


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 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.
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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 08h00 e 15h00. 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.

A SECRETARIA



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





EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÕES 
E REFORMAS

 Estádio do Junco
 Praça da Juventude
 Vila Olímpica de Sobral
 Ginásio Poliesportivo
 Miniestádios
 Quadra de Tênis
 Pistas de Skate
 Pistas de Bicicross
 Quadras de Tênis
 Academias ao Ar Livre
 Areninhas
 Campinho da Galera
 Quadras Cobertas
 Centro de Iniciação ao Esporte (CIE)
 Reformas

PROGRAMAS E PROJETOS

 Bolsa Atletas de Sobral
 Programa de Desenvolvimento Esportivo e Social - PDES
 Ativa Sobral
 Bike Sobral
 Lazer na Praça
 Meia Maratona de Sobral
 Dia do Desafio
 Circuito Sobralense de Esportes
 Copa Areninha de Sobral
 I Copinha Caiçara
 Jogos Escolares Sobralenses - JES
 Escola de Formação Olímpica - ESFO
 Eventos ESFO
 Destaques do Esporte de Sobral

POLÍTICAS DE FOMENTO

 Edital de Ocupação das Quadras das Escolas Municipais e CRAS de Sobral
 Edital de Ocupação do Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio Pompeu
 Edital de Incentivo ao Esporte e Lazer
 Incentivo: Material Esportivo 
 Termos de Fomento
 Liga Sobralense de Futebol – LSF
 Liga Sobralense de Futsal – LSFS
 Seleção Sobralense de Futsal – SSF 
 Estágio Municipal (Esporte e Lazer) 

OUTROS EVENTOS APOIADOS
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EM 2017
149 JOGOS

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 cerca de 10.000 espectadores.

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.

92
CLUBES ENVOLVIDOS

6.902
ATLETAS ENVOLVIDOS

EM 2018
136 JOGOS

EM 2019
46 JOGOS



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).
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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 atletismo. Além disso, recebe 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 apresentam-se em fase
de licitação, e quando concluídas irão atender as modalidades aquáticas, como salto
ornamental e natação.



Equipamentos | 12

MAIS DE
ALUNOS MATRICULADOS

ATLETISMO BOXE OLÍMPICO

CAPOEIRA

JIU-JITSU

FUTEBOL

KARATÊ

“Eu moro no Alto da Brasília e vir treinar na Vila
Olímpica é muito bom, pois as atividades são
gratuitas, os professores são muito legais e a
gente consegue aprender muitas coisas. Depois
que eu entrei aqui conheci muita gente e fui me
desenvolvendo mais, eu me inspiro muito no
Professor Emanuel, ele é um cara muito bom e
que ensina muito bem.”

Gabriela Macedo, 11 anos

FUTSAL TAEKWONDO



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! Atualmente o ginásio passa pelo processo de
elaboração do projeto para reforma e modernização na qual incluirá, aumento
das dimensões da quadra para 40mx20m, revitalização total do piso com
aquisição de piso flutuante, acessibilidade, vestiários, sala de ginástica, cabines
de imprensa, dentre outros implementos.
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Os Miniestádios 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 espaço de encontros e para exercer
a paixão pelo futebol.
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TOTAL INVESTIDO
R$ 2.431.617,69*

MINIESTÁDIO EM 
CONSTRUÇÃO03 04MINIESTÁDIOS ENTREGUES

Bairro Tamarindo
Distrito de Recreio

Localidade de São Francisco (Jordão)

Distrito de Caracará (Reforma)
Distrito de Bonfim

Localidade de Boqueirão
Distrito de Jaibaras
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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 tem
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), um na Praça da
Juventude da Vila União (2014) e uma no Residencial Nova Caiçara (2019). Não
parando por aí, há mais três pistas de skate sendo construídas em Sobral como parte
integrante do projeto de reurbanização da Estação Ferroviária, Cidade Dr. José
Euclides e Nova Caiçara.

