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A Prefeitura de Fortaleza está realizando o cadastro dos vendedores ambulantes que desejam tra-
balhar no Aniversário de Fortaleza, que acontecerá no Aterrinho da Praia de Iracema, no dia 13 de abril. 
São 200 vagas disponíveis e o cadastro deve ser realizado presencialmente na sede da Regional 2.

A Associação de Jornalis-
tas e Escritoras do Brasil – 
AJEB Ceará realizou Sessão 
Solene  para outorga da 
medalha “Cândida Galeno” 
de distinção e mérito, insti-
tuída para ser concedida a 
personalidades ou entida-
des que por relevantes ser-
viços prestados a sociedade, 
a educação, a literatura, a 
cultura e a AJEB Ceará, evi-
denciam ser merecedores 
da distinção e homenagens 
pelos feitos realizados.

Na ocasião, que aconteceu 
no Palácio da Luz, sede da 
nossa centenária Acade-
mia Cearense de Letras, foi 
outorgada a Medalha  para 
as distintas personalidades 

que protagonizam a história 
social e humanitária.

A advogada GEUZA 
LEITÃO e o Jornalista 
LÚCIO BRASILEIRO, 
foram agraciados com a 
representativa insígnia, por 
seu destaque na mídia local 
e por ser o colunista mais 
antigo do mundo. A conte-
ceu o registro do legado dos 
agraciados.

Na oportunidade a AJEB 
Ceará acolheu em seu qua-
dro Associativo Honorário 
o jornalista que vos escreve, 
pelos “relevantes serviços 
prestados a essa Associação”. 
Fiquei muito honrado com o 
reconhecimento.

Ainda mais vindo de 

uma instituição tão pres-
timosa, que nasceu do 
anseio da escritora, poetisa 
e trovadora Cândida Maria 
Santiago Galeno, conhe-
cida carinhosamente por 
Nenzinha Galeno, beletrista 
cearense natural de Russas, 
neta do escritor Juvenal 
Galeno, patronesse da AJEB 
e sua fundadora.

Agradeço imensamente 
a todas as AJEBIANAS, na 
pessoa de sua presidente, 
professora Elinalva Olivei-
ra, e das queridas amigas 
Stela Frota Salles - autora 
do requerimento que me 
concedeu o título de sócio 
honorário - e Célia Leite, que 
proferiu lindas e emocionan-

tes palavras  sobre minha 
biografia e trajetória profis-
sional no ato da outorga.

Infelizmente não pude 
comparecer ao momento 
solene, por motivos de força 
maior, mas tenho certeza 
que fui muito bem represen-
tado pelo meu colaborador 
e amigo, Iratuã Freitas, 
fotógrafo, jornalista e atual-
mente doutorando em so-
ciologia pela UFC. Além de 
me representar, através dele,  
consegui acompanhar toda 
a solenidade pelo telefone. 

Outro fato que me deixou 
bastante grato, foi o fato de 
ter recebido tamanha home-
nagem ao lado de pessoas  
ímpares e brilhantes, como a 

advogada Geuza Leitão, que 
tanto tem feito pela luta na 
defesa dos animais e o jorna-
lista e confrade Lúcio Brasi-
leiro, o colunista mais antigo 
do mundo em atividade. 

Quero aproveitar para 
parabenizar a querida 
Elinalva pelo excelente 
texto que fez falando sobre 
Lúcio Brasileiro, bem como 
o brilhante resumo que 
minha amiga Gisela Nunes 
da Costa, fez sobre a vida 
da advogada Geuza. 

Também destaco a fala 
de Juarez Leitão, que no ato 
representava o presidente da 
Academia Cearense de Letras 
Dr Lúcio Alcântara., momen-
to em que ele falou sobre a 

história do Palácio da Luz, de 
seus tijolos enormes e de suas 
telhas “feitas nas coxas”.

Presentes ao evento João 
Milton Cunha presidente 
do INESP, Regina Pam-
plona Fiuza, Nirvanda 
Medeiros (uma das que me 
entregou a homenagem), 
Conceição Seabra, Fáti-
ma Duarte, Rejane Costa 
Barros, Vicente Alencar, 
somente para citar, depois 
darei mais detalhes.

