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Substituição. Ronald Koeman vai retornar ao cargo de técnico da Holanda quando Louis van Gaal deixar a função 
após a Copa do Mundo no Catar, confirmou a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) nesta quarta-feira (6).Van 
Gaal disse na semana passada que estava recebendo tratamento para uma forma agressiva de câncer de próstata.ESPORTES

FOTO MARCELO CORTES/ FLAMENGO 

Maia Júnior       
Ele faz parte da valiosa equipe de trabalho do gove-

radnro Camilo Santana. Sempre foi combatente e por 
onde passou deixou a marca de um homem correto. E 
não esquecer que é tricolor apaixonado e conversando 
comigo na semana passada se disse impressionado com o 
crescimento da torcida tricolor, enaltecendo no ensejo a 
participação decisiva deste jornalista quando ali esteve.

Loteria dos Sonhos
Insista, persista e não desista. E o totolec vem neste 

final de semana com uma rica premiação.

1º de abril
Amigo meu liga para outro amigo e diz? me conta aí uma 

mentira. O outro responde: não posso agora pois estou pro-
curando o meu passarinho que fugiu com gaiola e tudo.

Alfredo Sampaio         
No último 1º de abril se vivo fosse ele teria comple-

tado mais um ano. Ele foi pioneiro do futebol de salão e 
granmde comandante do Vargas Filho. O primeiro clube 
campeão deste esporte no nosso estado.

Izolda e o FB
A primeira governadora mulher do nosso estado, a sra. 

Izolda Cela foi aluna do Farias Brito, que lhe prestou justa 
homenagem.

O avanço das mulheres
É impressionante o avanço das mulheres em vários 

segmentos da sociedade. E o fazem com competência, 
simpatia e um charme todo especial. 1) Governando o 
estado do Ceará, 2) Gerenciando bancos, 3) Apresentan-
do telenoticiosos, 4) Dirigindo uber e seus aplicativos, 5) 
Presidindo clube de futebol. Viva a mulher.

Rapadura cultural
O professor Freire Neto era muito cumprimentado na 

manhã de domingo passado no Flórida Bar. Inteligente 
e versátil tinha ainda à sua mera meu amigo Paulo Facó 
que está de volta a política tentando vaga na Assembleia. 
O Rapadura Cultural fica em pacoti na praça Claudemiro 
Lopes, 770, embaixo da pusada Recreio.

DOS MEUS ARQUIVOS Joací Demetrio foi craque 
de futebol de salão jogando pelo América. Hoje na coluna.

BENIGNO Ocupando importante secretaria municipal, 
meu amigo Benigno Júnior mantem a mesma competência e 
simplicidade de sempre. Bom dia, amigo.

A próxima partida do Flamengo será no próximo sábado pela a primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Demócrito Dummar

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ele foi o maior comandante do complexo de comuni-
cação O Povo. Fui subordinado durante grande parte de 
minha atuação ali. As homenagens que são prestadas a 
Demócrito Rocha Dummar Sá são merecidas. Homem 
bonito e de bem, homem elegante no vestir e no falar. 
Tenho recordações de uma figura tão querida e estima-
da. E não se pode falar em Demócrito sem se falar em 
seu Costa, a quem sempre o Demócrito pedia opiniões 
mesmo sendo o dono da casa, mas sempre manteve a 
humildade em tudo que fazia. Demócrito, saudades.

EVENTOS O mais novo Instituto Brasileiro de Capacitação Esporte 
e Cdadania vem realizando vários eventos no estado do ceará está com 
dois eventos agendado pra esse mês um.dia 17 no CFO e outro dia 23 
em Maracanau dia 17 mundial de jiu-jitsu e dia 23 ACGION FIGHT. Paulo 
Nobre Luiz Fernando Luiz Sérgio,  Junior Gaspar w Damião Vasconcelos.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Em um jogo marcado por 
confusões e indefinições 
antes de a bola rolar, o Fla-
mengo fez seu dever de casa 
nesta terça-feira (5), na es-
treia da Libertadores. Com 
gols de Bruno Henrique e 
Matheuzinho, a equipe ba-
teu o Sporting Cristal por 
2 a 0, no Estádio Nacional, 
em Lima (Peru), e arrancou 
com o pé direito na compe-
tição.

Depois de perder o Ca-
rioca, o clube rubro-negro 
não foi brilhante no Peru, 
mas fez o suficiente para 
impor sua superioridade. 
A equipe fez uma partida 
sólida defensivamente, mas 
voltou a demonstrar pou-
co poder de criação. Em 
tempos de crise no clube, 
o resultado era visto como 
fundamental para a volta de 
dias mais tranquilos.

