.8 Curso Assistente Administrativo 
Estação Juventude Novo Recanto, em parceria com o projeto Primeiro Passo, tornou pública as
inscrições para o curso de Assistente Administrativo entre os dias 04 e 20 de novembro.

A formação tem duração 3 meses (240 horas/aula) com encontros diários iniciado no dia 02 de
dezembro. Os inscritos recebem a bolsa de R$ 100,00 durante o curso, material didático e blusa.

O Primeiro Passo busca a qualificação profissional  de adolescentes e jovens, oriundos da rede
pública de ensino, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, estimulando-os por
meio do desenvolvimento de suas competências social e profissional. O projeto atua em quatro
linhas de ação: Aprendiz, Bolsista, Estagiário e Empreendedor Criativo.

Acesso: GRATUITO

Público Alvo: 15 a 29 anos

OUTRAS AÇÕES

 I MOSTRA ESTAÇÕES JUVENTUDE (15/08) – 50 trabalhos apresentados 
            320 pessoas envolvidas 
 

 I Toneio de futsal feminino - dias 27 e 28 de março – 8 equipes 200 jovens envolvidos 

 Encontro setorial hip hop – 2 encontros com os movimentos para tratar da pauta estação
hip hop

 GT de Políticas Públicas de Juventudes – 4 encontros
(formados pelos parceiros, Secjel, Secretária de saúde, UGP- PV, ECOA, LIGA DE PROMO-
ÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCE’NTE (LIPSA), Grupo Street Dance, Universidade Estadual Vale
do Acaraú, Faculdade Luciano Feijão

 Exposição Itinerante: Memórias das estações juventude – 200 pessoas 

 Sessão solene Câmara dos vereadores – 12 de agosto de dia mundial da juventude
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 Bike da juventude (14/08) – 60 participantes 

 Virada Cultural (04/07) – Estação juventude Caiçara e Padre Albani – 200 pessoas envolvi-
das 

 Noite cultural – 5 edições – 200 pessoas participantes 

 Torneios esportivos masculino – 3 edições – 300 jovens envolvidos  

 Batalha de rima – toda semana na estação juventude Padre Albani

 Arraiá da Juventude – 2 edições 400 pessoas envolvidas 

 Campeonato FIFA – 3 edições 150 jovens envolvidos 

 Oficina de acrobacia – 1 edições 20 pessoas envolvidas

 Oficina de Malabares – 1 edições 20 pessoas envolvidas

 Oficina de corda bamba – 1 edições 20 pessoas envolvidas

 Cine ocupa sobral – 7 edições
1. 17/05 Terrenos Novos
2. 19/06 Santo Antônio
3. 28/06 Recanto
4. 08/08 Mucambinho
5. 22/08 Recanto
6. 23/08 Padre Albani
7. 24/08 Praça da juventude

 
 Cursos e formação – 5 edições 

 Formação com profissionais – 2 formações

6.3 Esporte e Lazer

A  SECJEL  possui  atuação  central  de  planejamento,  execução,  monitoramento  e  avaliação  das
políticas públicas voltadas para as linguagens desportivas e de lazer do município de Sobral (Sede e
Distritos),  com  o  objetivo  de  democratizar  as  linguagens  de  esporte  e  lazer  para  toda  a
comunidade  sobralense  possibilitando  o  acesso  comum,  bem  como  a  sustentabilidade  e  o
desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer.

6.3.1 Equipamentos, Construções e Reformas

6.3.1.1 ESTÁDIO DO JUNCO
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O Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo, ou como é conhecido popularmente, o Juncão, foi
construído  em  1969  e  até  hoje  se  mantém  como  o  principal  estádio  do  município.  Tendo
atualmente  capacidade  para  abrigar  até  10.000  espectadores,  o  espaço  conta  com  aparelhos
modernos e campo de grama natural.

Ao longo desses dois anos, a gestão democratizou o acesso ao estádio, a fim de ser utilizado nos
mais diversos eventos esportivos. Nos últimos anos, o estádio de Sobral foi palco de campeonatos
Sobralenses,  Cearenses  e  Nacionais,  recebendo  clubes  de  comunidades  do  município  e  em
partidas de finais de campeonatos e jogos festa.

