


FALA DO PREFEITO
Nossa gestão acredita e governa com e para tod@s, buscando, de forma plural e
participativa, garantir a realização de ações pactuadas com a população e consolidadas
no plano de governo e no Plano Plurianual da gestão, possibilitando a Sobral um futuro
próspero, igualitário e humano. Vivemos, a partir de 2017, um período de muitos
desafios e conquistas, um novo tempo para nossa população, com a fortificação e
ampliação de políticas públicas inclusivas e o fortalecimento histórico da política de
cultura, de juventude e de esporte e lazer na cidade.

Para tanto, foi criada esta Secretaria, que juntou as três pautas, pensando uma gestão
intersetorial e dinâmica para essas políticas públicas, tendo o cidadão sobralense,
sobretudo o jovem, como o grande centro e foco da construção dessa agenda. Na
junção, se fortaleceram a intersetorialidade e a construção da política pública
integrada, ampliando-se significativamente o investimento e orçamento destas
políticas.

Nossa cidade hoje é a maior referência de educação básica do Brasil, tem a menor taxa
de mortalidade materno-infantil no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país e
conquistou a mais completa rede de atenção à saúde do interior do Ceará. Agora,
estamos diante de um novo desafio no nosso município que é garantir uma cidade
mais pacífica e mais humana para todos os sobralenses, enfrentando, sobretudo, a
violência e a aguda desigualdade social que assola nosso povo. Para isso, acreditamos
que através das políticas de Cultura, de Esporte e de Juventude poderemos transformar
a vida de milhares de jovens da nossa cidade.

Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral



Nestes dois anos, 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 Ballet Kiev e festivais parceiros como o Festival
Rec-Beat. 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 contemplaram 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.
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Centro de Iniciação ao Esporte, que inaugurará um novo tempo para os esportes de
rendimento no município e o projeto Bolsa Atletas de Sobral, que beneficia 100 jovens
atletas garantindo inclusão social e oportunidade de aprimoramento dos talentos
esportivos. Tivemos também importantes eventos esportivos como a Meia Maratona de
Sobral, que atrai milhares de pessoas para correr em comemoração ao aniversário da
cidade; Campeonato Sobralense de Futebol, fortalecendo o futebol amador; e o Circuito
Sobralense de Esportes, oxigenando e potencializando os esportes de rendimento no
município.

Nós acreditamos na força das políticas públicas de Cultura, Juventude Esporte e Lazer
como potentes instrumentos de emancipação e inclusão social, sobretudo dos nossos
jovens. Assim, muito foi feito e muitos desafios ainda estão por vir, e contamos com cada
um pra vencê-los levando as políticas públicas no mais alto nível para todos os rincões
da nossa cidade.

Igor José Araújo Bezerra
Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer

No campo do Esporte, inicia-se um novo ciclo
com a consolidação de um calendário inovador
e inédito. Vale ressaltar o PDES (Programa de
Desenvolvimento Esportivo e Social), que
oferece formação esportiva e cidadã a jovens
em vulnerabilidade social; o ATIVA Sobral,
programa de promoção da saúde através da
prática de atividades físicas; O Edital de
Incentivo ao Esporte, primeiro edital de
fomento ao esporte em âmbito municipal do
estado; as Areninhas, ao todo serão 04
equipamentos com moderna estrutura; o novo



A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL) é um órgão
executivo das políticas públicas voltadas para a cultura, a juventude, o
esporte e o lazer criado a partir da gestão do prefeito Ivo Gomes em 2017,
que vem desenvolvendo diversas atividades públicas nessas áreas. A
principal ferramenta são programas e projetos com a finalidade de atender a
comunidade em geral, e oferecer suporte aos grupos esportivos, culturais e
juvenis atuantes no município, sempre com foco na participação dos
cidadãos, especialmente jovens de 15 a 29 anos.