Após a estreia no torneio 
continental, o Flamengo 
volta suas atenções para o 
Brasileiro. No sábado (9), a 
equipe visita o Atlético-GO, 
19h, no Antônio Accioly

Defensivamente, o Fla-
mengo não correu grandes 
riscos diante do Cristal, mas 
a equipe mostrou novamen-
te um repertório muito po-
bre de ideias para superar 
uma equipe nitidamente 
frágil. Paulo Sousa optou 
por uma formação com três 
volantes, com Andreas Pe-

reira com uma função mais 
ofensiva nesta trinca. O time 
mostrou alguma intensidade 
na etapa inicial, porém caiu 
bruscamente no segundo 
tempo, permitindo ao rival 
rondar mais o seu campo. 
Em tempos de muita con-
testação, uma vitória que 
traz um pouco de paz, mas 
mantém os questionamentos 
sobre o rendimento.

Os donos da casa não ofe-
receram real perigo para o 
Flamengo, que poderia ter 
tido vida mais fácil se ace-
lerasse um pouquinho mais. 

O Cristal ofereceu muitos 
espaços atrás e o Flamengo 
encontrou facilidade para 
ganhar terreno. Com Liza 
isolado, os peruanos pouco 
criaram e levaram perigo 
apenas em arremate de Avila 
que foi salvo por Hugo.

Aos 21 minutos do pri-
meiro tempo, Matheuzinho 
achou excelente cruzamen-
to e Bruno Henrique bateu 
para marcar. Aos 41 do se-
gundo tempo, Lázaro achou 
Matheuzinho, que bateu 
cruzado para fechar a conta.

Com a determinação de 

portões fechados, o Fla-
mengo se livrou do barulho 
de uma torcida que já havia 
comprado cerca de 50% da 
carga de ingressos. Sem tor-
cedores no Nacional, o jogo 
ganhou ares de futebol em 
tempos de pandemia.

O jogo desta noite marcou 
a 150ª partida do Rubro-ne-
gro em Libertadores. Até 
aqui, o time soma 81 vitó-
rias, 33 empates e 36 derro-
tas. O clube levantou as taças 
em 1981 e em 2019. No ano 
passado, o Flamengo ficou 
com o vice-campeonato.

Flamengo vence Sporting Cristal 
por 2 a 0 pela Copa Libertadores
Em jogo pela estreia da competição continental, o rubro-negro carioca 
do português Paulo Sousa  bateu o time peruano fora de casa

ENERGYBRAS ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA
Torna público que Requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE as Licenças Prévias 
para os projetos de geração de energia fotovoltaica denominados UFV Lagoinha I, UFV Lagoinha II, UFV 
Lagoinha III e UFV Lagoinha IV, todas com com capacidade de geração individual de 41,24 MW, a serem 
implantados na Fazenda Lagoa do Frade, zona rural do município de Russas/CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A - CNPJ/MF nº 41.439.605/0001-60 - NIRE: 
23300019130 - Ficam convocados os senhores acionistas da IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO 
S/A a comparecerem à sede da Companhia, situada na Av. Godofredo Maciel, 606 – Altos “B” – Paranga-
ba, CEP 60.710-000, Fortaleza/CE, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 15 de abril de 2022, às 09:00h, que terá por objeto a seguinte ordem do dia: a) Destituição da 
atual Diretoria; b) Eleição de novos diretores; c) Outros assuntos de interesse social que se fizerem ne-
cessários. Fortaleza-CE, 24 de março de 2022 - Maria Inês Chastinet Pinho - Inventariante do Espólio 
de Henrique Jorge de Oliveira Pinho Detentor de 99% do capital social.

A DELI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que requereu junto à Secretaria 
do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM a Regularização de Licença de Instalação, para 
execução de obras de uma edificação multifamiliar com 06 apartamentos localizada na Rua Local F (SDO), 
esquina com Rua Local B no Loteamento Castelo Branco II, bairro Ancuri no município de Itaitinga – Estado 
do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia 
para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

Tauá Geração de Energia LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Licença de Instalação para Ampliação (LIAM) nº 22/2022 - DICOP para a ampliação da 
Usina Fotovoltaica - UFV Tauá II, a qual possuirá uma potência nominal total de 59,0 MW, 
com pico de 64,35 MWP, localizada no município de Tauá, na Rua Sem Denominação,  
nº 3543, Bairro Perímetro Irrigado Várzea do Boi, com validade de 05 anos. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

Publicado no Jornal O Estado em 07.04.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50   CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N° 30706 JOSÉ LUCAS DE MIRANDA E THAISSA ALFAIA SIMÕES DE QUEIROZ.

Fortaleza, 06 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66659-JOSÉ RICARDO SOUZA DE ALMEIDA E ROCIDELIA DA SILVA COSTA
66660-LUCAS FERREIRA DA ROSA MODA E LUCIANA SERRÃO E SILVA
66661-FRANCISCO FLÁVIO INOIA GOMES JÚNIOR E ALICE SANTINI.