Como diz o ditado, “grati-
dão é dívida que não pres-
creve, mais uma vez muito 
obrigado as sócias da enti-
dade e parabéns aos meus 
amigos agraciados, Geuza 
Leitão e Lúcio Brasileiro.

Grupo Conexão anuncia novo CFO. O Grupo Conexão, dono da Multiplay no Ceará, apresenta ao 
mercado o novo diretor financeiro da companhia. A Triple Play Brasil Participações S.A. (“Grupo Co-
nexão”), companhia controlada pelo fundo de investimentos Grain Management, LLC anunciou que 
Danilo Pérez foi nomeado, nesta quarta (6), como Chief Financial Officer (“CFO”). Pérez se reportará 
diretamente ao CEO do Conexão, Denis Ferreira. Pérez é um executivo de finanças com 15 anos 
de experiência em negócios de assinatura. Ele vem da Sascar Participações S.A. (“Sascar”), uma 
empresa de tecnologia e inovação do Grupo Michelin, previamente pertencente à GP Investimentos.

Projeto cria podcast para celebrar os
110 anos do grande mestre Luiz Gonzaga

Além do podcast, o projeto culminará com o lançamento de um livro

O “rei do baião” nasceu em 13 de dezembro de 1912, completando 110 anos em 2022

Luiz Gonzaga é um dos 
nomes mais conhecidos e 
importantes da música brasi-
leira, não é à toa que recebeu 
o título de “rei do baião”. Em 
dezembro de 2022, este ícone 
da música e da cultura com-
pletaria seus 110 anos de vida 
e, para celebrar a data, o pes-
quisador e referência nacional 
no assunto, Paulo Vanderley, 
se envolveu em um projeto 
que culminou na criação do 
podcast “Luiz Gonzaga 110 
anos de nascimento”, reunin-
do símbolos importantes da 
carreira do artista.

Os três primeiros episódios 
do podcast já estão disponí-
veis nas principais plataformas 
digitais e novos são lançados 
toda quarta-feira. O formato 
dos programas é de um ba-
te-papo descontraído entre 
apaixonados pela obra do “rei 
do baião”. Ao todo, serão mais 
de 50 programas, os quais con-
tarão com a presença de con-
vidados especiais como Elba 
Ramalho, Waldonys, Fagner e 
Espedito Seleiro.

De acordo com Paulo 
Vanderley, a ideia de criar o 
podcast surge no contexto 
das comemorações do ani-
versário de Luiz Gonzaga. 
“Nós convidamos 110 artis-
tas e admiradores da obra de 
Seu Luiz Gonzaga, gravamos 
esses bate-papos em vídeo e 
foi assim que surgiu a ideia”, 
relembra.

Para ele, o podcast não deve 
ser visto apenas como uma ce-

lebração da vida de Luiz Gon-
zaga, pois é uma ferramenta 
importante para aprender so-
bre o Brasil e a cultura brasi-
leira de forma geral. “É sobre 
paixão, essa é uma caracterís-
tica em comum em todos os 
entrevistados: a admiração e 
uma verdadeira paixão pela 
obra de Luiz Gonzaga e como 
essa obra se mantém atual”, 
pontua.

Em cada episódio, além 
de questões culturais do nor-
deste e do Brasil, serão abor-
dados temas como ritmos, 
diferentes gêneros musicais e 
a influência da obra de Luiz 
Gonzaga. “Definitivamente 
foi Gonzaga que colocou o 
nordeste no mapa do Brasil. 
Foi ele que instituiu a sanfo-
na com a formação do triân-
gulo e da zabumba e trans-
formou em uma verdadeira 

orquestra. Hoje, é uma for-
mação massificada e conhe-
cida mundialmente”, explica 
o pesquisador.

Além do podcast, Paulo 
Vanderley detalha que o públi-
co também terá acesso a uma 
página www.luizluagonzaga.
com.br, uma websérie e um 
livro que reúne o maior acer-
vo de pesquisa sobre o artis-
ta já publicado no Brasil. No 
ambiente virtual, é possível 
encontrar discos, fotos e docu-
mentos raros sobre a vida e a 
obra do músico nordestino.

O livro, por sua vez, que 
tem previsão de lançamento 
para dezembro, promete ser 
um dos documentos mais 
definitivos de consulta so-
bre a carreira de Gonzaga e 
um valioso instrumento de 
pesquisa sobre a canção bra-
sileira. “O livro terá o Seu 

Luiz Gonzaga contando sua 
história em primeira pessoa”, 
explica Vanderley.