Tendo como missão formular, elaborar, gerenciar, realizar, acompanhar e
monitorar programas e projetos, a SECJEL contribui para o desenvolvimento
da identidade e da autonomia da comunidade sobralense, com um efetivo
trabalho no desenvolvimento e articulação das políticas públicas com as
diversas Secretarias e órgãos de governo, construindo uma ação transversal e
integrada, que perpassa o conjunto de áreas e programas da administração,
lembrando que é importante não só criar políticas específicas mas, também,
possibilitar o acesso às já existentes.

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL) é um órgão
ligado à Prefeitura de Sobral, e está localizada na Rua Oriano Mendes - 250 -
Centro - Sobral/CE, com horário de funcionamento entre 08h e 15h. O
telefone de contato é: (88) 3614 7288. Além disso, a SECJEL atende
diretamente a milhares de cidadãos em seus diversos equipamentos
culturais, esportivos e de juventude que estão localizados em territórios de
bairros da cidade de Sobral e distritos.
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Saudações a toda comunidade Sobralense,

Esta é a Revista SECJEL - 2 anos, trazendo um apanhado do que de mais importante
aconteceu nestes primeiros dois anos de gestão no campo das políticas de cultura,
de juventude, de esporte e lazer. Por meio de um instrumento de comunicação
dinâmico e acessível, a revista vem trazer com transparência as informações da
gestão. Apresentaremos aqui as iniciativas promovidas pela SECRETARIA DA
CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER trazendo dados e indicadores importantes
sobre o município. Esse canal vem, sobretudo, evidenciar as coisas boas que
acontecem na nossa cidade.

Nessa primeira edição, apresentaremos um balanço da secretaria, trazendo uma
breve descrição dos programas, projetos, ações, obras, fomentos e equipamentos
realizados desde 2017. Serão mostrados o fortalecimento e a estruturação das
políticas públicas de cultura, esporte, lazer e juventude, nesse sentido a Secretaria
assume um papel estratégico e transversal diante da efetivação das políticas
públicas de forma geral, de áreas mais tradicionais e consolidadas na política como
a educação, a saúde, a segurança pública, entre outras.

A Revista SECJEL- 2 anos pretende apresentar também o que a Secretaria da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer faz, pensa e produz. As diferentes realidades
vividas, os diferentes nichos culturais e sociais que são alvo de nossas políticas e as
experiências de sucesso desenvolvidas pela gestão. Sempre buscando canais de
interação com a população, percebendo e aglutinando seus desejos, anseios e
demandas. Pois acreditamos que o mais importante para ocupar Sobral é mostrar
qual é a cara e alma da nossa gente. Boa leitura!

EDITORIAL
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FALA JUVENTUDE
Entrevista com Marcelo Cavalcante

(Diretor Geral do FAMS)



Estação Juventude é um Programa de Políticas Públicas de Juventude que de
maneira articulada desenvolve estratégias de emancipação e garantia de
direitos da juventude em seus territórios, desenvolvendo projetos e ações nas
áreas da cultura, esporte, saúde, cidadania e formação.

De fevereiro de 2017 até hoje foram realizados mais de 22.000
atendimentos. Sendo estes constituídos de atividades/ações contínuas, que
acontecem periodicamente em um calendário mensal, presente nas quatro
estações e também ações/atividades pontuais, que são aquelas planejadas
para suprir demandas específicas de cada estação, não obrigatoriamente
tendo que acontecer todos os meses e em todas, mas consiste em atividades
específicas de cada território.



106ATIVIDADES
CULTURAIS

75 ATIVIDADES
DE FORMAÇÃO

100 ATIVIDADES DE
ESPORTE E LAZER

33.916
JOVENS ATENDIDOS

Onde fica?



Os Espaços Culturais são equipamentos localizados nos distritos com o
objetivo de garantir acesso às políticas públicas por parte da comunidade do
campo. Atualmente, Sobral conta com dois equipamentos instalados, sendo
eles nos distritos de Aracatiaçu e Taperuaba, garantindo um espaço físico
para o desenvolvimento de ações que objetivam estimular, valorizar e
desenvolver na juventude o interesse pela cultura e o acesso aos mais
diversos serviços ofertados pelo poder público.