CAMPEONATOS REALIZADOS (2019)
l Campeonato Sobralense de Futebol nas principais categorias
l Jogos pelo Campeonato Cearense do Guarany de Sobral
l Jogos amistosos do Guarany
l Campeonatos amadores de vários bairros e distritos de Sobral
l Copa Amigos da Bola
l Copa Sobral 

PÚBLICO GERAL - 34.700 PESSOAS
CLUBES ENVOLVIDOS - 92 CLUBES ENVOLVIDOS
JOGOS - 46 JOGOS REALIZADOS

6.3.1.2 PRAÇA DA JUVENTUDE
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Mais do que um espaço físico para a prática de esportes, a  Praça da Juventude  é uma área de
convivência comunitária onde são realizadas também atividades culturais, de inclusão social e de
lazer para a população de todas as faixas etárias. Em Sobral  a Praça da Juventude conta com
quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, campo de futebol, pista de skate, anfiteatro, salas
de aula e vestiários, onde são realizadas diversas atividades, tais como: 

 Ativa Sobral (Atividade Funcional, Aula de Ritmos e Dança);

 PDES (Futebol de Campo, Futsal, Basquete, Handebol, Voleibol de Quadra e Areia, Tênis de
Mesa, Skate, Jiu-Jitsu e Taekwondo);

 Estação dos Games (10 Playstation 4 com diversos jogos).

6.3.1.3 VILA OLÍMPICA

A Vila Olímpica de Sobral é o principal equipamento esportivo do município e conta com uma
moderna estrutura para a formação de atletas e descoberta de novos talentos, cumprindo um
importante papel de formação esportiva na perspectiva do rendimento. O equipamento incentiva
a prática de atividades físicas e de lazer, valorizando a cultura esportiva e auxiliando a formação
cidadã dos jovens atendidos.

Atualmente, a Vila Olímpica de Sobral desenvolve 5 modalidades: karatê, jiu-jitsu, boxe, futebol e
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atletismo.  Além  disso,  concluiu  a  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  coberta,  que  irá
contemplar os esportes de quadra (Basquete, Futsal, Handebol e Vôlei). Já a requalificação das
piscinas  olímpicas  estão  em  andamento,  e  quando  concluídas  irão  atender  as  modalidades
aquáticas, como salto ornamental e natação.

MAIS DE 500 ALUNOS MATRICULADOS

6.3.1.4 GINÁSIO POLIESPORTIVO

O ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu é o principal local de eventos esportivos da cidade, e já
foi palco de diversas partidas emocionantes durante seus 26 anos de história. No espaço estão
sendo realizadas  algumas melhorias  em sua estrutura,  como a requalificação dos  banheiros  e
vestiários, troca do piso e iluminação, pintura e a criação de uma sala exclusiva para tênis de mesa,
projeto realizado  em parceria  com a  Federação dos  Mesatenistas  do Ceará  (FMC).  Durante  o
período de reparo, as atividades antes realizadas no ginásio ficarão suspensas. A obra custou no
total de R$ 158.461,29 e sua conclusão está prevista para o mês de março de 2020.

6.3.1.5 MINI ESTÁDIOS

Os mini estádios são mais uma opção para a prática de esportes, principalmente para os amantes
do futebol amador. Os equipamentos foram contemplados, com dois vestiários e três lances de
arquibancada com capacidade para 300 espectadores. São campos murados e iluminados onde as
comunidades  podem praticar  esportes  e  realizar  eventos  e  atividades  do  cotidiano  local,  um
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espaço de encontros e para exercer a paixão pelo futebol.

ENTREGUES:
DISTRITO DE JAIBARAS
DISTRITO DE RECREIO
LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO (JORDÃO) 

EM CONSTRUÇÃO:
Distrito de Caracará 
Distrito de Bonfim
Localidade de Boqueirão
Distrito de Jaibaras 

TOTAL INVESTIDO 
R$ 2.431.617,69

6.3.1.6 PISTAS DE SKATE

Desde a construção de sua primeira pista de Skate em 2004, Sobral  recebeu grandes eventos
como o Campeonato Brasileiro de Skate Street Profissional  e a Copa Norte/Nordeste de Skate
Amador, mas além disso, a prática do skateboard têm desenvolvido a integração social de crianças
e jovens do município.

Hoje, Sobral já possui três equipamentos dedicados à prática desse esporte, sendo um no Campo
dos Velhos (2004), um no Sinhá Sabóia (2007) e um na Praça da Juventude da Vila União (2014),
todos dentro dos padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK). Não parando por
aí, há mais uma pista de skate sendo construída em Sobral como parte integrante do projeto de
reurbanização da Estação Ferroviária.