O pesquisador acredita 
que falar sobre ícones nor-
destinos como Luiz Gonzaga 
é uma forma de preservar a 
cultura da região. “Quando 
a gente fala sobre Seu Luiz 
Gonzaga e sobre o gênero e 
os ritmos que ele criou não 
tem como desassociar da 
cultura nordestina. Gonzaga 
é um dos pilares da música 
brasileira. Escolhemos um 
formato que é como se es-
tivéssemos conversando na 
sala de casa, é algo informal, 
para trazer proximidade com 
os ouvintes”, orgulha-se..

Por Yasmim Rodrigues

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545
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CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE-3° OFÍCIO. JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA – Tabellåo e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA – Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pomolo 
Cruz, 257, Centro - Cannde-Ceará - Fone: 85 3343.1995 / Fax: EMAL cartoricalmeidacang hotmail.com. EDITAL DE 
CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, PROCESSO Nº. 126/2021. O Bel. Júlio 
Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 3º. Oficio, 2ª. 2ona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa 
Pompilio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. Faz SABER aos Srs. ANTONIO MICHEL 
SOUSA PAIVA, FRANCICO PINTO ALMEIDA e TAMYRES SILVA DE OLIVEIRA, réus certos e concordes com o requerimento de 
USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que os Srs. JAELE SILVA SOUZA e sua esposa ROSENI OLIVEIRA SANTOS, solicitaram a abertura do 
procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO localizado na 
AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO, BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA, com fundo para a Rua Presidente Dutra, CANINDÉ, CEARÁ, com 
uma área exata de 500,00m2 e perímetro de 120,00m, sendo sua poligonal representadas pelos vértices Voi (UTM 4662 85.56 E; 
9518276.29 s), VO2 (UTM 466295.52 E; 9518275.45 $), V04 (UTM 466291.03 E; 9518221.64 5) e vos (UTM 466281.06 E; 
9518222.47 S) (sentido horário) e frente para a Avenida Raimundo Álcoforado, na seguinte descrição: inicia-se a medição do 
levantamento a partir do vértice voi de coordenadas UTM 466285.56 E, 9518276.29 S, configurando o vértice de amarração relativo 
ao local próximo à margem da Avenida Raimundo Alcoforado. Deste modo, segue confrontando a Avenida Raimundo Alcoforado com 
frente medindo 10,00 metros, extremado ao NORTE, com reta definida entre os vértices VOD (UTM 466285.565, 9518276.295) e V02 
(UTM 466295.52E, 9518275.45$). Em seguida, confronta 20,30 metros com a propriedade do Sr. ANTONIO MICHEL SOUSA PAIVA, 
extremado ao LESTE, com reta definida entre os vértices VO2 (UTM 466295.52E, 9518275.455) V03 (UTM 466293.83E, 
9518255.22s). Logo após, confronta 29,70 metros com a propriedade do Sr. FRANCISCO PINTO ALMEIDA, extremado ao LESTE, com 
reta definida entre os vértices VO3 (UTM 466293.83E, 9518255.225) e 104 (UTM 466291.03E, 9528221.649), confronta 10,00 
metros com a Rua Presidente Dutra, extremado ao SUL, com reta definida entre os vértices V04 (UTM 466291.035, 9518221.645) e 
V05 (UTM 466281.06E, 9518222.475). confronta 25.00m com o terreno da Sra. TAMYRES SILVA DE OLIVEIRA, extremado ao OESTE, 
com reta definida entre os vértices V05 (UTM 466281.068, 9519222.478) e V06 UTM 466855.68E, 9518247.295). Por fim, confronta 
25,00m com o imóvel de endereço AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO. N° 668, extremado ao OESTE, com reta definida entre os 
vértices V06 (UTM 966855.680, 9518247.295) e Vol (UTM 466285.56E, 9518276.29S). Ceste modo, consolida-se a poligonal 
referente à área do Imóvel Urbano de área igual a 500,00 metros quadrados e perímetro 120,00 metros. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM 
(Universal Transversa de Mercator), Euso -24M, referenciadas ao Meridiano Central de 45°. tendo como Datum Horizontal O SIRGAS 
- 2000 (Elipsoide: GRS80/Sistema de Referência Geocêntrico das Américas). Escala utilizada em representação na planta: 1/400. 
Todas as distâncias, áreas. e perímetros foram calculadas no plano de projeção UTM. LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao NORTE: com 
o largo Avenida Raimundo Alcoforaco, numa extensão de 10,00 metros; ao LESTE: com o terreno de propriedade do Sr. Antônio Michel 
Sousa Paiva, de endereço Avenida Raimundo Alcoforado, N° 684, numa extensão de 20,30 metros e com o terreno de propriedade do 
Sr. Francisco Pinto Almeida, de endereço Rua Presidente Dutra, S/N, numa extensão de 29,70 metros; ao SUL: com o largo da Rua 
Presidente Dutra, numa extensão de 10,00 metros e ao OESTE: com o terreno da Sra. Tamyres Silva de Oliveira, de endereço Rua 
Presidente Dutra, No 751, numa extensão de 25,00 metros e com o imóvel de endereço Avenida Raimundo Alcoforado, No 668, numa 
extensão de 25,00 metros, com inscrição imobiliária-cadastral municipal sob o no 20939, alegando posse mansa e pacifica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados incertos, ausentes e não sabidos para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido de abertura do procedimento 
administrativo de usucapiào. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 07 de abril de 
2022. Francisco Chagas Barros de Sousa – Escrevente Aurorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada do Ceará – SINCONPEICE, entidade sindical de 1° grau, no uso das 
atribuições que lhe se conferidas pelo Estatuto Social, convoca as empresas, filiadas e associadas, 
pertencentes à categoria econômica da Indústria da Construção Pesada do Ceará, para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Rua Tomás Acioli, 840 - 3° andar, sala 304 - 
Aldeota- Fortaleza Ceará (CEP: 60.135-180), no dia 18 de abril 2022, às 14:00h, em primeira 
convocacão e, não havendo quórum, às 14:30h. em segunda convocacão. com qualquer número de 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Abertura dos trabalhos em caráter 
permanente até a conclusão do processo de negociação coletiva 2022/2023 com o SINTEPAVICE; b) 
Discussão e aprovação da proposta patronal e conhecimento dos principais pleitos formulados pelo 
SINTEPAVICE para a celebração de instrumento coletivo 2022/2023; c) Leitura e discussão acerca da 
Pauta de Reivindicações do SINTEPAVICE 2022/2023; d) Outorga de poderes à diretoria do Sindicato 
para representar, negociar e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 ou instaurar Dissídio 
Coletivo da Categoria, de natureza econômica elou de natureza jurídica, Ação Declaratória de Abusividade 
de Greve, Pedido de Instauração de Instância elou adotar quaisquer outras medidas administrativas e/ou 
judiciais que se fizerem necessárias; e) Definição do valor da contribuição assistencial das empresas ao 
sindicato patronal, prevista art. 513- alínea “e” da Consolidação das Leis do Trabalho; f) Formação da 
Comissão de Negociação, composta por representantes de empresas, para em conjunto ao SINCONPEICE 
elaborarem agenda de reuniões para discussões e decisões nas negociações coletivas. g) Assuntos 
correlatos. As empresas poderão ser representadas por seus diretores ou por procuradores com poderes 
específicos de deliberação munidos do respectivo instrumento de procuração. Fortaleza 07 de abril de 
2022. Dinalvo Carlos Diniz -- Presidente