Oferecendo cursos de música, capoeira, teatro, dança, artesanato e oficinas
profissionalizantes, o equipamento desenvolve ações intersetoriais com as
secretarias e através de projetos como Estação Juventude, Estação das Artes,
PDES e Ativa Sobral, com atividades culturais, esportivas e recreativas. Os
Espaços Culturais também são utilizados pela comunidade durante atos
festivos, sociais e religiosos como quadrilhas juninas, apresentações teatrais,
reisados e festas.



Onde ficam?

03 ATIVIDADES
DE FORMAÇÃO

19ATIVIDADES
CULTURAIS

55 ATIVIDADES DE
ESPORTE E LAZER

7.420
ATENDIMENTOS



A Estação dos Games é um equipamento territorial com objetivo de garantir acesso
ao lazer e entretenimento à crianças, adolescentes e jovens moradores de Sobral.
Este é um projeto pioneiro no Ceará. Em Sobral já existem três salas de games
públicas em pleno funcionamento sendo uma na Estação Juventude Padre Albani
(Cohab I), outra na Praça da Juventude da Vila União e Estação Juventude Parque
do Mucambinho.

Fomentando a Cultura Geek e o desenvolvendo práticas inovadoras, através da
tecnologia dos games o projeto garante aproximadamente 60 atendimentos
diários. Sendo aberta ao público, mas prioritariamente os jovens integrantes da
comunidade.

ATENDIMENTOS
DIÁRIOS

CERCA
DE

INVESTIDOS
POR ESTAÇÃO



03 ESTAÇÕES 
INAUGURADAS

Estação Juventude Padre Albani (Cohab I)
Praça da Juventude (Vila União)

Estação Juventude Parque do Mucambinho

Distritos de Taperuaba e Aracatiaçu
Bairro Novo Recanto

03 ESTAÇÕES EM PROCESSO
DE IMPLANTAÇÃO



O Dialoga Juventude foi um momento de escuta, intercâmbio cultural,
formações livres e exibições culturais com o objetivo de iniciar um diálogo
com jovens, lideranças comunitárias e agentes culturais dos distritos.

O projeto cumpriu o papel de aproximar a Secretaria da Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer da população dos distritos. A ação contou com programação
diversa composta por Bate-papo ‘Protagonismo Juvenil’; Mande a Ideia!
(momento de escuta) e atividades culturais.



A Caravana da Juventude tem como objetivo percorrer os bairros e distritos,
dialogando com a comunidade e levando atividades formativas, culturais, de
participação da juventude e de lazer, aproximando cada vez mais o poder
público da realidade dos nossos jovens e criando canais de diálogos. Em 2017 o
projeto realizou 5 edições percorrendo os distritos de Jaibaras, Taperuaba,
Aracatiaçu, Jordão e o bairro Sumaré.

Segundo o Coordenador de Juventude da SECJEL, Victor Ponte, a Caravana da
Juventude é um espelho de toda a diversidade da nossa juventude, sendo um
momento muito importante para conhecer as potencialidades culturais e
esportivas das localidades. “Vamos nos aproximar cada vez mais dos diversos
grupos juvenis percebendo suas potencialidades e incentivando para que eles
cresçam e protagonizem através da cultura e do esporte”.



05
EDIÇÕES

12 VIVÊNCIAS
CRIATIVAS
04 RODAS DE
CONVERSA
05 CINECLUBES
COMUNITÁRIOS
08 INTERVENÇÕES DE
DANÇAS URBANAS
06 INTERVENÇÕES DE
ARTE URBANA
15 SHOWS
MUSICAIS



COMUNIDADE PARTICIPATIVA
Comitê Gestor Local

O projeto Comunidade Participativa - Comitê Gestor Local é uma iniciativa da
Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer,
que procura trazer um fortalecimento da participação social e das atividades
democráticas na sociedade sobralense, através de debates a respeito das
necessidades e desejos dos jovens e seus familiares referentes às ações das Estações
Juventude que os atendem.