Fortaleza, 06 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339356- Adeilson Garcia Silva e Antonia Raquel Ribeiro Alves;
339357- Francisco Rogério Gomes Alves e Larisse Sousa do Carmo ; 
339358- Ivanilson de Oliveira Freire e Maria Cleidiene de Souza Freire;
339359- João Paulo Felix Ezequiel e Rozicleide Gomes Celestino;
339360- Hugo Marciel Menezes da Silva e Ana Clara Carvalho da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

POSTO CURICACA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 27.735.955/0001-43

TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AM-
BIENTE – SEMACE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA POSTO DE COMBUSTIVEL NA RUA 
JUACI SAMPAIO PONTES S/N – CURICACA - CAUCAIA - CEARÁ. FOI DETERMINADO O 
CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICEN-
CIAMENTO DA SEMACE.

DISBERE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES LTDA
Torna público que requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental 
por Adesão e Compromisso – LAC para um Posto de Combustíveis e derivados de petróleo - com ou sem 
lavagem e/ou lubrificação de veículos para abastecimento interno de frota própria, localizada no município 
de Acaraú, na R. Prefeito Raimundo Rocha, 598. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30719 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FELIPE VILLAÇA RIBEIRO e ILANNA FONTELES DE ANDRADE;
Edital n° 30717 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS EDUARDO MOREIRA DA PONTE e AMANDA LIMA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30718 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS GRANGEIRO BECCO e BÁRBARA DE MOURA BRAGA;
Edital n° 30715 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA e GEIZILANE MONTEIRO DA SILVA;
Edital n° 30716 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
REVSON LINCE VIEIRA DOS SANTOS e MARILIA DA SILVA NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18271 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RONALD DO NASCIMENTO DA SILVA e ZENAIDE DA COSTA NASCIMENTO;
Edital n° 18272 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON ALENCAR JORGE e ANNA CAMILA DE OLIVEIRA FAÇANHA;
Edital n° 18273 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SALES DE ALENCAR PEREIRA JUNIOR e THAÍS FERNANDES MOREIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 06 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

Fornecedora EngeLog Locações e Serviços LTDA
Autorização para Uso Alternativo  do solo (Implantação de empreendimentos) 

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Autorização para 
Uso Alternativo do Solo (Implantação de empreendimentos) para a instalação de empreendimento que 
realizará a Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos de terraplanagem, pavimentação e 
construção, exceto tratores, localizado no km 03 da CE 422, no município de Caucaia/CE, no Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém - CIPP. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de  Licenciamento da SEMACE.

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27488 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ENIO BASTOS OLIVEIRA e MIRIAM DE MEDEIROS CHAVES;
Edital n° 27489 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE FERREIRA DE SOUSA e QUÉZIA BARBOSA ESTEVÃO;
Edital n° 27490 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÔNATAS SOUSA NASCIMENTO e MARIA JOSIVANE BARBOSA;
Edital n° 27491 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO CÉSAR ARANTES COSTA e HOLMES CORDEIRO NETO;
Edital n° 27492 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMERSON MARQUES DE FREITAS e TATIELLY MACHADO MOURÃO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antônio Bezerra - Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75773 - ANTONIO WALLISSON LEMOS e CLARA MARIA LOPES DE ARAÚJO; 
Edital n° 75774 - FRANCISCO ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO e FRANCISCA 
MARIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO; Edital n° 75775 - JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA 
FILHO e FRANCISCA MÔNICA DA SILVA VIANA; Edital n° 75776 - ANDERSON ALVES 
PEREIRA e ADMA DOS SANTOS PIMENTA; Edital n° 75777 - BRUNO DE LUCAS MAIA 
MARIANO e POLLYANA LUCIA COSTA PEREIRA; Edital n° 75778 - PEDRO GARMENDIA 
ORBAÑANOS NETO e PRISCILA GOMES RODRIGUES; Edital n° 75779 - HYGOR MORO-
RÓ TRANDADE DE OLIVEIRA e FRANCISCA DEBORAH COSTA SILVA; Edital n° 75780 
- ROGÉRIO EDUARDO GUERREIRO GIRÃO e INGRID FROTA LEITE;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil, 340, Mondubim - CEP 60711-442

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes 
abaixo:
Nº9495-WALLISON RICELLI MOREIRA TRUTA E WANESSA DE SOUZA SAM-
PAIO
Nº9496-LUCIANO ELIAS FILHO E LETÍCIA CARVALHO
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de Abril de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA
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Este final de semana mar-
ca o encerramento da atual 
temporada do IC para Crian-
ças, dedicada ao circo e co-
mandada pelo palhaço, ator 
e malabarista Duba Becker 
– a próxima estreia em 23 de 
abril, focada no teatro. Para 
se despedir, ele faz no sába-
do, 9, uma live na página de 
Youtube da organização, às 
11h. No domingo, 10, pre-
sencialmente, na calçada da 
organização, é realizada a se-
gunda apresentação da per-
formance Impermanência, 
com a dançarina de Popping 
recifense Hullipop. Ela faz 
duas entradas – às 13h e às 
15h –, cada uma com 15 mi-
nutos de duração.