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– O Presidente do Clube de Engenharia do Ceará, de acordo com os arts. 21, 23, 24, 25, 27 e 28 do 
Estatuto em vigor, convoca seus associados para uma Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
em 1ª Convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 9 horas, em 2ª convocação, às 10:00hs do mesmo dia, 
com a presença de metade mais um dos Sócios Proprietários Individuais em gozo de seus direitos. Em 
caso contrário, será realizada uma 3ª convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 10:00hs, com qualquer 
número de sócios presentes, no endereço da Avenida Monsenhor Tabosa, nº 1381, bairro Meireles, 
Fortaleza/CE, 60165-010 — sede do Ideal Clube —, com a seguinte ORDEM DO DIA: a) Apreciar e 
deliberar acerca da autorização para alienação/venda do imóvel situado na Praia do Futuro, na Avenida 
Zezé Diogo, nº 2076, objeto da Matrícula nº 1.210 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, 
de titularidade do CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ, doravante “Imóvel” para TENDA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS S.A, sociedade anônima, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa 
Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-908, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 09.625.762/0001-58, doravante “TENDA”, pelo valor e conforme as condições expressas no 
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel com Cláusulas Resolutivas 
e outras Avenças a ser firmado com a TENDA, doravante “CONTRATO”, e no Instrumento Particular de 
Opção de Compra e Venda celebrado com a TENDA, em 10 de dezembro de 2021, documentos que serão 
disponibilizados para acesso e conhecimento dos associados; b) Autorizar a assinatura do CONTRATO a 
ser firmado com a TENDA; bem como da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e da Escritura 
de Novação e Confissão de Dívida, previstas no referido CONTRATO, pelos seguintes membros do Clube 
de Engenharia do Ceará: Presidente em conjunto com 02 (dois) diretores; c) Apreciar e autorizar a 
outorga de garantia imobiliária sobre o Imóvel, nos termos do CONTRATO a ser firmado com a TENDA, 
bem como a assinatura dos instrumentos necessários à outorga e registro imobiliário da referida 
garantia, pelos seguintes membros do Clube de Engenharia do Ceará: Presidente em conjunto com 02 
(dois) diretores. Fortaleza, 08 de  Abril  de 2022. Luiz Ary Romcy – Presidente do CEC