O objetivo do evento foi criar uma agenda positiva de resolução de demandas e
diálogo entre o poder público e a comunidade, uma forma de ouvir a comunidade
sobre os serviços a serem ofertados nas Estações. Cada edição ocorria em uma das
sedes da Estação Juventude e sempre contava com convidados especialistas no
assunto a ser debatido. Alguns dos temas tratados foram “Cultura, Juventude,
Esporte e Lazer”, “Obras, Conservação e Serviços Públicos” e “Políticas Públicas de
Saúde”.



Reggando a Juventude é um projeto inovador de promoção de direitos humanos e
afirmação da cidadania cultural, através das linguagens da Cultura Reggae com
atividades formativas, shows musicais e apresentações culturais, a fim de
impulsionar a cadeia produtiva local e o foco em arranjos na temática, além da
ocupação de espaços públicos. A iniciativa realizou ações bimestrais contemplando
as praças dos territórios do Centro, Vila União e Complexo Sinhá Sabóia, usando a
música como principal atrativo para criar uma rede de atenção à Juventude nesses
territórios, associando a cultura alternativa com a ocupação dos espaços públicos e
incentivando a interação das comunidades.



03
EDIÇÕES

10 VIVÊNCIAS
CRIATIVAS
04 RODAS DE
CONVERSA
02 CAMPEONATOS
ESPORTIVOS
03FEIRAS
CRIATIVAS
04 AÇÕES DE
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS
06 SHOWS
MUSICAIS

A festa trouxe atrações locais e regionais como Toque Primitivo, VidaReggar, Dona
Lili, Rebel Lion, Andread Jó e Carlinhos Nação, que fizeram a alegria do público. As
vivências formativas foram super bem aceitas, rolaram várias atividades como
Oficina Juventude; Reggando a Escola; Campeonatos de Skate e Futebol da
Juventude; Distribuição de Mudas; Oficina de Cartazes e Pôsteres Artísticos, sempre
dialogando com os territórios e apresentando novas formas de empreender através
da criatividade, bem como, conectar a rede de políticas públicas com novas
abordagens mais acessíveis aos jovens nos territórios.



Quebrando Tabu é um projeto que oferta 
diversas formações e debates sobre temas 
pertinentes ao cotidiano da juventude 
sobralense. Abordando temas como 
sexualidade, violências, opressões e o uso 
de substâncias, o projeto busca realizar 
vivências, práticas integradas e círculos de 
diálogos nos espaços públicos da cidade. 
No intuito de valorizar as histórias 
cotidianas dos jovens, fomentando o 
protagonismo juvenil a partir das 
identidades individuais e coletivas das 
juventudes.

Na 1ª edição foram realizadas vivências 
sobre identidade, cultura negra e racismo, 
que se manifesta de várias forma na vida 
dos jovens brasileiros. Ocupando as escolas 
da rede pública estadual de ensino médio e 
as Estações Juventude, o projeto contou 
com a participação de mais de 200 jovens, 
de idade entre 14 e 20 anos, oriundos dos 
bairros: Sinhá Sabóia, Cohab I, Parque 
Santo Antônio, Dom Expedito, Sumaré, Vila 
União, Nova Caiçara e Terrenos Novos.



EDIÇÕES12 2.583Jovensatendidos

O projeto Se Liga Juventude é um conjunto de ações de promoção dos direitos da
juventude e das políticas públicas de juventude desenvolvidas pela Prefeitura de
Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (SECJEL).

Ocupando as escolas públicas de ensino médio do município de Sobral, o projeto
promove junto aos jovens uma ampla campanha de promoção de direitos, criando
espaços de diálogos e vivências sobre o cotidiano dos jovens nas escolas e
oportunizando a fruição e difusão cultural.



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 ocupamos os espaços e
equipamentos públicos com vivências, rodas de
conversa, jornadas acadêmicas, atividades políticas,
artísticas, culturais, formativas, esportivas e de lazer com
foco no fazer, pensar e produzir, do jovem enquanto
sujeito de direitos e agente de transformação social.