PISTA DE SKATE
EM CONSTRUÇÃO03 02PISTAS DE SKATE - ONDE

PODEMOS PRATICAR?

Sinhá Sabóia
Campo dos Velhos
Praça da Juventude

Nova Caiçara - Praça Mais Infância

Centro - Estação Ferroviária
Cidade Dr. José Euclides
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Inaugurada em 2005 a fim de incentivar o esporte e promover um espaço para treinos e
competições 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 em processo de requalificação total, com um investimento no valor
de R$ 420.290,65*, que incluirá novo gate de partida, rampas para a modalidade dirt, dentre
outros implementos oficiais.
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A Prefeitura de Sobral, neste ano de 2018, visa fomentar uma nova modalidade esportiva. O 
Tênis é um esporte que vem crescendo no Brasil e no mundo, mas que ainda não atingiu a 
grande população, então como uma forma de democratizar tal esporte, a Prefeitura investiu na 
construção de 2 quadras de tênis no Município, que serão agregadas ao grande plano de 
reurbanização dos parques municipais. 

Esta modalidade esportiva, possibilita ao atleta um elevado gasto calórico, além de trabalhar a 
força muscular, auxiliar na perda de peso e eliminar o stress. E os benefícios não são apenas para 
o corpo. 

Onde vai ser instalada?
Parque Sinhá Saboia; 
Parque Lagoa da Fazenda;
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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.

TOTAL INVESTIDO
R$ 679.000,00*

ACADEMIAS 
INSTALADAS
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31

São Francisco (Jordão), Taperuaba, Praça Brasil, Praça Vitória, Sinhá Sabóia, Cohab I, Dom 
Expedito, Caioca, Patrocínio, Centro de Convenções, Santa Casa, Tamarindo, Novo Recanto, 
Caracará, Praça do Junco, Rafael Arruda, Parque Santo Antônio, Cohab II, Cohab III, Alto da 

Brasília, Vila União, Bilheira, Jordão, Jaibaras, Aracatiaçu, Padre Palhano, Nova Caiçara, 
Bonfim, Aprazível, Vassouras e Pedra de Fogo
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As Areninhas de Sobral são um novo espaço para a prática de futebol,
entretenimento e lazer. Ao todo serão 4 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. Ainda
estão em construção, com obras avançadas, mais quatro Areninhas que ficarão
localizadas no novo Parque Pajeú, no Centro próximo à antiga Estação Ferroviária,
no bairro Dom José e Margem Esquerda no Rio do Acaraú, fazendo parte do Centro
de Iniciação ao Esporte (CIE) .

TOTAL INVESTIDO
R$ 4.440.623,83*

ARENINHA 
ENTREGUE

ARENINHAS
EM CONSTRUÇÃO01 04

Arenina Teco-Teco (Alto da Brasília) Alto da Expectativa - Parque Pajeú
Centro - Estação Ferroviária 

Margem Esquerda
Centro de Integração ao Esporte CIE (Dom José)
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Os Campinhos da Galera são espaços de convivência de crianças e adolescentes para
partidas de futebol recreativas. Sobral já conta com dois equipamentos entregues,
sendo eles: o Campinho da Galera - Parque do Mucambinho, localizado no bairro da
Santa Casa e o Campinho da Galera - Cohab I, ambos equipados com grama sintética,
luzes de LED e arquibancadas. E vem mais por aí!

TOTAL INVESTIDO
R$ 408.000,00*
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Distrito de Ouro Branco
Distrito de São José do Torto

Bairro Sinhá Sabóia
Distrito de Rafael Arruda

Distrito de Salgado dos Machados
Distrito de Patos

Bairro Novo Recanto

Distrito de Baracho
Vila Olímpica de Sobral 
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TOTAL INVESTIDO
R$ 4.797.572,64*

QUADRAS 
ENTREGUES

QUADRAS EM
CONSTRUÇÃO07 02

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.
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Em maio de 2018 teve 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.