LOCAIS:
SINHÁ SABÓIA
CAMPO DOS VELHOS
PRAÇA DA JUVENTUDE

EM CONSTRUÇÃO
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

6.3.1.7 PISTA DE BICICROSS

Inaugurada  em  2005  a  fim  de  incentivar  o  esporte  e  promover  um  espaço  para  treino  e
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competição aos atletas, a pista de Bicicross de Sobral foi a primeira na categoria Supercross a ser
construída na América Latina. Logo em sua inauguração, sediou dois importantes campeonatos, o
Brasileiro de Supercross e a Copa Sobral de Bicicross.

O  equipamento  deu  oportunidade  aos  praticantes  de  esportes  radicais  de  Sobral  de  ter
reconhecimento na região.

Atualmente, a Pista está no processo de reforma, que incluirá novo gate de partida, rampas para a
modalidade dirt, dentre outros implementos oficiais.  

VALOR INVESTIDO-  R$ 420.290,65

6.3.1.8 ACADEMIAS AO AR LIVRE

Desde o início da gestão em 2017 foram instaladas 31 Academias ao Ar Livre, sendo 21 na sede do
município e as demais nas localidades e distritos. Cada academia conta com equipamentos como
extensor de pernas e braços, balança, remo, surf, patins, elevador, abdominais, dentre outros.

ACADEMIAS INSTALADAS EM 2019 (12)
Cohab III, Alto da Brasília, Vila União, Bilheira, Jordão, Jaibaras, Aracatiaçu, Padre Palhano, Nova
Caiçara, Bonfim, Aprazível, e Pedra de Fogo.

INVESTIMENTO TOTAL (2019): R$ 494.280,00

6.3.1.9 ARENINHAS
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As Areninhas de Sobral são um novo espaço para a prática de futebol, entretenimento e lazer. Ao
todo serão 5 equipamentos com moderna estrutura que inclui iluminação de LED, grama sintética,
arquibancadas e vestiários. A primeira a ser inaugurada foi a Areninha Teco-teco, localizada no
bairro Alto da Brasília e a segunda no Parque Pajeú, a terceira fica localizada na Margem Esquerda
no Rio do Acaraú. Ainda estão em construção, com obras avançadas, mais duas Areninhas que
ficarão localizadas no Centro próximo à antiga Estação Ferroviária,  e uma no bairro Dom José,
fazendo parte do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) .

ENTREGUE (2019)
Areninha da Margem Esquerda
Areninha do Alto da Expectativa - Parque Pajeú

EM CONSTRUÇÂO (02)
Areninha do Centro - Estação Ferroviária
Areninha do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE)

6.3.1.11 QUADRAS COBERTAS
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A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), vem
trabalhando para que a cultura inclusiva do esporte chegue a cada vez mais cidadãos da sede e
distritos. Nesse sentido, a gestão vem investindo na construção de diversas quadras cobertas com
moderna infraestrutura.

ENTREGUES (2019)
Distrito de Rafael Arruda
Distrito de Salgado dos Machados
Bairro Novo Recanto - Residencial Meruoca
Distrito de Patos

EM CONSTRUÇÃO (02)
Distrito Baracho
Vila Olímpica de Sobral

INVESTIMENTO TOTAL
R$ 4.797.572,64

6.3.1.12 CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE

Em maio de 2018, tiveram início as obras de construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) da
Zona Norte do Estado do Ceará. Os serviços estão orçados em aproximadamente R$ 2,8 milhões.
Construído  no  Bairro  Dom  José,  o  espaço  tem  como  objetivo  beneficiar  jovens  atletas  em
diferentes modalidades esportivas. O equipamento será composto por um Ginásio Poliesportivo
Modulado, Pista de Atletismo, Campo para Prática de Arremesso Olímpico e Areninha. Atualmente
o espaço encontra-se em fase de obras. 

VALOR TOTAL INVESTIDO: R$ 2.788.477,53

6.3.2 PROGRAMAS, PROJETOS E EVENTOS

6.3.2.1 BOLSA ATLETA
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O Bolsa Atletas de Sobral tem por finalidade proporcionar o desenvolvimento humano e esportivo
de atletas nas mais diversas modalidades, oportunizando inclusão social  e aprimoramento dos
talentos esportivos. Através da garantia de recursos para a manutenção pessoal  de atletas em
formação e de rendimento, o projeto oferece condições necessárias para que os jovens possam
dedicar-se  ao  treinamento  esportivo  e  participar  de  competições  que  permitam  o
desenvolvimento de suas carreiras.