O Projeto Estação das Artes é uma plataforma de formação básica no campo da
arte e cultura direcionada ao público adolescente/jovem, de 12 a 29 anos
(prioritariamente), dos territórios das Estações Juventude (Parque Mucambinho,
Nova Caiçara, Novo Recanto e Padre Albani) e nos Espaços Culturais (Aracatiaçu
e Taperuaba). O intuito é provocar, por meio dos percursos formativos, a
descentralização do conhecimento e a potencialização dos saberes artísticos
nas comunidades em que o Projeto abrange.

No período de dezembro de 2017 a junho de 2018, tivemos 24 turmas de 231
adolescentes/jovens da sede e dos distritos, que duas vezes por semana,
realizavam formação básica em capoeira, danças urbanas, hip hop, violão, teatro
e percussão.

33 TURMAS
419 ALUNOS

9 ESCOLAS
3 CENTROS CULTURAIS
4 ESTAÇÕES JUVENTUDE

FORMAÇÃO
BÁSICA



O ‘Jovens Comunicadores: Como 
produzir seu filme?’ foi um curso 
que levou o/a aluno/a a conhecer 
os principais conceitos e técnicas de 
produção em vídeo, 
compreendendo o audiovisual 
como ferramenta de comunicação. 
O percurso formativo, voltado 
especificamente para a produção 
audiovisual e comunicação cidadã, 
teve como elemento norteador a 
reflexão acerca da relação das/dos 
participantes com suas 
comunidades, as práticas 
socioculturais, as questões de 
identidade e as redes de relação 
próprias do seu território. 

Participaram 30 jovens dos bairros 
Vila União, Terrenos Novos e Nova 
Caiçara, totalizando uma carga 
horária de 51 horas, onde 
produziram dois filmes: Batalha 
da TN (O rap é compromisso) e 
Desafios e Perspectivas no Ensino 
Médio. 

JOVENS
PARTICIPANTES

DOCUMENTÁRIOS
PRODUZIDOS

HORAS DE FORMAÇÃO EM
AUDIOVISUAL E CIDADANIA



A Mostra de Danças Urbanas é um projeto de valorização das manifestações culturais
juvenis, tendo em vista a crescente adesão dos jovens aos mais diversos estilos de danças
urbanas. Reunindo os grupos de dança em um momento de intercâmbio cultural e
intervenções artísticas, o evento proporciona a grupos e companhias de vários territórios
da cidade confluir e difundir suas produções.

A primeira edição da Mostra de Danças Urbanas foi realizada no dia 28 de julho de 2017,
dentro da programação da I Semana Arte Urbana de Sobral, na Margem Esquerda do Rio
Acaraú. Já a segunda edição aconteceu no dia 21 de outubro de 2017, integrando a
programação da XI Bienal Internacional de Dança do Ceará, no Theatro São João. A terceira
edição se deu em 22 de dezembro de 2018, no Theatro São João. Os eventos reuniram
mais de 14 grupos de Pop, K-Pop, Street Dance, Break Dance, Ballet e Swingueira.

EDIÇÕES
REALIZADAS

JOVENS
ATENDIDOSCERCA DE





A Prefeitura de Sobral expande a rede de wi-fi livre em vários pontos da cidade, promovendo
a inclusão digital e atraindo moradores para ocupar os espaços públicos da cidade.

O acesso gratuito à internet beneficia a interação dos moradores que usam as praças como
ponto de encontro e também aos estudantes que precisam fazer pesquisas urgentes. São
nove pontos de acesso à internet: Mercado Público, Becco do Cotovelo, Margem Direita,
Praça Brasil, Vitória, Cohab I, Alto Novo, Pe. Palhano e Vila União.

Os pontos de wi-fi disponíveis podem ser acessados por meio de tablets, smartphones,
notebooks ou qualquer outro dispositivo. A conexão chega até 80MB com 250 acessos
simultâneos, garantindo qualidade e estabilidade ao usuário.



O Dia do Orgulho Nerd é um evento realizado pela SECJEL em parceria com
o já estabelecido Festival de Animes e Mangás de Sobral (FAMS). Com o
grande destaque que o mundo nerd vem recebendo nos últimos anos, um
espaço que possuía um público muito específico se espalhou e a cada ano
ganha mais seguidores, portanto, se fez necessário um evento mostrando
como ser nerd é cool e não é nada para se envergonhar.