No formato on-line, em 
www.itaucultural.org.br e 
www.youtube.com/itaucul-
tural, segue em cartaz, Lasa-
nha e Ravioli em A Branca 
de Neve. A peça das palha-
ças que lhe dão o nome faz 
uma releitura da história 
clássica, com direção de Fer-
nando Philbert.

IC para crianças
Para a despedida, Bec-

ker planeja contar com faz 
algumas das brincadeiras 
que ensinou durante estas 
10 semanas. Entre elas, ha-
bilidades circenses, como 
diferentes modalidades de 
malabares, magica, acroba-
cia, equilíbrio, palhaçaria, 
mímica e parada de mão.

Na nova temporada, as 
crianças e famílias brasilei-
ras entrarão no mundo do 
teatro. Com a arte educadora 
Jessica Nascimento, poderão 
se aprofundar em processos 
lúdicos de criação de bo-

necos, cenários e figurinos, 
para compor uma pequena 
história autoral feita por cada 
participante.

O projeto IC para Crian-
ças é desenvolvido pelo Nú-
cleo de Educação e Relacio-
namento da organização. 
Criado no início da pande-
mia para atender a demanda 
dos pequenos em casa, ele é 
hoje uma ferramenta acessí-
vel e democrática, que pode 
ser acessada por crianças de 
todo o Brasil. No ar sempre 
aos sábados e com tempora-
das temáticas, nele educado-
res e artistas ensinam novas 
possibilidades de brincadei-
ras, de maneira leve, educati-
va, divertida e lúdica.

Arte na Rua
O Popping que marca a 

performance de Hullipop, é 
uma dança urbana, criada na 
cidade de Fresno, na Califór-
nia, em 1970, sobre a técnica 
de rapidamente contrair e re-
laxar os músculos para causar 
um empurrão no corpo do 
dançarino, visto como uma 
batida. Nesta apresentação, 
ela explora, por meio das bati-
das da dança, um corpo mol-
dável, que revela contrastes a 
cada ciclo e aprende a aceitar 
a impermanência da vida, dos 
processos e das pessoas.

Palco Virtual
Como parte da come-

moração de três décadas de 
atividade ininterrupta das 
palhaças Lasanha e Ravio-
li, as atrizes Ana Barroso e 
Monica Biel produziram, 
com apoio do edital Rumos 
Itaú Cultural, de 2019-2020, 
a versão on-line da peça La-

sanha e Ravioli em A Branca 
de Neve, com direção de Fer-
nando Philbert.

O clássico conto de Char-
les Perrault é apresentado 
através do humor crítico e 
sob a ótica particular das 
palhaças. O vídeo mostra 
as clowns em sua casa e du-
rante a gravação no estúdio, 
mesclando cenas do conto e 
de bastidores. Desde 1990, 
Ana Barroso e Monica Biel 
desenvolvem seu trabalho 
com base na adaptação de 
contos de fadas e sua trans-
posição para a cena através 
da linguagem de clowns. A 
partir de personagens e his-
tórias amadas pelas crianças, 
tratam de questões do seu 
cotidiano, com o distancia-
mento necessário para que 
elas possam exercitar seu 
olhar crítico, sem deixar de 
estimular a fantasia.

A dupla utiliza diversas 
técnicas como uso de másca-
ras, manipulação de bonecos, 
elaborados figurinos, impro-
visação e palhaçaria, além de 
um jogo aberto e comunicati-
vo com as crianças. Segundo 
as atrizes, os contos de fadas 
são um tema inesgotável e 
uma forma de falar de assun-
tos universais como o medo, 
o desconhecido, a amizade, o 
amor, os desafios, as relações 
familiares, o preconceito, a 
coragem, a cumplicidade, a 
solidariedade.

Os participantes
Duba Becker é malaba-

rista, acrobata e palhaço. O 
artista já se apresentou em 
países, como Alemanha, Por-
tugal, Espanha e Argentina, e 
realizou temporada com seus 

números no Circo Gaia em 
espaços voltados para a arte, 
como o Sarau do Charles e 
diversos festivais de circo e 
espetáculos de rua pelo país.

Como professor, minis-
trou cursos de Iniciação Cir-
cense, Oficinas de Introdu-
ção à Arte do Malabarismo e 
oficinas de confecção de ma-
labares. Integra desde 2003 a 
Cia Suno, companhia funda-
da em 1998 por um grupo de 
amigos que sonhavam criar 
um núcleo de pesquisa cêni-
ca na cidade de Santos.

Além de se dedicar à arte 
circense nestes anos de exis-
tência, a Cia Suno assinou a 
coreografia da comissão de 
frente das Escolas de Samba 
X9 Santista, Gaviões da Fiel e 
Rosas de Ouro. Também foi 
convidada pelo Ministério 
do Turismo e Embratur para 
representar a arte circense 
brasileira em Lisboa, Madrid 
e Argentina. 