100 atletas beneficiados em 2019

PÚBLICO ALVO
Atletas residentes no município de Sobral, com idades entre 15 e 29 anos.

VALOR DA BOLSA
Nível I: R$ 200,00
Nível II: R$ 400,00

Em 2019 foram investidos R$ 270.000,00 

6.3.2.2 PDES – Programa de Desenvolvimento Esportivo e Social

O Programa de Desenvolvimento Esportivo Social - PDES, atua na prática de esportes com uma
abordagem social, interagindo no cotidiano dos jovens e adolescentes, de 8 à 17 anos, visando
contribuir com oportunidades e melhorias da qualidade de vida dos atendidos.

CERCA DE 780 JOVENS ATENDIDOS
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SÃO 16 NÚCLEOS ATIVOS
Padre Palhano 
Parque Santo Antônio 
Teco-Teco
Paraíso das Flores
Santa Casa
Vila União
Novo Recanto
Sinhá Sabóia 
Terrenos Novos 
Cohab 3
Bilheira
Mucambinho 
Caiçara 
Sumaré 
Aracatiaçu
Ouro Preto

5 MODALIDADES ESPORTIVAS
Basquete
Handebol
Vôlei
Futsal
Futebol

6.3.2.3 ATIVA SOBRAL

O ATIVA Sobral é um programa de promoção da saúde da população, através de intervenções
sociais  voltadas  à  prática  de  atividades  físicas,  como  atividade  funcional,  dança  caminhada  e
corrida,  incentivando a mudança de hábitos  diários para a  obtenção de benefícios fisiológicos
importantes e adoção de um estilo de vida saudável. 
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1600 PESSOAS BENEFICIADAS

Núcleos Ativos (17) 
Cohab 3
Expectativa
Cohab 1
Sinhá Sabóia 
Mucambinho 
Rafael Arruda (Ouro Branco)
Alto do Cristo 
Vila Olímpica 
Vila União 
Terrenos Novos
Dom José
Pedrinhas
Novo Jatobá 
Novo Recanto
Poliesportivo
Padre Palhano
Sumaré

6.3.2.4 BIKE SOBRAL

O Bike Sobral é um projeto que promove a qualidade de vida da população, através do ciclismo.
Incentivando a socialização entre as pessoas e a prática de atividades físicas, o projeto tem em sua
metodologia a realização de passeios ciclísticos noturnos pela área urbana da cidade, passando
por trechos turísticos, áreas históricas, bairros residenciais e outros pontos.

CERCA DE 100 PESSOAS POR EDIÇÃO

6.3.2.5 LAZER NA PRAÇA
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O Projeto Lazer na Praça teve início em 12 de maio de 2018 e tem como objetivo levar atividades
esportivas e de lazer, para espaços públicos em áreas de vulnerabilidade social da sede e distritos.
A programação conta com gincanas, brincadeiras populares, contação de histórias, dentre outras
atividades voltadas para o público infantil. Ao todo em 2019,  foram realizadas 17 edições, em
locais  como:  Jaibaras,  Paraíso  das  Flores,  Aracatiaçu,  Terrenos  Novos,  Bairro  Santo  Antônio,
Salgado dos Machados, Fazenda Joelma, Patriarca, Praça do Patrocínio, Patos e Novo Recanto. 

6.3.2.6 III MEIA MARATONA DE SOBRAL

A Meia Maratona de Sobral é realizada desde 2017 compondo a programação de aniversário da
cidade. Em 2019 o investimento foi de R$ 174 mil, e o evento atraiu mais de 1.400 atletas. 
A maratona acontece em três categorias:  5km,  10km e 21Km com largada no Arco de Nossa
Senhora de Fátima, principal ponto turístico de Sobral, além de ser totalmente inclusiva, contando
com as categorias para cadeirantes e paratletas. 
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6.3.2.9 II COPA ARENINHA

  

A Copa Areninha de Sobral  A competição contou com 3 categorias, masculino Sub-11, Sub-13 e
Master (acima de 40 anos) envolvendo 24 times dos distritos e sede. A intenção é tornar o evento
fixo no calendário esportivo do município.