As noites culturais são parte da estratégia de difusão e circulação de produtos e bens culturais
desenvolvidos pelos jovens das Estações Juventude contemplando a Estação Novo Recanto
(Recanto I, Recanto II e Paraíso das Flores), Estação Nova Caiçara (Nova Caiçara, Terrenos
Novos e Vila União), Estação Padre Albani (Sinhá Sabóia, Cohab I e Cohab II) e Parque do
Mucambinho (Tamarindo, Centro, Santa Casa e Sumaré).

Os eventos, que acontecem de forma quinzenal, reúnem a comunidade local em uma festa
pacífica que agrega atividades culturais, esportivas e de cidadania, como: oficinas, vivências,
cineclube, batalhas de dança e de rima, intervenções culturais e shows musicais.

EDIÇÕES
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JOVENS
ATENDIDOSCERCA DE



O Programa Ação Jovem visa estimular o protagonismo juvenil e promover a
autonomia dos jovens através da experimentação de novas possibilidades e novos
olhares sobre sua vida e sobre a cidade. Parte da premissa de que o jovem é um agente
participativo da transformação dos territórios. O objetivo do Programa é difundir entre
os jovens a prática de ter ideias criativas, de pensar sobre a sua vida e de sua
comunidade, entendendo que a ideia é o primeiro passo para a ação.

Em 31 de outubro de 2017 foi lançado o Edital Ação Jovem, no qual se inscreveram 61
jovens de diferentes bairros e distritos sobralenses. Cada jovem inscrito participou da
oficina de elaboração de projetos prevista na fase prévia do edital, chamada de “ciclo
de estímulos”, cujo objetivo foi auxiliar os jovens a transformarem suas ideias em
projetos. As oficinas de elaboração de projeto foram realizadas nas quatro Estações
Juventude (Mucambinho, Nova Caiçara, Padre Albani e Novo Recanto) e nos dois
Espaços Culturais (Aracatiaçu e Taperuaba). Após a fase do ciclo de estímulos, foram
inscritos um total de 17 projetos finalizados.

LOCAIS DE ATUAÇÃO DO EDITAL AÇÃO JOVEM

ESTAÇÃO NOVO RECANTO: Recanto I, Recanto II e Paraíso das Flores; 
ESTAÇÃO NOVA CAIÇARA: Nova Caiçara, Terrenos Novos e Vila União;
ESTAÇÃO PADRE ALBANI: Sinhá Sabóia, Cohab I e Cohab II;
ESTAÇÃO PARQUE DO MUCAMBINHO: Centro e Sumaré;
DISTRITOS: Aracatiaçu e Taperuaba.



61 IDÉIAS
CRIATIVAS

12
PROJETOS

SELECIONADOS
E EXECUTADOS R$ 60.000,00

INVESTIDOS

● Oficina de Música;
● Projeto Varal Cultural;
● Baú Cultural;
● Projeto Mudança;
● Campeonato de Futsal;
● Protagonismo Juvenil com Vitalidade;
● Documentário “Histórias, Memórias e Eu”;
● Quinteto Cantablé nas Escolas;
● Documentário “O São João  Também é Trans”; 

● Mostra Cine Gira Perifa;
● Hit Flow Records;
● Comunicações Periféricas.

PROJETOS SELECIONADOS



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.
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Integrando o Programa #OcupaJuventude, a
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e
Lazer (SECJEL) lançou o Projeto Bolsa
Universidade de Sobral. O Projeto contempla
estudantes universitários que estejam
cursando o 1º e 2º semestres do curso,
atendendo preferencialmente jovens
moradores dos distritos de Sobral e egressos
da rede pública de ensino médio.

Foram ofertados no primeiro ano 500 vagas,
atualmente são 350 vagas.

Com o Projeto Bolsa Universidade de Sobral,
o aluno tem a garantia de aporte às despesas
relacionadas a moradia, alimentação,
transporte e material didático. “A proposta é
garantir a permanência dos jovens no ensino
superior, tendo em vista a grande evasão que
ocorre nos primeiros semestres do curso.
Incentivando os futuros profissionais a se
tornarem mais comprometidos e conscientes
com a sociedade”, explica o Secretário da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Igor
Bezerra.