Hullipop é natural de Re-
cife, dançarina, performer, 
pesquisadora, professora de 
dança e produtora cultural. 
Desde 2012 aprofunda seus 
estudos nas danças urbanas 
com foco no Popping, assim 
como nas danças Boogaloo 
e Animation. Atualmente 
faz parte do Coletivo Corpo 
de Lama, de Pernambuco, 
onde ministra aulas, produz 
campeonatos e batalhas de 
Popping, rodas e eventos de 
formação, fomentando assim 
a cena local recifense e na-
cional do gênero. Feminista, 
enfatiza a emancipação fe-
minina na cena e atua como 
uma das administradoras do 
grupo virtual Elektras Boo-
gie, grupo de rede nacional 

que tem o intuito de reunir 
e potencializar dançarinas ao 
redor do Brasil, com treinos e 
rodas de dialogo, além de ou-
tras atividades mensais. Mo-
rando em São Paulo desde ja-
neiro deste ano, encontra-se 
em processo de montagem 
como uma das intérpretes 
criadoras no espetáculo Ci-
clos, curvas e outras pers-
pectivas, da companhia de 
danças urbanas Discípulos 
do Ritmo e em processo de 
montagem de sua apresenta-
ção solo Impermanências.

Ana Barroso e Monica 
Biel se conheceram no tea-
tro O Tablado, no Rio de 
Janeiro, nas aulas de Maria 
Clara Machado. A partir daí, 
seguiram por caminhos di-
ferentes, Monica Biel foi es-
tudar em Paris, onde cursou 
a École de Théatre Mime et 
Mouvement Jacques Lecoq 
e o curso de Philippe Gau-
lier. Ana Barroso foi aluna 
de Rubens Correia e Aderbal 
Freire-Filho, entre outros, e 
trabalhou com o grupo Teatro 
Due Mondi, na Itália. A dupla 
se reencontrou no Centro de 
Demolição e Construção do 
Espetáculo, em 1989, dirigido 
por Aderbal Freire-Filho, gru-
po que integrou e onde atuou 
em diversos espetáculos. Deste 
reencontro, nasceu o desejo de 
voltar a fazer teatro para crian-
ças e desenvolver uma lingua-
gem autoral, tanto dramatúrgi-
ca quanto cênica. Ao longo dos 
anos, a dupla produziu diver-
sos espetáculos, que obtiveram 
excelentes críticas, muitos prê-
mios e indicações.

Programação do Itaú Cultural
para crianças segue híbrida

Colosso retorna 
roteiro dos grandes 
eventos nacionais 
e internacionais

Um dos principais complexos 
de entretenimento do Nordeste, 
o Colosso Fortaleza, anunciou a 
retomada de grandes eventos 
nacionais e internacionais. O 
local volta a sediar shows de 
alguns dos principais nomes da 
música e diferentes gêneros. 
Ainda neste primeiro semestre, 
o empreendimento confirmou 
apresentações da turnê de 45 
anos da banda britânica Dire 
Straits, no dia 13 de maio; Sol 
Festival, promovido pela 2Fun, 
nos dias 28 de maio e 4 de 
junho e o primeiro show da 
turnê da banda Boyce Avenue no 
Brasil, com realização da D’Mu-
sic, no dia 17 de junho, além do 
show do cantor Lulu Santos no 
segundo semestre.

O Colosso Fortaleza se 
destaca por dispor de um amplo 
espaço para oferecer uma 
experiência completa ao público. 
“Essa era uma demanda que 
nos dava uma alta expectativa 
para este ano por conta do 
avanço da cobertura vacinal no 
nosso estado que, sem dúvi-
da, acelerou o retorno. Poder 
receber artistas renomados é 
carimbar o Colosso Fortaleza 
como um dos principais locais 
para a realização desses even-
tos”, afirma Eduardo Castelão, 
CEO do Grupo Colosso.

O Colosso Fortaleza também 
recebeu neste primeiro semes-
tre shows de nomes como Mari 
Fernandez, na gravação de 
seu primeiro DVD, É o Tchan, 
Rafa e Pipo Marques e outros. 
O empreendimento também já 
iniciou o calendário de eventos 
para o segundo semestre, que 
será divulgado em breve no 
perfil oficial através do link: 
https://www.instagram.com/
colosso.fortaleza/.

Corretora comemora 
30 anos no mercado 
com inovação e 
credibilidade

Confiabilidade e atendimen-
to humanizado são pilares da 
Corretora de Seguros Unimed 
Fortaleza. Neste ano, a empresa 
completa 30 anos no mer-
cado, promovendo facilidade 
e comodidade para pessoas 
físicas e jurídicas com seguros 
nos mais diversos segmentos. 
Como resultado de um trabalho 
baseado na evolução e credi-
bilidade, em 2021, a corretora 
registrou faturamento inédito de 
5,7 milhões de reais.