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.

Sessão Solene de entrega da Medalha na AJEB Ceará

Celia Leite, Stela Frota Salles e Nirvana Medeiros entrega o 
título de sócio honorário da Ajeb para este colunista sendo 
representado por Iratuã Freitas

Lúcio Brasileiro recebe a medalha Cândida Galeno de João Mil-
ton Cunha, Juarez Leitão e Elinalva Oliveira, presidente da Ajeb.

Advogada Geuza Leitão recebe a Medalha Cândida Galeno de 
Gisella Nunes da Costa, João Milton e Juarez Leitão

Celia Leite, Selma Cabral, Elinalva Oliveira e Fátima Duarte Regina Fiuza e Iratuã Freitas Rejane Costa Barros, Elinalva Oliveira e Stelinha Frota Salles
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A dança permeia boa par-
te da programação on-line e 
presencial que o Itaú Cultural 
realiza durante abril, com a 5ª 
Mostra de Dança Itaú Cultu-
ral, conduzida pela pergunta 
Por que Dançamos? Do dia 
10 deste mês a 1 de maio, 
convidados de oito estados e 
três diferentes países levam 
o público a questionar, por 
meio de coreografias e trocas 
de ideias, sobre os motivos que 
levam os corpos a movimentar-
-se, relacionando-se consigo, 
com o outro e com o espaço, 
em uma experiência coletiva de 
sensações e sentidos (em anexo, 
os arquivos com programação, 
mini bios e fotos).

A partir das 9h do do-
mingo, dia 10, entra no site 
do instituto a programação 
on-line que pode ser confe-
rida até o dia 1 de maio. Por 
sua vez, as trocas presenciais 
com a plateia ficam por con-
ta da programação realizada 
de 13 a 17 de abril (quarta-
-feira a domingo), no palco 
da instituição. As atividades 
são gratuitas, e os ingressos 
devem ser reservados pela 
INTI (acesso pelo site www.
itaucultural.org.br).

Presencial
Na abertura, nos dias 13 

e 14 (quarta-feira e quinta-
-feira), às 20h, estreia GRA-
ÇA – Uma Economia da En-

carnação, da Cia Gira Dança, 
do Rio Grande do Norte, que 
chega pela primeira vez no 
palco, depois de ter estreado 
como dança-filme no início 
do ano. O espetáculo, criado 
em parceria com a coreó-
grafa Elisabete Finger e que 
é resultado do projeto Zona 
Dissoluta, contemplado pelo 
programa Rumos 2019-2020, 
traz corpos com camadas de 
histórias acumuladas, im-
pressas, misturadas, desbo-
tadas e dissolvidas. GRAÇA 
representa se reescrever e re-
encarnar nesse mundo.