CERCA DE 700 ATLETAS PARTICIPANTES

6.3.2.11  JOGOS ESCOLARES SOBRALENSE

Os  Jogos  Escolares  Sobralenses é  um  evento  que  desenvolve  o  esporte  escolar  com política
pública e funciona como etapa classificatória para os Jogos Escolares do Ceará e para a etapa
nacional  dos  jogos  escolares.  No  ano  de  2018  o  evento  contou  com  a  participação  de
aproximadamente 1550 alunos atletas e em 2019 participaram 1750 alunos atletas.

O evento conta com as modalidades individuais de atletismo, xadrez, tênis de mesa, judô, natação,
ciclismo, vôlei  de praia,  badminton e as modalidades coletivas de basquete,  vôlei,  handebol  e
futsal. Contemplando os gêneros masculino e feminino, os jogos se dividem em duas categorias,
sendo elas: 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

1750 ALUNOS ENVOLVIDOS
45 ESCOLAS PARTICIPANTES
10 MODALIDADES
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6.3.2.12 ESCOLA DE FORMAÇÃO OLÍMPICA – ESFO

Utilizando a infraestrutura da Vila Olímpica, a Escola de Formação Olímpica de Sobral é um projeto
social que atende em média 500 jovens de 6 à 24 anos, da sede e distritos. Ofertando formação
esportiva gratuita nas modalidades de: karatê, jiu-jitsu, boxe, futebol e atletismo as atividades têm
o foco em formar crianças, adolescentes e jovens na perspectiva do esporte de rendimento e com
um viés de formação humana e cidadã. O projeto atende essencialmente pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

6.3.2.13. EVENTOS DA ESFO
Anualmente é realizada uma culminância das atividades desenvolvidas pela  Escola de Formação
Olímpica (ESFO) com o intuito de ressaltar e fomentar a importância do esporte em suas diversas
modalidades,  os  eventos  acontecem  na  Vila  Olímpica  de  Sobral,  sendo  aberto  aos  atletas
interessados residentes na sede ou distritos.  

CIRCUITO ESFO DE ATLETISMO

O Circuito ESFO de atletismo Olímpico e Paralímpico, é uma ação aberta para os alunos, atletas
convidados de projetos sociais  e da associação Sobralense de Paradesporto e conta com aula
prática, apresentando as modalidades que fazem parte do atletismo: corridas, saltos, arremesso
de peso e ainda circuito de atividades diversas com tarefas a serem cumpridas. 

ESFO MIX FIGHTER

Com o objetivo de fomentar a prática das Artes Marciais, o evento contempla cerca de 80  alunos
atletas, nas modalidades de Boxe, Jiu-jitsu e Karatê. auxiliando no estímulo aos atletas como uma
ferramenta  de inserção dos  jovens em competições nas  categorias  praticadas,  incentivando  a
busca por um melhor rendimento nas competições externas.

COPA ESFO DE FUTEBOL 

A  Copa ESFO  de  Futebol  de  Base,  tem  como objetivo  descobrir  talentos  para  o  futebol  nas
categorias  Sub-09,  Sub-11  e  Sub-13.  A  competição  envolve  em  média  12  equipes,  sendo  03
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compostas  por alunos atletas da ESFO e 09 de equipes de programas  sociais  da comunidade,
proporcionando lazer e atividade física a cerca de 210 pessoas entre atletas e comissão técnica.

6.3.3 EDITAIS

6.3.3.1 EDITAL DE OCUPAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRAS DE SOBRAL

      Contando com 38 espaços disponíveis atualmente, o Edital de Ocupação das Quadras das Escolas
Municipais  e  CRAS  de  Sobral  é  uma  ferramenta  de  democratização  e  expansão  do  uso  dos
equipamentos  esportivos  públicos.  Os  grupos  esportivos,  culturais  e  a  comunidade  em  geral
interessada  em  concorrer  à  ocupação  de  algum  horário  nas  quadras  das  escolas  puderam
participar da seleção de atividades. 

Através dessa iniciativa, a Prefeitura de Sobral envolveu e aproximou a sociedade em um clima de
paz e harmonia por meio das práticas esportivas, e demais atividades de interesse coletivo que
possam ser desenvolvidas nas quadras, abrindo esses equipamentos à comunidade.

      38 QUADRAS OCUPADAS 

65 GRUPOS CONTEMPLADOS 

6.3.3.2 EDITAL DE OCUPAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

A Prefeitura de Sobral,  por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel),
lançou em 2019, o Edital de Ocupação do Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu, e suas demais
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áreas esportivas externas (sala de atividades físicas, campo e quadras de areia).