Fundada dentro do Siste-
ma Unimed, a corretora tem 
por intuito cuidar e proteger 
as pessoas, proporcionando 
bem-estar e segurança. Com 
uma equipe de profissionais 
renomados, a corretora auxilia a 
encontrar proteção sob medida 
para a realidade de cada cliente, 
facilitando todos os processos, 
desde a contratação do seguro 
até o recebimento do benefí-
cio. “Nascer dentro do sistema 
Unimed Fortaleza é sinônimo de 
cuidar. Digo que a corretora car-
rega, além da paixão pela vida, a 
vocação para proteger”, explica 
a Head da Corretora de Seguros 
Unimed, Maenna Maia. 

Com foco em um público 
diversificado e nos médicos da 
cooperativa, a corretora possui 
mais de 200 mil segurados 
ativos. Nos últimos 10 anos, 
foram atendidos mais de 5.000 
sinistros, administrando mais de 
R$11 milhões em indenizações. 
“Para nós cada cliente é único, 
nosso propósito é garantir seu 
amparo e cuidar daquilo que 
realmente importa em todas as 
fases da sua vida. Desde a con-
sultoria em gestão de riscos, até 
a entrega do benefício, apoiamos 
o cliente e sua família para que 
momentos difíceis possam ser 
enfrentados com mais conforto e 
tranquilidade.”, explica a Head.

Escola de Gastronomia Social realiza 
curso básico para pessoas surdas

A Escola da Gastronomia 
Social Ivens Dias Branco, 
equipamento da Secretaria 
da Cultura do Ceará (Secul-
t-CE), gerido pelo Instituto 
Dragão do Mar, realiza o pri-
meiro curso exclusivo para 
pessoas surdas. A formação 
“Fundamentos da Cozinha” 
segue até esta sexta-feira 
(8) com aulas de técnicas de 
cortes de legumes e verduras 
nas preparações culinárias, 
como caldos, sopas, massa 
fresca, molhos e guarnições, 
bem como a compreender 
aspectos importantes da cul-
tura alimentar cearense e fi-
chas técnicas.

No total, 23 pessoas sur-
das, encaminhadas pela As-
sociação dos Surdos do Cea-
rá, participam do curso com 
aulas teóricas e práticas, nas 
quais os professores contam 
com o apoio de intérpretes de 
Libras para passar as infor-
mações para a turma. 

“A gastronomia é um ins-
trumento de transformação 
e uma área de interesse de 
muitas pessoas. Nesse senti-
do, o curso tem uma impor-

tância fundamental como 
forma de ampliar as ações de 
inclusão e acessibilidade da 
Escola e oportunizar apren-
dizado e experiências na 
área da gastronomia”, afirma 
Selene Penaforte, superin-
tendente da Escola.

O curso foi articulado 
dentro da programação do 
3º Seminário Cultura do 
Acesso, evento híbrido, com 

programação virtual e pre-
sencial, que segue até sábado, 
9h. Mais informações em @
percursosinformativos no 
Instagram e no site www.per-
cursosinformativos.com.br

Sobre a Escola - Equipa-
mento da Secretaria da Cul-
tura do Ceará (Secult), a Es-
cola de Gastronomia Social 
Ivens Dias Branco (EGSIDB) 
é gerida pelo Instituto Dra-

gão do Mar (IDM) e faz parte 
do Cultura em Rede, progra-
ma da Secult Ceará que inte-
gra ações e políticas culturais 
na sua rede de equipamentos 
públicos. O centro de forma-
ção, inaugurado em 2018 no 
bairro Cais do Porto, é um 
espaço formativo que associa 
ensino, pesquisa e compro-
misso social, reconhecendo 
a riqueza da forma de se ali-

mentar do cearense, os diver-
sos tipos de saberes, a cadeia 
de produção, promovendo a 
inovação de produtos, incen-
tivando o empreendedoris-
mo social, qualificando para 
o mercado de trabalho e con-
tribuindo para o combate à 
fome, por meio de cursos de 
longa e curta duração, que 
acontecem dentro da Esco-
la e em comunidades pelo 
Ceará. O nome da Escola é 
uma referência ao empresá-
rio Ivens Dias Branco (em 
memória), do grupo M. Dias 
Branco, que financiou a sede 
doada para o Governo do 
Ceará, em uma parceria pú-
blico-privada.