TOTAL INVESTIDO
R$ 2.788.477,53*
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Com o intuito de melhor equipar os espaços públicos de práticas de esportes e
atividades físicas no município de Sobral, o poder público pactuando com a
sociedade civil realizou a requalificação das quadras e complexos esportivos,
adicionando tabelas de vidros temperados e aros retráteis aos equipamentos. Na
perspectiva de democratizar o acesso a equipamentos esportivos de qualidade
para os cidadãos de todas as idades.



.
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EQUIPAMENTO VALOR INVESTIDO DESCRIÇÃO

Quadra Parque Santo Antônio R$ 49.495,00 Reforma geral

Quadra Esportiva Espaço 
Cultural Maria Júlia Teixeira 
(Taperuaba)

R$ 30.796,62 Recuperação estrutural

Estádio do Junco R$ 123.463,98
Pintura geral, reforma de 
instalações elétricas e 
hidráulicas

Complexo de esporte e eazer da 
Cohab III R$ 101.605,35

Iluminação de LED, reforma das 
arquibancadas, tabelas de vidro 
temperado, recuperação da 
cobertura, pintura e 
recuperação do piso

Quadra de esportes da Cohab II 
Nagib Marques R$ 21.849,00

Pintura geral, reforma de 
instalações elétricas e 
iluminação

Quadra da Praça Brasil R$ 46.136,39 Recuperação estrutural

Quadra da Praça Vitória R$ 63.026,08 Recuperação estrutural

Quadra do Jaibaras R$ 101.728,05

Iluminação de LED, reforma das 
arquibancadas, tabelas de vidro 
temperado, recuperação da 
cobertura, pintura e 
recuperação do piso
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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.

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

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

153 ATLETAS

R$ 580.000,00 INVESTIDOS*
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“Eu moro no Caiçara e meu primeiro contato com o Jiu-Jitsu
foi com 13 anos, aqui na Vila Olímpica mesmo, desde o
primeiro dia eu me apaixonei por essa arte, agora também
estou fazendo parte do Bolsa Atletas, fico muito feliz de ser
um dos beneficiados dessa bolsa, já tem me ajudado muito,
comprei esse Kimono e me ajuda com os custos de
campeonatos.”

David Dias, 15 anos
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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 a 17
anos, visando contribuir com oportunidades e
melhorias da qualidade de vida dos atendidos.

SÃO 11 NÚCLEOS
ATIVOS

Ginásio Poliesportivo
Parque Santo Antônio

Sinhá Sabóia
Nova Caiçara

Praça da Juventude
Distrito de Aracatiaçu
Areninha Teco-Teco

Parque do Mucambinho
Padre Palhano

Sumaré
Bilheira

Basquete, Vôlei, Handebol,
Futsal e Futebol

TOTAL DE5
MODALIDADES ESPORTIVAS
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TOTAL DE780
JOVENS ATENDIDOS



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.

SÃO 9 NÚCLEOS
ATIVOS

Cohab II
Alto do Cristo

Alto da Brasília
Bairro Belchior

Residencial Nova Caiçara
Expectativa

Novo Recanto
Padre Palhano
Vila Olímpica1.600

PESSOAS BENEFICIADAS
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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 sua metodologia a realização de passeios
ciclísticos noturnos pela área urbana da cidade, passando por trechos turísticos,
áreas históricas, bairros residenciais e outros pontos.

Toda quarta-feira,
às 19 horas,

na Praça do Theatro São João.
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100
PESSOAS POR EDIÇÃO

CERCA DE 9.000
ATENDIMENTOS

APROXIMADAMENTE



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 foram realizadas 29 edições,
em locais como: Jaibaras, Paraíso das
Flores, Aracatiaçu, Terrenos Novos,
Bairo Santo Antônio, Salgado dos
Machados, Fazenda Joelma,
Patriarca, Praça do Patrocínio, Patos
e Novo Recanto.

