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Com a ideia de dar “um 
up na sua vida” a BSPAR In-
corporações apresenta o seu 
mais novo lançamento, o BS 
JADE RESIDENCE localiza-
do na Rua Nogueira Acioli, 
no bairro Joaquim Távora,  
em Fortaleza.

O objetivo do empreendi-
mento é direcionar os corre-
tores e a viabilizar a melhor 
forma de apresentar o BS 
JADE para as vendas, um 
e-book do empreendimento 
foi elaborado no pré-lança-
mento e toda a comunicação 
visual do stand foi estrutura-
da para a abertura do even-
to. Esses foram os principais 
pontos elaborados para pro-
porcionar os melhores argu-
mentos e ter o maior sucesso 
de venda. 

Mais do que morar bem 
com uma localização privile-
giada, o intuito da incorpora-
ção é oficializar uma comu-

nicação que melhor definisse 
a BS JADE, além disso, ter a 
confiança e o engajamento do 
cliente juntamente aos corre-
tores para fechar negócio. 

De acordo com o CCO 
da Bando Propaganda, Gia-
como Brayner, um espaço 
aconchegante é a prioridade 
de todos. “Bem-estar e acon-
chego são prioridades que to-
dos buscam em um lar. Mas 
além do aspecto acolhedor, 
existem também as aspira-
ções. A busca constante por 
mais. E esse desejo intrínseco 
à natureza humana de querer 
ascender foi um ativo pode-
roso na construção da nossa 
mensagem.”, afirma. 

No lançamento, um filme 
foi realizado para ser apre-
sentado na TV, spot de rádio, 
painéis de LED, outdoors, 
panfletos e a presença dos 
meios digitais com peças seg-
mentadas.

Por meio da Secretaria da 
Cultura do Estado do Ceará 
(Secult), o Museu da Cultura 
Cearense (MCC), integrado 
ao Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura (CDMAC) e 
em em parceria com o Ins-
tituto Dragão do Mar (IDM) 
abre nesta semana, no próxi-
mo dia 30, às 19h, a exposi-
ção “Bestiário Nordestino” 
com direção dos artistas 
visuais, Rafael Limaverde e 
Marquinhos Abu.

A exibição ocorrerá na 
sala 2 do museu e tem como 
objetivo mostrar e lançar 
um olhar sobre o universo 
fantástico, o absurdo e o de-
lirante no imaginário nor-
destino.  Com o trabalho de 
26 artistas cearenses o fruto 
de pesquisa e dos acervos 
do próprio Bestiário Nor-
destino. Nesta exposição, 
estão incluídas também 
outras obras do Museu da 
Cultura Cearense (MCC) e 
também do Museu de Arte 
Contemporânea do Ceará 
(MAC-CE). 

A assessora dos Museus 
do Dragão, Valéria Laena, 
afirma que os espaços es-
tão abertos a diversos exer-
cícios. “Na perspectiva de 
divulgar cada vez mais seus 
acervos, os museus do Dra-
gão do Mar estão abertos a 
exercícios curatoriais que 
façam uso de seus espaços e 
coleções ampliando nossos 
olhares”. conclui ela. 

Além de acessível, a ex-
posição conta também com 
audiodescrição, intérprete 
de libras e braille ampliado.    

De acordo com o último 
decreto estadual, para aces-
sar a exposição é obrigató-
rio a apresentação do cartão 
de vacina da covid-19, com 
duas doses aplicadas ou a 
dose única, dependendo do 
tipo de imunizante e o do-
cumento de identificação 
com foto. O uso da máscara 

é imprescindível.  
A visitação para a expo-

sição ficará disponível até o 
dia 28 de agosto, de terça a 
sexta-feira, das 09h às 18h, 
sendo permitido entrar até 
as 17h30min. Aos sábados, 
domingos e feriados, a ex-
posição funcionará em ho-
rários diferentes, de 10h às 
19h, com entrada permitida 
até às 18h30.

