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BIBLIOTECA INSPIRAÇÃO NORDESTINA TEM MAIS DE 
20 MIL OBRAS À SUA DISPOSIÇÃO

A biblioteca Inspiração Nordestina, localizada no Centro 
Cultural Banco do Nordeste – no coração de Fortaleza – 
é um espaço aberto para frequentadores e interessados. 
Funcionamos de terça-feira a sábado, das 10h às 18h30, 
com um ambiente climatizado, salas de estudo em grupo 
e individuais e salas multimídia. 

Só em 2018 já recebemos mais de 160 novos títulos para 
o acervo que, ao todo, possui mais de 20 mil livros de 
diversas áreas que vão desde gibis até apostilas de apoio 
para concurseiros, por exemplo. 

Romances, biografias, livros de ação... há muita obra 
interessante por aqui. O material está disponível para 
empréstimos, sendo necessário apenas comprovante de 
endereço e identidade (pode ser xerox ou original) para 
realização do cadastro. Ou seja, o empréstimo é gratuito! 

No final desta agenda, anexamos um formulário para 
cadastramento em nossa biblioteca. Basta preencher, 
digitalizar e enviar para cultura@bnb.gov.br, juntamente 
com cópias de RG e comprovante de renda. Fácil, não? 
Então, quando vier conferir os espetáculos e atividades 
do CCBNB não deixe de dar uma passadinha na nossa 
biblioteca e conferir as novidades. Todos os meses são 
incorporados novos títulos ao nosso acervo!

Acompanhe agora a nossa Agenda de Junho.
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Dia 1º, sexta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do 
Jornalista: fragmentos de uma imprensa 
citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Babau do Pandeiro

Dia 2, sábado
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Música
10h – Ação Hip Hop, no CCBNB-
Fortaleza

Cinema
Cineclube – Mostra Cinema Nacional Fora 
de Circuito
10h30 – Corta Bunda. Brasil, Fortaleza, 2016. 
Roteiro de Jansen Viana e direção de Camilo 
Vidal. Curta Policial. 10 anos.

História e Patrimônio
13h30 às 16h – História Passo a Passo
15h – Percursos Urbanos: Mais ateliês, 
mais artes

Programa Criança e Arte
14h – Oficina “Eu, natureza: vivência de 
plantio”
15h – Espetáculo “O sumiço das árvores 
preciosas”, com a Cia. Chocalho
16h – Passeio no Trenzinho da História 
com o Bode Ioiô

Música – Hoje É Dia de Rock
17h – Banda Lascaux
18h – Banda Rocca
19h – Banda Encéfalo
20h – Banda Siege of 
Hate (S.O.H.)

Dia 3, domingo
FECHADO
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Dia 4, segunda-feira
FECHADO

Dia 5, terça-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Artes Integradas
16h às 1h30 – Os Velhinhos Transviados

Dia 6, quarta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Artes Cênicas
09h e 15h – “A Ilha da Fantasia” com a Trupe Artimanha 
(de Recife/PE) e roteiro dramatúrgico e direção de 
Luciano Santiago, no Teatro do Cuca Mondubim
18h – “Poeira”, com cenografia do 
Grupo Ninho de Teatro e direção 
musical dos Zabumbeiros Cariris. 
Classificação indicativa: 16 anos.
19h às 22h – Oficina “Gesto e 
fantasia”, com o Grupo Artemanha de 
Investigação Teatral, de Recife (PE), na Cena Casarão 
(Rua Floriano Peixoto, 1437 – Centro)

Dia 7, quinta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do 
Jornalista: fragmentos de uma imprensa 
citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Jardim Suspenso Canta Rita Lee

Artes Cênicas
15h30 e 18h – “Avental todo sujo de 
ovo”, com o Grupo Ninho de Teatro, texto 
de Marcos Barbosa e direção de Jânio 
Tavares. Classificação indicativa: 14 anos.

Dia 8, sexta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Artes Cênicas
09h e 15h – “A Ilha da Fantasia” com a Trupe Artimanha 
(de Recife-PE) e roteiro dramatúrgico e direção de 
Luciano Santiago, no Teatro do Cuca Barra
19h às 22h – Oficina “Gesto e Fantasia”, com o Grupo 
Artemanha de Investigação Teatral, de Recife (PE), na 
Cena Casarão (Rua Floriano Peixoto, 1437 – Centro)
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Música – Cardápio Musical
12h – Phelipe Carvalho canta Cauby 
Peixoto
19h – Lei Rouanet – O canto de uma 
nação

Dia 9, sábado
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Cinema
Cineclube – Mostra Cinema Nacional Fora 
de Circuito
10h30 – Brasil, o país do presente? Brasil, 
2018. Direção: Gustavo Westmann. 
Documentário. 12 anos.

História e Patrimônio
13h30 às 16h – Trem da História
15h – Percursos Urbanos: Narrativas 
do coração – arte no contexto do 
cumprimento da medida socioeducativa

Programa Criança e Arte
14h – Oficina de Som in Lata com Us 
Cabinha, de Nova Olinda, Memorial do 
Homem Kariri 
15h – Banda de Lata Us Cabinha 
(seguido de bate-papo)
16h – Diálogos Cultura Infância, com a 
Banda de Lata Us Cabinha

Música
19h – Lei Rouanet – O canto de uma 
nação

Dia 10, domingo
FECHADO

Dia 11, segunda-feira
FECHADO

Dia 12, terça-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Dia 13, quarta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”
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Dia 14, quinta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Marina Cavalcante canta 
Vander Lee

Artes Cênicas
18h – “O maquinista”, com o grupo Pavilhão da Magnólia 
e direção de Herê Aquino. Classificação indicativa:  
14 anos.