Escola de Gastronomia 
Social Ivens Dias Branco 

Rua Manuel Dias Branco, 
80 – Cais do Porto, Fortale-
za-CE. Mais informações: 
(85) 3263-9726 | (85) 3248-
8091| Instagram: @esco-
lagastronomiasocial | site: 
www.gastronomiasocial.org.
br. Transmissão on-line em 
https://www.youtube.com/c/
EscoladeGastronomiaSocia-
lIvensDiasBranco.
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O navio Sinfonia dos Mares 
está, desde 18 março, apor-
tando em palcos de diferentes 
estados brasileiros. Depois de 
passar por Campinas, Jundiaí 
e Ribeirão Preto, Claudia Raia 
e Jarbas Homem de Mello che-
gam ao Nordeste com o “Con-
serto para Dois, O Musical”. Em 
Fortaleza, serão três apresen-
tações, nos dias 15, 16 e 17 de 
abril, no palco do Teatro Rio-
Mar Fortaleza. O espetáculo é 
apresentado por Ministério do 
Turismo e Bradesco Seguros.

“‘Conserto para Dois, O Mu-
sical’’ é um espetáculo que foi 
pensado para turnê. O cenário 
foi desenvolvido para que pu-
desse ser transportado e mon-
tado com facilidade em vários 
palcos. Por causa da pandemia, 
tivemos que adiar a turnê por 
dois anos. Mas finalmente va-
mos voltar a rodar o país com 
ele”, explica Claudia Raia, que 
estrela e produz o espetáculo.

“O tamanho do espetáculo 
foi todo pensado para turnê. A 
ideia era uma coisa pequena, 
com dois atores em cena se re-
vezando entre os personagens 
para contar a história. Nem 
preciso dizer que da ideia ori-
ginal só ficou a de que seriam 
dois atores em cena e muitos 
personagens (risos). A coisa foi 
crescendo, crescendo… Agora 
são dois caminhões enormes 
para transportar tudo (risos)”, 
brinca Jarbas, que estrela e di-
rige o espetáculo. Pela primei-
ra vez, ele dirige Claudia em 
cena: “Ela é uma atriz que gos-
ta de ser dirigida, que gosta da 

troca que essa dinâmica entre 
ator e diretor propõe. Então, o 
trabalho sempre fluiu de uma 
maneira muito boa. Acho que 
isso se traduz no palco, no 
encantamento que o público 
sente ao assistir ao espetácu-
lo. O teatro já é mágico por si 
só. E acho que nosso musical 
traz uma magia ainda maior 
porque o público mesmo não 
entende como só nós dois po-
demos interpretar todos os 
personagens da história. Isso, 
aliás, rende histórias hilárias. 
Minha mãe, por exemplo, não 
me reconheceu quando eu es-
tava no palco caracterizado 
como Dona Socorro (risos)”.

Teatro musical 
com DNA brasileiro

“Conserto para Dois, O Mu-
sical” conta a história de amor, 
encontros e desencontros en-
tre o famoso escritor Ângelo 
Rinaldi (Jarbas) e a atriz in-
ternacional Luna de Palma 
(Claudia). Separados, os dois 
embarcam em um cruzeiro 
para esquecerem a desilusão 
amorosa. Eles só não conta-
vam embarcar no mesmo na-
vio, Sinfonia dos Mares, rumo 
a Antártida. É nesse cenário 
que se desenrola toda história, 
criada por Anna Toledo a con-
vite de Claudia e Jarbas.

“Eu cresci assistindo à Clau-
dia Raia fazendo ‘TV Pirata’. Eu 
queria explorar aquele humor 
absurdo. Claudia e Jarbas são 
minhas grandes referências no 
teatro musical. Acho que assis-
ti a tudo que eles fizeram no 

teatro nos últimos 20 anos. Os 
dois têm um sólido arcabouço 
de recursos cênicos, corporais, 
vocais. Sabendo para quem eu 
escreveria, muito dos persona-
gens e situações já se desenha-
ram”, afirma a roteirista.

Anna trabalhou lado a lado 
com o diretor musical, Tonny 
Lucchesi, e Thiago Gimenes 
para criar as músicas de “Con-
serto para Dois, O Musical”. Afi-
nal, no teatro musical elas tam-
bém contam a história que está 
se desenvolvendo, elas estão in-
seridas dentro da dramaturgia.

“Os temas foram pensados 
para dar todo esse clima de 
comédia. Como são muitos 
personagens, cada um tem 
uma característica musical 
bem marcante, que pretende 
dialogar muito com o públi-
co. Temos o luxo de ter Kátia 
Barros coreografando. É muito 
legal ver a conversa entre mú-
sica e movimento que desen-
volvemos. Além disso, Claudia 
e Jarbas são muito criativos e 
trazem humor para as can-
ções”, pontua Tony.

O cenário, criado por Na-
tália Lana, é praticamente um 
personagem da história. Ele 
vai se desdobrando para virar 
cenário para todos os momen-
tos da divertida história que se 
desenvolve. Os figurinos são 
fundamentais porque eles aju-
dam a dar o tom da diferença 
entre as personas, que têm par-
tituras corporais, timbres e tre-
jeitos diferentes. O figurinista 
Bruno Oliveira ainda tinha 
um desafio muito importante: 

criar roupas que pudessem ser 
tiradas e colocadas entre 5 e 10 
segundos. Sim, é mais ou me-
nos esse o tempo que Claudia 
e Jarbas têm para sair de um 
personagem e entrar em outro.