A exibição reúne em dois 
espaços, obras com múlti-
plas técnicas. Esculturas, 
pinturas, gravuras em me-
tal, escultura em barro, xi-
logravuras entre outras. Um 
deles apresenta o acervo do 
Bestiário Nordestino resul-
tado da pesquisa-viagem 
“Oco do Mundo”, compos-
to de obras dos gravadores 
Abraão Batista (Juazeiro/
CE), Adriano Brito (Crato/
CE), Amaro Borges (Bezer-
ros/PE), Antônio Cardim 
(Olinda/PE), Guto Bitu 
(Crato/CE), Carlos Hen-
rique (Crato/CE), Carlus 
Campos (Fortaleza/CE), 
Dila (Caruaru/PE), Fran-
corli (Juazeiro do Norte/
CE), Francisco de Almeida 
(Fortaleza/CE), J. Borges 
(Bezerros/PE), José Costa 
Leite (Condado/PB), Lou-
renço Gouveia (Recife/PE), 

Maurício Costa (Recife/
PE), Nilo (Juazeiro do Nor-
te/CE), Rafael Limaverde 
(Fortaleza/CE), Stênio Di-
niz (Juazeiro/CE), Damásio 
Paulo (Juazeiro/CE), An-
tônio Lino (Juazeiro/CE), 
Walderêdo Gonçalves (Jua-
zeiro/CE) e Justino P. Ban-
deira (Juazeiro/CE).

O espaço traz obras per-
tencentes aos acervos dos 
Museus do Dragão, com 
obras dos artistas Manoel 
Graciano (Juazeiro do Norte/
CE), Maria do Socorro (Jua-
zeiro do Norte/CE), Fran-
cisco Delalmeida (Fortaleza/
CE), Luís Lemos (Jardim/
CE), Luiz Hermano (Forta-
leza/CE), Siegbert Frankling 
(Fortaleza/CE), Sebastião de 
Paula (Fortaleza/CE) e Hélio 
Rola (Fortaleza/CE). 

De origem desconhecida, 
esse imaginário remonta de 
oralidades medievais, indí-
genas e africanas, raízes da 
nossa cultura, e reinven-
tadas e ressignificadas no 
Nordeste, que, então, cria 
e recria seu próprio bestiá-
rio, constrói identidades e 
encanta até hoje. De acordo 
com Rafael Limaverde, os 
trabalhos apresentados lan-
çam luz sobre a natureza se-
creta da humanidade, o que 

há de subterrâneo de nossa 
realidade. “O grotesco é um 
espaço onde se aniquila o 
ordenamento do universo. 
Haverá sempre um lugar em 
nós para uma animalidade 
particular, para o fantástico, 
o absurdo, o delirante que 
desafia o real, perpetuam 
monstruosidades que per-
meiam medos e pesadelos”, 
afirma o curador. 

Os curadores
Rafael Limaverde nasceu 

em Belém do Pará, em 1976, 
porém, há muitos anos re-
side no Ceará. Formado em 
Artes Visuais pelo Instituto 
Federal do Ceará (IFCE), 
também é xilogravurista e 
ilustrador. Realiza diversas 
pesquisas de desenhos, pin-
turas, gravura e assembla-
ges, tendo como referência 
a cosmovisão religiosa, tan-
to litúrgica (sacralizada pela 
igreja) como a para-litúrgica 
(sacralizada pela religiosi-
dade popular), bem como o 
imaginário fantástico, bes-
tial, grotesco.  Seu trabalho 
é baseado na simbologia, no 
imaginário, na história, nos 
objetos, nos templos e rituais 
que compõem a experiência 
sagrada e profana da trans-
cendência humana.

Marquinhos Abu, natu-
ral de Fortaleza, é grafitei-
ro, pesquisador, facilitador 
de oficinas de intervenção 
urbana é graduando em Li-
cenciatura em Artes Visuais 
IFCE e também membro do 
Coletivo Aparecidos Polí-
ticos. Participou de várias 
exposições, como do Salão 
de Abril, da coletiva “Hete-
róclito”, na Fa7; da “Conter”, 
no Sobrado  Dr. José Lou-
renço, além do Centro Cul-
tural Banco do Nordeste de 
Fortaleza (CCBNB).

Giacomo Brayner CCO da Bando Propaganda

“Bestiário Nordestino” chega
ao Museu da Cultura Cearense
Exibição ocorrerá na sala 2 do museu e tem como objetivo mostrar e lançar um 
olhar sobre o universo fantástico, o absurdo e o delirante no imaginário nordestino

Bando Propaganda 
lança campanha “Dê 
um up na sua vida”

GERAL
A festança no restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango não para! E continuando a comemoração junina, quem chega para animar o arrasta-pé  é o cantor 
Chico Pessoa, que  juntamente com sua banda  celebra o Dia de São Pedro, no São Pedro do Cantinho, nesta quarta-feira (29), às 18h30, com melhor da música 
nordestina e do  forró tradicional com  sucessos inesquecíveis dos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, além de canções autorais! Couvert: R$ 25,00.
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