No dia 02 de dezembro de 2017, os jovens sobralenses participaram do IV Encontro
Municipal de Juventude, realizado no Auditório do Centro de Ciências da Saúde – CCS/UVA.
O Encontro teve como objetivo ser um espaço de participação das juventudes, um ambiente
de formação, debates, atividades culturais, formulação e eleição dos novos membros do
Conselho Municipal de Juventude para o biênio 2017/2019.

Reunindo cerca de 42 grupos de juvenis de diversos segmentos da sociedade civil, o evento
teve a participação de mais de 100 jovens. A programação do encontro contou com três
painéis: Juventude, Direitos Humanos e Justiça com o defensor público Igor Barreto e o
diretor de Direitos Humanos da Rede CUCA Daniel Mamede; Juventude e
Empreendedorismo: cultura e novas tecnologias com o Coordenador de Cultura da Rede
CUCA Caiubi Mani e o professor e roteirista Zé Wellington; e Juventude: desafios e
perspectivas em transformação com as professoras Izabel Linhas e Izabelle Rocha.

O ponto alto do encontro foi a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de
Juventude para o biênio 2017/2019. Foram eleitos 16 entidades entre titulares e suplentes.
O IV Encontro Municipal de Juventude, foi encerrado com Noite Cultural, realizada em
parceria com a Semana Estadual do Hip Hop, que contou com participação de grupos de
dança, rap’s locais, batalha de rima e shows musicais com Roberto Viana Jr. & Banda e o Rap
Rapadura.



Em 16 de dezembro de 2013, foi sancionada a Lei nº 1.326 que dá direito ao
pagamento de meia-entrada para estudantes e jovens de até 21 anos em
espetáculos artístico-culturais e esportivos, apresentando um documento original de
identificação.

Segundo a lei, publicada no Impresso Oficial do Município - Ano XVI - Nº 504 de 23
de dezembro de 2013, os estabelecimentos como casas de show, comerciais,
culturais e esportivas deverão garantir aos jovens de até 21 anos ingressos
disponíveis para venda pela metade do preço. Isto também se aplica à passagens de
ônibus ou similares. O cumprimento da lei deverá ser fiscalizado pelo Conselho
Municipal de Juventude, Secretaria de Urbanismo e Secretaria da Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer.

Sobral
tem uma lei municipal que garante 

desconto de 50% em festas, teatros, cinemas, 
transporte público e eventos esportivos a jovens 

de até 21 anos apenas com apresentação da
carteira de identidade. 

Essa é a LEI DA MEIA ENTRADA (Lei Nº 1.326/13).



1. Como surgiu a ideia de iniciar o Projeto FAMS?
O FAMS surgiu em 7 de março de 2009 com o primeiro evento apoiado pelo Instituto
ECOA da cidade de Sobral.

2. Como essa iniciativa criativa começou?
Iniciamos com um grupo de amigos com gostos em comum reunidos ainda na praça do
Farias Brito, falando da possibilidade de produzirmos um evento, a ideia inicial surgiu
de um dos diretores centrais, com uma forte influência de outro evento chamado
MASA que havia em Sobral.

3. Como se deu o encontro dos membros da equipe?
Primeiro encontro foi na casa de um amigo próximo ao Arco, na área, reunião ainda
sentados no chão discutindo como iria realmente acontecer o planejamento para que
primeiro evento acontecesse, já que não tínhamos capital.

4. Vocês pensaram muito a respeito da idéia antes de realmente começar? Conte
sobre os primeiros passos.
Tivemos a vontade de fazer a ideia acontecer, planejamos que iriamos correr atrás de
materiais com amigos para que pudesse acontecer o evento, também possível local.
Achávamos que não ia dar nem 100 pessoas, mas acabou circulando 500 no evento
inicial. Foi algo em que vimos a possibilidade de dar uma continuidade ao projeto com
alguma parceria maior e também correr atrás de patrocínio, que antes as empresas
eram mais fechadas e não tinham muita visão de investir nesse público, algo que
mudou bastante de 2009 pra cá.