O objetivo do edital é integrar, num mesmo espaço físico, programas e ações esportivas, práticas
de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, interferindo estrategicamente em
políticas de prevenção à violência e inclusão social, de modo a promover a cidadania.

17 COLETIVOS BENEFICIADOS
340 PESSOAS ATENDIDAS

6.3.3.3 EDITAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

O Edital  de Incentivo ao Esporte e Lazer de Sobral  é o primeiro edital de fomento ao esporte
lançado em âmbito municipal do estado do Ceará, tendo como objetivo democratizar o acesso aos
recursos  públicos  para  realização  de  serviços  e  projetos  esportivos  nas  categorias:  atividades
físicas e lazer, esporte de formação, esporte de rendimento, paradesporto, esporte comunitário,
esporte educacional e desenvolvimento científico do esporte.

Ao todo foram selecionados 9 projetos divididos em lotes por categorias. Os valores do fomento
variam de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00, atendendo as demandas de entidades esportivas, atletas e
organizações sem fins lucrativos. “O Edital de Incentivo ao Esporte e Lazer, vem para fortalecer as
iniciativas esportivas em nosso município, criando uma ferramenta de democratização do acesso
aos recursos destinados ao Esporte e Lazer da cidade”, afirmou o secretário da Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer, Igor Bezerra.

 
DADOS DO PROJETO
VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 60.000,00
ENTIDADES CONTEMPLADAS: 04 associações, institutos e organizações sociais sem fins lucrativos.
PROJETOS CONTEMPLADOS: 9 projetos esportivos.

6.3.4 POLÍTICA DE FOMENTO AO ESPORTE

6.3.4.1 TERMOS DE FOMENTO
Desde o início da gestão, em janeiro de 2017, a Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), vem incentivando diversas iniciativas esportivas no
município,  consolidando um intenso calendário de eventos  e  projetos  nas  múltiplas  vertentes
esportivas.

O apoio  efetivo à  agenda esportiva proposta  e  executada pela sociedade  civil  e  organizações
sociais  sem  fins  lucrativos  tem  o  intuito  de  atender  a  demanda  da  comunidade  esportiva  e
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fortalecer as entidades e iniciativas que trabalham com esportes de forma inclusiva e democrática.
Abaixo os termos firmados em 2019: 

Entidade Valor  Investido (R$)

Derby Clube Sobralense (Tradicional Grande Prêmio cidade Sobral) R$ 50.000,00

Liga Sobralense de Atletismo (III MEIA MARATONA) R$174.000,00

Liga Sobralense de Futsal(Campeonato sobralense de futsal / Seleção
Sobralense de futsal)

R$68.500,00

Liga Sobralense de Futebol (Copa Sobral / Campeonato Sobralense de
futebol)

R$ 151.690,00

Derby  Clube  Sobralense  (Tradicional  Grande  Prêmio  das
personalidades Sobral)

R$ 50.000,00

Associação Sobralense de Árbitros (Circuito Sobralense de Esporte) R$ 59.100,00

Valor total de Investimento: R$ R$ 553.290,00

6.3.4.2 MATERIAL ESPORTIVO

    

Com um investimento da ordem de R$ 412.000,00 (Quatrocentos e doze mil reais) na aquisição de
materiais  esportivos  a  serem utilizados  em diversas  modalidades  esportivas  (bolas,  chuteiras,
traves,  redes,  uniformes,  medalhas  e  troféus),  a  Prefeitura  de  Sobral  pretende  fomentar
coletivos,  clubes,  eventos  e  projetos,  fortalecendo as  iniciativas  esportivas  desenvolvidas  pela
sociedade civil. Outra importante estratégia é formações de iniciação esportiva, a fim de ampliar o
interesse pelo esporte e a formação cidadã através da prática de atividades físicas e de lazer por
parte dos cidadãos de todas as idades.

TOTAL INVESTIDO: R$ 412.000,00

6.3.4.3 LIGA SOBRALENSE DE FUTSAL
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A  Liga Sobralense de Futsal (LSFS) é uma organização esportiva autônoma formada por clubes
amadores  do  município  de  Sobral  (Sede  e  Distritos),  que  gerencia  as  competições  locais  do
Campeonato  Sobralense  de  Futebol  de  Salão  (CSFS),  com  apoio  da  Secretaria  da  Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer (Secjel).  Nos dois últimos anos a competição movimentou cerca de
4100  atletas  de  diversas  localidades  do  município,  com  ampla  programação  que  se  estende
durante vários meses.