29EDIÇÕES

REALIZADAS
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A Meia Maratona de Sobral é realizada desde 2017 compondo a programação
de aniversário da cidade, e contou com o investimento de R$ 299 mil em sua
primeira edição, contando com cerca de 900 atletas participantes. Já em 2018
o investimento foi de R$ 200 mil, o evento atraiu mais de 1.300 atletas
participantes. Em 2019 mais de 1.400 atletas participaram e o investimento foi
de R$ 174 mil .

A maratona acontece em três categorias: 5km, 10km e 21km com largada no
Arco 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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O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de
maio. O principal objetivo desta data é motivar a população à prática de
atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental.
Nesta data, as comunidades de diferentes cidades do Brasil e toda a América
Latina se reúnem para disputar, amistosamente, competições e desafios que
estimulam o corpo.

A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo
menos 15 minutos, fazendo desta ação um hábito diário. Sobral já se
encontra em sua 16ª edição. A cidade entrou para a lista de participantes em
2002 e nos últimos dois anos em que competiu, houve mais de 125.000
atendimentos nas atividades promovidas pela Prefeitura de Sobral.
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O Circuito Sobralense de Esportes teve sua primeira edição em novembro de
2018 e surgiu com a necessidade de revitalizar e oxigenar o segmento de
esportes de rendimento do município de Sobral. O Circuito recebeu um valor
total de R$ 63 mil de investimento e já contabiliza 480 atletas e 49 coletivos
participantes. Entre as modalidades contempladas estão: boxe, jiu-jitsu, karatê,
futevôlei, tênis de mesa, xadrez, bike, skate, basquete, handebol e vôlei
(quadra e areia), masculino e feminino nas categorias Sub-17 e adulto.
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480
ATLETAS PARTICIPANTES

TOTAL DE 49ESPORTIVOS
COLETIVOS 



A Copa Areninha de Sobral ganhou sua primeira edição em agosto
de 2018, após a inauguração da Areninha Teco-teco, onde foram
realizadas as partidas. A competição contou com 3 categorias,
masculino Sub-11, Sub-13 e Master (acima de 40 anos) envolvendo
24 times dos distritos e sede. Em outubro aconteceu a I Copa
Areninha Feminina. A intenção é tornar o evento fixo no calendário
esportivo do município.
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700
ATLETAS PARTICIPANTES

CERCA DE



A I Copinha Caiçara, foi realizada
dia 9 de junho de 2018, no
Residencial Nova Caiçara, visando
fomentar a cultura de paz por meio
do esporte, e envolveu 4 times da
categoria masculino sub-15.

A premiação contou com a entrega
de materiais esportivos e medalhas.
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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.

JES 2017
530 ALUNOS 
ENVOLVIDOS

27 ESCOLAS INSCRITAS
9 MODALIDADES 

JES 2018
1550 ALUNOS ENVOLVIDOS

41 ESCOLAS INSCRITAS
12 MODALIDADES 

JES 2019
1750 ALUNOS ENVOLVIDOS

45 ESCOLAS INSCRITAS
10 MODALIDADES 
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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 a 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.
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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
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.



Em 28 de dezembro de 2018, o Auditório do Centro de Convenções de Sobral
recebeu a primeira edição anual dos Destaques do Esporte de Sobral. O evento
buscou trazer notoriedade ao trabalho desenvolvido nos esportes e premiar os
mais notórios entre os atletas locais, levando em consideração a trajetória,
responsabilidade social e seu êxito em competições locais e externas. O Prêmio é a
culminância de dois anos de gestão, marcados pelo fomento às polícias de esporte
e lazer.
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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.