Nos dias 14 e 15 (quinta-
-feira e sexta-feira), às 19h, os 
artistas da dança Davi Pontes 
e Wallace Ferreira, do Rio de 
Janeiro, apresentam Repertó-
rio N.2, no espaço da Arena, 
no IC. Segunda parte de uma 
experiência coreográfica vol-
tada à dança como prática de 
autodefesa – e que inspirou, 
ainda, o projeto Escola Reper-
tório de Autodefesa, também 
selecionado pela edição 2019-
2020 do Rumos –, a perfor-
mance utiliza técnicas infor-
mais e desviantes para dar luz 
a um pensamento crítico so-
bre o mundo no qual se vive.

A questão racial entra em 
cena com Vala: Corpos Ne-
gros e Sobrevidas, novo espe-
táculo que a Cia Sansacroma, 
de São Paulo, apresenta no 
palco físico no sábado, dia 16, 

às 20h. Inspirada no Cemité-
rio dos Pretos Novos, locali-
zado no bairro da Gamboa, 
no Rio de Janeiro, a apresen-
tação denuncia o genocídio 
de pessoas pretas ao longo do 
tempo. Denuncia também a 
estrutura social criada para 
justificar e moldar novos va-
lores de urbanidade, civilida-
de, segurança pública e polí-
tica de morte.

A mostra presencial fecha 
no dia 17, domingo, às 19h, 
com a apresentação de Ou 9 
ou 80, com a Clarin Cia de 
Dança, criada pelo coreógra-

fo Kelson Barros, maranhen-
se radicado em São Paulo. O 
espetáculo usa o universo do 
passinho e do funk para con-
tar a história de dançarinos 
como intérpretes-criadores 
Iguinho Imperador, Juju ZL, 
Mario MLK Bros, Pablinho 
Idd, Yoshi Mhoroox, Yure 
Idd e RD Ritmado, da peri-
feria do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. O enredo é basea-
do em dois fatos – o primeiro 
ocorrido no ano passado e o 
outro em 2019: 80 tiros des-
feridos sobre o carro de uma 
família na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro e nove mortos em 
um baile em Paraisópolis. 
A proposta é levar o funk, o 
passinho e seus dançarinos 
para além dos bailes, fazen-
do-os chegar aos palcos.

Além da mostra, a dan-
ça se faz presente, ainda, na 
atividade Arte na Rua, to-
dos os domingos, às 13h e 
às 15h, na calçada em frente 
ao Itaú Cultural. A convida-
da de abril é a coreógrafa e 
bailarina Hullipop, que apre-
senta Impermanência. A per-
formance retrata, por meio 
da dança contemporânea, a 
morte como um recomeço.

Na rede
Das 9h de 10 de abril (do-

mingo), entra no site do ins-
tituto a programação on-line 
que segue até 1 de maio. Nela, 
espetáculos da região Nor-
te dividem espaço com uma 
mostra com artistas do Espí-
rito Santo. Também no virtu-
al, mas via Zoom, um debate 
leva ao campo das ideias a 
pergunta Por que Dançamos?

Do Amapá, participa a Cia 
Casa Circo de Artes Integra-
das, com A Mulher do Fim do 
Mundo. Neste solo, a atriz e 
bailarina Ana Caroline vive as 
reflexões de uma mulher ne-
gra, que se depara com a exis-
tência de um corpo que respira 
a cada segundo para se manter 
em pé. Assim, estabelece um 
diálogo visceral, no qual um 
corpo negro e suas infinitas ca-
pacidades de afetação valida a 
existência de vários corpos que 
atravessam gerações flagelados 
socialmente.

O solo Apoena – Aquele 
que Vê Longe, da pesquisa-
dora amazonense Francis 
Baiardi, trata de questões 
urgentes e sensíveis sobre 
humanidade. Temas como 
ancestralidade, direitos e ex-
propriação são discutidos 
por meio de um corpo que 
carrega suas heranças, mas 
é atravessado pela violência 
do homem contemporâneo. 
Nessa volta ao passado, traz 
um olhar especial aos pri-
meiros habitantes do Brasil e 
que hoje são indígenas sem-
-terra, questão imposta pelos 
colonizadores.

Da Mostra Lab.IC, no am-
biente virtual, ficam disponí-
veis no site do Itaú Cultural 
www.itaucultural.org.br, vi-
deodanças e videoperfor-
mances de seis artistas sobre 
temas que vão de estereó-
tipos e exploração do meio 
ambiente à descolonização 
do corpo e objetificação da 
mulher negra. O projeto – 
que pode ser visto como uma 
mostra dentro da própria 
mostra – é capixaba, do La-
boratório do Intérprete-Cria-
dor (Lab.IC), contemplado 
pelo programa Rumos Itaú 
Cultural 2019-2020.