52 CLUBES PARTICIPANTES
132 EQUIPES
8 CATEGORIAS
4.100 ATLETAS ENVOLVIDOS
5.647 ESPECTADORES 

6.3.4.4 LIGA SOBRALENSE DE FUTEBOL

 
A Liga Sobralense de Futebol (LSF) é a maior entidade do futebol amador do município. Filiada a
Federação Cearense de Futebol, a liga realiza em parceria com a Secretaria da Cultura, Juventude
Esporte  e  Lazer  (Secjel),  uma  série  de  atividades,  projetos  e  eventos  agitando  o  calendário
esportivo local, fomentando o futebol amador e envolvendo cidadãos de todas as idades

212 CLUBES PARTICIPANTES
335 PARTIDAS REALIZADAS
5.200 ATLETAS ENVOLVIDOS
15.300 ESPECTADORES
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6.3.4.5 SELEÇÃO SOBRALENSE DE FUTSAL

Após nove anos, Sobral retoma sua Seleção Sobralense de Futsal. A Prefeitura investiu R$ 80.000
(oitenta mil  reais)   para que a seleção participasse de quatro campeonatos:  Jogos Abertos do
Ceará,  Taça  TV  Diário,  Campeonato  Cearense  de  Futsal  e  Intermunicipal.  O  investimento  no
projeto objetiva fortalecer e dar visibilidade ao esporte “É mais um projeto para inspirar nossa
juventude que agora pode sonhar em vestir a camisa da seleção do seu município, Sobral’’.

6.3.4.6 PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL (ESPORTE E LAZER)

O projeto Estágio Municipal, que integra o programa #OcupaJuventude, contemplou a secretaria
em  2019,  com  32  acadêmicos  de  educação  física  na  condição  de  estagiários  que  atuam  e
desenvolvem junto à coordenação os projetos Bike Sobral, PDES e ATIVA, proporcionando a esses
jovens um laboratório prático para os conhecimentos adquiridos dentro da universidade, além de
oferecer um espaço para discutir e atuar junto às políticas públicas do esporte, lazer e saúde.
Distribuídos em diferentes núcleos do município,  esses estagiários têm um papel  fundamental
para a disseminação e pertencimento das atividades desenvolvidas pela gestão.

6.3.5 OUTROS EVENTOS APOIADOS

SOBRAL EXTREME FIGHTER 
2.900 espectadores

44 atletas envolvidos 
22 lutas

SUPER LIGA DE FLAG
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350 espectadores
140 atletas envolvidos 
9 jogos 

TEMPLÁRIO FIGHT 
1000 espectadores
20 atletas envolvidos 
10 lutas 

CAMPEONATO SOBRALENSE
DE DAMAS 
150 espectadores
35 atletas envolvidos 
25 partidas

2º DESAFIO TURMA DO PEDAL 
470 atletas envolvidos 
780 espectadores
3º DESAFIO TURMA DO PEDAL 
555 espectadores
270 atletas envolvidos 

COPA AMIGOS DA BOLA DE 
FUTEBOL 
44 equipes
10 jogos
2.000 espectadores
 
PALESTRA MOTIVACIONAL 
COM O LUTADOR MINOTAURO
220 atletas envolvidos 
COPA RLBB DE BASQUETE
6 equipes
72 atletas envolvidos 
150 espectadores

COPA JOSÉ MARIA FÉLIX
50 equipes 

1100 atletas envolvidos 
2.300 espectadores

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL 
50 professores atendidos
20 encontros formativos

1ª ETAPA DO BMX FREESTYLE
12 competidores 
160 espectadores 

1ª TENDA CULTURAL ITJ
10 pessoas envolvidas
120 atendimentos

DIA DAS CRIANÇAS UNISEG
400 pessoas envolvidas

ETAPA MACROREGIONAL DOS JOGOS 
ESCOLARES DO CEARÁ 
95 jogos
200 atletas envolvidos 
500 espectadores
COPA CONCRETO 
08 equipes
120 pessoas envolvidas 
COPA SHALOM
12 equipes
400 pessoas envolvidas
 
COPA NORTE/NOROESTE DE HANDEBOL
18 equipes
300 pessoas envolvidas 
CAMPEONATO CEARENSE BASQUETE
02 equipes
200 pessoas envolvidas 
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