Marcelo Cavalcante 
Diretor Geral do FAMS - Festival de Animes
e Mangás de Sobral



5. Como se dá a rotina de trabalho da equipe que faz parte do seu projeto? Qual a
dinâmica adotada para as operações do dia a dia?
As equipes são definidas por hierarquia de Direções e coordenadorias, algumas
equipes têm projetos somente para o evento maior, outras produzem atividades
durante o ano como é o caso da equipe de RPG que está com um projeto no Centro de
Línguas, a equipe de E-Sports com a formação da Liga de jogos online que tem o
objetivo junto às empresas Execute, Brisanet e FAMS de enviar a equipe ganhadora
para Fortaleza competir representando Sobral. E também a equipe de Publicidade que
também cuida de algumas atividades para o Cinema do Supermercado Pinheiro,
voltadas às ações de marketing de experiência para o público.
As atividades se encaixam bem em algumas vertentes de Economia criativa, e também
filantrópica, como foi o caso da ideia do Halloween em 2018 que arrecadou alimento
para o Orfanato Shalom e foi entregue junto com a Secretaria de Educação. As
coordenadorias agem em contato com a direção, para manter os projetos em
andamento durante o ano sem para o Inbound marketing para o público.

6. Em que áreas gostam de se concentrar?
Publicidade, gestão de eventos e projetos educativos

7. O que dá mais prazer no processo de empreender? E o que torna esse processo
criativo?
O prazer vem da equipe ver que fez um bom trabalho mesmo se dando tempo de
produzir algo que maioria do público tem conhecimento. O processo é criativo e em
conjunto com a equipe usando estratégias de Brainstorming (Chuva de ideias) e
planejamento para definir como será o processo de construção do evento e atividades
anuais, sempre se usando de formas criativas para poder melhorar o evento e também
não pararmos as atividades.

8. O quanto vocês consideram que a imaginação é importante para o sucesso da
iniciativa?
Sem a imaginação e a vontade o Projeto não teria saído do campo de somente ideia,
são duas energias que agem em conjunto a imaginação de supor como pode acontecer,
a vontade de correr atrás, criando assim a possibilidade de sucesso de qualquer
projeto. Tem que ter Garra, as vezes vai ter uns problemas, mas tem sempre que
manter o foco de criar e recriar novas possibilidades de dar certo, a imaginação conta
muito.



9. Quais são as principais potencialidades e fraquezas do seu projeto?
Potencialidade sempre será a Fraternidade que a equipe tem, a idéia repassada dentro
é essa, e também de inovação, e principalmente de Resiliência, do não desistir sempre
se renovar. Também a forma que criamos laços com as empresas parceiras. Hoje a
potencial fraqueza é a falta de Tempo de todos devido à faculdade, estudos, problemas
de casa, e emprego formal, porém sempre conseguimos manter algum momento para
concluir nossas atividades. Também de achar editais em que possamos ter uma
possibilidade melhor de produzir o evento.

10. O que o grupo diria a alguém que está pensando em iniciar um projeto inovador?
Ter força de vontade, garra, corra atrás, dê a cara a tapa, muita gente poderá não
acreditar, mas você tem que confiar em você e no projeto, ele é da sua equipe e só
vocês entendem o quanto é bom e movimenta a comunidade de alguma forma, nem
todos veem as coisas como vocês veem, faça-os conhecer o projeto, e mudarão alguns
conceitos com o tempo, assim você dá oportunidade à sociedade e a sí também de ir
quebrando preconceitos e ser mais maleável, vendo por outro ponto de vista as coisas
de ambos os lados. Procure alguns amigos de confiança e planeje os passos a curto e
longo prazos. Não desista e aprenda a ser resiliente com os problemas que
acontecerem dentro da equipe e também os problemas externos, se renove sempre.
Desafios são ótimos momentos para testarmos nossas forças e superá-los. Confie na
sua equipe, tente ser Líder e não Chefe.
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