“Trabalhamos muito com a 
Kátia Barros, nossa codiretora 
e coreógrafa, para criar os tre-
jeitos e as partituras corporais 
de cada personagem. O figuri-
no embala tudo isso. Já a prepa-
ração vocal ficou por conta do 
maestro Marconi Araújo, que é 
também quem assina a direção 
musical e vocal do disco do es-
petáculo, que lançamos com 10 
faixas”, aponta Jarbas.

Navegando por
outras águas

Com “Conserto para Dois, 
O Musical”, Claudia e Jarbas 
apostaram em criar novas for-
mas de o público se entreter 
com o teatro musical. A dupla 
lançou o disco de espetácu-
lo, com 10 faixas. Algo ainda 
pouco explorado no Brasil. As 
gravações aconteceram em um 
estúdio em São Paulo. O ma-
estro Marconi Araújo é quem 
assina a direção musical e vo-
cal do álbum.

“Eles já sabiam o texto e as 
músicas, já tinham feito o es-
petáculo, as concepções todas 
já estavam na cabeça. Eu real-
mente só precisei adaptar para 
o universo do disco. Acho que 
foi um processo muito tran-
quilo para eles. Tanto é ver-
dade que gravamos o disco 
muito rápido, foi um processo 
que levou três dias. Eles real-

mente estavam muito prepara-
dos para fazer”, diz o maestro 
Marconi Araújo, que acredita 
que o lançamento do disco 
vai abrir mais um espaço para 
o teatro musical brasileiro: 
“Poucos espetáculos puderam 
fazer isso no Brasil. Alguns 
fizeram, mas, especificamen-
te no nosso caso, tem um di-
ferencial: no nosso caso, não 
é um álbum só das músicas, 
também há a parte de texto 
que une a história. Então, não 
é um álbum de músicas, é um 
álbum de dramaturgia. Isso é 
uma coisa diferente, acho que 
inédita, e pode sim abrir por-
ta para outros espetáculos que 
queiram registrar o seu traba-
lho. Afinal de contas dá tanto 
trabalho e a gente acaba não 
ficando com registro nenhum 
nas plataformas digitais. Com 
certeza abre uma nova fron-
teira para o mercado de teatro 
musical brasileiro”.

As novidades não pararam 
por aí. Uma das faixas, “Tô 
bem melhor sem você”, ga-
nhou um clipe, lançado em de-
zembro do ano passado. “Essa 
foi uma grande homenagem à 
comunidade LGBTQIA+, que 
sempre me acompanhou nes-
ses quase 40 anos de carreira. 
Convidei para estarem comigo 
Marcia Pantera, Gysella Popo-
vick, Catherrine Leclery, Sale-
te Campari, Laysa Bombom, 
Alexia Twister, Silvetty Mon-
tilla, Allyssa Drummond, Li-
lian Ravani, Thália Bombinha 
e Rafaelly Poul. A Catherrine, 
por exemplo, veio da Alema-

nha especialmente para grava-
ção”, relembra Claudia.

Marcella Rica é quem assi-
na a direção do clipe, que foi 
gravado na boate Blue Space: 
“É sempre uma delícia e um 
privilégio trabalhar com a 
Claudia e com o Jarbas. Quan-
do ela me ligou pedindo ajuda 
pra realizar essa ideia, eu não 
pensei duas vezes, ainda mais 
com a oportunidade de exal-
tar a arte drag e trabalhar com 
esse squad maravilhoso! Foi 
uma correria louca (risos). Re-
alizamos tudo - da visita de lo-
cação, gravação, pré e pós pro-
dução - em uns quatro dias, 
se não me engano. E para isso 
contamos com a ajuda de uma 
equipe muito maravilhosa, 
que merece todos os aplausos! 
A ideia era também fazer esse 
paralelo com a linguagem do 
espetáculo, onde eles trocam 
de roupa com uma rapidez in-
crível diversas vezes durante a 
peça. Por isso, a ideia dos pla-
nos sequência com transições 
rápidas, que trazem um certo 
ilusionismo”.

Com texto de Anna Toledo, 
músicas dela, Thiago Gimenes 
e Tony Lucchesi, que também 
assina a direção musical do es-
petáculo, “Conserto para Dois, 
O Musical” volta ao palco do 
Teatro Procópio Ferreira, em 
São Paulo, no dia 21 de janeiro. 
A comédia musical ficará em 
cartaz de sexta-feira a domingo 
(sexta-feira e sábado, às 21h, e 
domingo, às 19h). O espetáculo 
é apresentado por Ministério do 
Turismo e Bradesco Seguros.

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello desembarcam 
em Fortaleza com “Conserto para Dois, O Musical”
A passagem da turnê pelo Nordeste terá apresentações também em Recife, João Pessoa e Salvador e termina no Rio de Janeiro
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