10 QUADRAS OCUPADAS: 
 CRAS Regina Justa (Vila União);
 Escola Yeda Frota (Terrenos Novos);
 Escola Gerardo Rodrigues (Terrenos Novos);
 Escola Maria Dias Ibiapina (Cohab III);
 Escola Mocinha Rodrigues (Terrenos Novos);
 Escola Netinha Castelo (Junco);
 Escola Emílio Sendim (Domingos Olímpio);
 Escola José Parente Prado (Sumaré);
 Escola Antenor Naspolini (Dom José);
 Escola Maria José Ferreira Gomes (Padre Palhano).

65
CONTEMPLADOS

GRUPOS



A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e
Lazer (Secjel), lançou o Edital de Ocupação do Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio
Pompeu, e suas demais 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.
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17 BENEFICIADOS
COLETIVOS ESPORTIVOS

340
ATENDIDAS

CERCA DE PESSOAS



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, desporto, esporte comunitário, esporte educacional e desenvolvimento
científico do esporte.

Ao todo foram selecionados 10 projetos divididos em lotes por categorias. Os valores
do fomento variam de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, 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.
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TOTAL INVESTIDO
R$ 100.000,00

PROJETOS ESPORTIVOS 
APROVADOS06 10ASSOCIAÇÕES, INSTITUTOS E 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL



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 fortalecer as entidades e iniciativas que trabalham
com esportes de forma inclusiva e democrática.

TOTAL INVESTIDO
R$ 1.799.126,00*
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ENTIDADE
VALOR 

INVESTIDO
2017

VALOR 
INVESTIDO

2018

VALOR 
INVESTIDO

2019

TOTAL 
INVESTIDO

Guarany de Sobral R$ 400.000,00 R$ 150.000,00 - R$ 550.000,00

Liga Sobralense de 
Atletismo (Meia 
Maratona de Sobral)

R$ 299.600,00 R$199.410,00 R$175.000,00 R$ 674.010,00

Liga Sobralense de 
Futsal (Campeonato
Sobralense de Futsal e 
Seleção Sobralense de 
Futsal)

R$ 40.000,00 R$ 139.960,00 - R$ 179.960,00

Liga Sobralense de 
Futebol (Copa Sobral e 
Campeonato 
Sobralense de Futebol)

R$131.500,00 R$175.000,00 - R$ 306.500,00

Associação Sobralense 
de Pilotos de Rally - R$ 25.000,00 - R$ 25.000,00

Associação Sobralense 
de Árbitros (Circuito 
Sobralense de
Esportes)

- R$ 63.656,00 - R$ 63.656,00
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Com um investimento da ordem de R$ 570.000,00 (Quinhentos e setenta 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 são as 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$ 570.000,00

MAIS DE200
COLETIVOS ESPORTIVOS BENEFICIADOS
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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.

CLUBES FILIADOS52 EQUIPES132 CATEGORIAS08

4.100
ATLETAS ENVOLVIDOS

5.647
EXPECTADORES
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A Liga Sobralense de Futebol (LSF) é a maior entidade do futebol amador do
município. Filiada à 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.

CLUBES ATINGIDOS212 PARTIDAS REALIZADAS650

9.480
ATLETAS ENVOLVIDOS

31.400
EXPECTADORES



x
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Após nove anos, Sobral retoma sua Seleção Sobralense de Futsal. A
Prefeitura investirá R$ 80.000 (oitenta mil reais) para que a seleção
dispute 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’’ diz o secretário Igor
Bezerra.



48 ACADÊMICOS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA
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O projeto Estágio Municipal, que integra o programa #OcupaJuventude,
contemplou a secretaria com 33 acadêmicos de educação física na condição
de estagiários que atuam e desenvolvem junto à coordenação os projetos Bike
Sobral, PDES e ATIVA. Proporcionando aos 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.



Apoios | 49

SOBRAL EXTREME FIGHTER 
2.900 espectadores
44 atletas envolvidos 
22 lutas

SUPER LIGA DE FLAG
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
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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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