Um dos seis trabalhos é 
O Amanhã Talvez Não Exis-
ta, série em três episódios 
de videodanças do artista e 
pesquisador em dança Mar-
celo Oliveira, que questiona 
o que fazer com um corpo 

em processo de luto. Para 
deixar a mente vaguear, o ar-
tista leva para o corpo a ex-
pressão desses sentimentos, 
com memórias afetivas que 
são despertadas, acolhidas e 
transformadas.

Mover Híbrido, do artis-
ta de dança contemporânea 
e mestre-sala em escola de 
samba Juliander Agrizzi, põe 
em questão os rótulos que são 
dados à pele ao longo do traje-
to da vida. E, simbolicamente, 
o corpo fissurado fica exposto 
às contaminações do mundo.

A bailarina e coreógrafa 
Lalau Martins traz em Ísinqé 
a sua pesquisa sobre a estea-
topigia (hipertrofia das náde-
gas por acúmulo de gordura) 
do povo Khoikoi, do sul da 
África – em especial nas mu-
lheres, como Sarah Baartman 
(1789-1815), que foi exibida 
na Europa como uma aber-
ração africana. Ela observa 
que, ainda hoje, muitas mu-
lheres, em especial as negras, 
seguem sendo vistas como se 
não tivessem ancestralidade, 
sentimentos, desejos, mas 
sim como objeto de prazer 
sexual e curiosidade.

Ainda na motra Lab.IC, 
o intérprete-criador Farley 
José trata de identidade em 
Terra Santa. Nela, um ho-
mem afeminado é uma arte-
-política ao nascer com uma 
aparente divergência. E nesse 
movimento interno de cura, 
parte-se do trauma rumo à 
libertação.

A vídeo-instalação Ver-
nissage: Muxima de Nganga, 
Meu Corpo Canta e Dança, de 
Yuriê Perazzini, por sua vez, 
questiona como ressignificar 
as histórias de violência da 
comunidade brasileira. Nesse 
processo, recorre aos ritos de 
autocura, autoconhecimento 
e de afirmação da ancestrali-
dade afro diaspórica.

Por fim, na ecoperforman-
ce e documentário Lavra, 
o artista multimídia Weber 
Cooper denuncia e anuncia a 
relação entre homem e meio 
ambiente. Para tanto, leva a 
dança a ambientes de extra-
ção de mármore e granito 
no município de Cachoeiro 
de Itapemirim — pólo pro-
dutor de rochas ornamentais 
no Sul do Espírito Santo –, 
entrecruzando narrativas do 
passado, presente e futuro à 
(re)descoberta de uma ecolo-
gia somática.

Ainda dentro da mostra 
on-line, no dia 15 (sexta-
-feira), entra no ar às 20h, no 
YouTube do IC www.youtube.
com/itaucultural, Insolente, 
um trabalho em construção 
do Grupo Gestus, que depois 
pode ser assistido até o dia 
1 de maio. Tendo em cena a 
artista da dança Gilsamara 
Moura, do Brasil, a bailarina 
argentina residente no Para-
guai Alejandra Días Lanz, e a 
turca radicada na França Pi-
nar Selek, feminista, antimi-
litarista, socióloga, escritora e 
ativista, ele traz um olhar pro-
fundo sobre a mulher, sobre 
seguir em frente, mesmo com 
medo. Busca pistas para um 
mundo com mais equidade e 
menos opressão.

Já no dia 16 (sábado), 
acontece a mesa Por que Dan-
çamos?, mediada pela pes-
quisadora carioca de dança 
Mariana Pimentel, que rece-
be convidadas que já tiveram 
projetos contempladas pelo 
Rumos para debater sobre o 
tema central da programação. 
São elas Inah Irenam, do pro-
jeto EPA! Encontro Periférico 
de Artes, da Bahia; Danielle 
França, do Frevo às Cegas, 
de Pernambuco; e Ivna Mes-
sina, do Lab.IC, do Espírito 
Santo. O encontro acontece 
pelo Zoom, sendo necessário 
reservar ingresso pela Sympla.

5ª Mostra de Dança Itaú Cultural
ganha edição presencial e on-line

A Mulher do Fim do Mundo
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