Dia 15, sexta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Banda 3 Reis canta Roberto, 
Erasmo e Reginaldo Rossi

Artes Cênicas
18h – “O maquinista”, com o grupo Pavilhão da Magnólia 
e direção de Herê Aquino. Classificação indicativa:  
14 anos.

Dia 16, sábado
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Cinema
Cineclube – Mostra Cinema Nacional Fora de 
Circuito
10h30 – A fábrica, Brasil, 2011. Direção: Aly 
Muritiba. Curta Policial. 10 anos.
10h48 – Hoax, Brasil, 2016. Direção: Thiago 
Amaral Ribeiro. Curta Policial.  
14 anos.
11h05 – A casa dos mortos. Brasil, 
2009. Direção: Débora Diniz. 
Documentário. 10 anos.

História e Patrimônio
13h30 às 16h – História Passo a Passo
15h – Percursos Urbanos: movimentações e tremores no 
mapa das artes cênicas de Fortaleza

Programa Criança e Arte
14h – Oficina de Filosofia e Mídias
15h – Contação de Histórias – Histórias 
de Eborás
16h – Quadrilha Infantil Zé Testinha, 
com o tema São João dos Cangaceiros

Música – Jazz em Cena
19h – Heriberto Porto e Convidados – 
Tributo a Astor Piazzolla
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Dia 17, domingo
FECHADO

Dia 18, segunda-feira
FECHADO

Dia 19, terça-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Literatura
15h30 – Literatura em Revista – Poesia 
e performance, um diálogo?

Dia 20, quarta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Dia 21, quinta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do 
Jornalista: fragmentos de uma imprensa 
citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Noemi Costa canta Cássia Eller

Artes Cênicas
18h – “O maquinista”, com o grupo 
Pavilhão da Magnólia e direção de Herê 
Aquino. Classificação indicativa:  
14 anos.

Dia 22, sexta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do 
Jornalista: fragmentos de uma imprensa 
citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Lúcio Ricardo canta Luiz Melodia

Artes Cênicas
18h – “O maquinista”, com o grupo 
Pavilhão da Magnólia e direção de Herê 
Aquino. Classificação indicativa:  
14 anos.

Dia 23, sábado
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”
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Cinema 
Cineclube – Mostra Cinema Nacional Fora de 
Circuito
10h30 – Piadeiros. Brasil, 2015. Direção: 
Gustavo Rosa de Moura. Documentário.  
12 anos.

História e Patrimônio
13h30 às 16h – Trem da História
15h – Percursos Urbanos: O que é 
família?

Programa Criança e Arte
14h – Oficina de construção de bonecos 
do Bumba-Meu-Boi
16h – Quadrilha Infantil do Zé Moringa

Conversas Filosóficas
14h às 18h – Temática:  Vivemos no 
melhor dos mundos possíveis? Sobre 
ser leibniziano em um mundo pior.

Música – Jazz em Cena
19h – Herlon Robson e convidados – 
Tributo a João Donato e Eumir Deodato

Dia 24, domingo
FECHADO

Dia 25, segunda-feira
FECHADO

Dia 26, terça-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Dia 27, quarta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Literatura
16h – Clube de Leitura Inspiração 
Nordestina – Edição Marcelino Freire

Dia 28, quinta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Carol Damasceno canta 
Raimundo Fagner
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Dia 29, sexta-feira
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Música – Cardápio Musical
12h – Anna Canário & Edson Távora – 
Tributo a Elis Regina

Música – Festival 
Minicover Nacional
17h – Banda SK85 
– Tributo a Charlie 
Brown Jr.
18h – CODA – Tributo 
ao Legião Urbana
19h – Quatorze 
Zeromeia – Cover do 
Mamonas Assassinas
20h – Banda Salt – 
Cover do Raul Seixas

Dia 30, sábado
Artes Visuais
10h às 19h – Exposição “Casa do Jornalista: fragmentos 
de uma imprensa citadina”

Cinema
Cineclube – Mostra Cinema Nacional Fora de 
Circuito
10h30 – Mãe só há uma. Brasil, 2016. Direção: 
Ana Muylaert. Drama. 16 anos.

História e Patrimônio
13h30 às 16h – História Passo a Passo
15h – Percursos Urbanos: Na Solidão dos Campos de 
Algodão – Leituras dramáticas

Música
14h – Ação Hip Hop, na Praça do Ferreira

Programa Criança e Arte
14h – Brincadeiras Literárias
15h – Espetáculo “Boi Estrela”, com o 
Grupo Formosura de Teatro
16h – Passeio no Trenzinho da História 
com o Bode Ioiô

Música – Festival 
Minicover 
Internacional
17h – Banda Motorizer 
– Tributo a Motorhead
18h – Banda The 
Immigrants – Tributo ao 
Led Zeppelin
19h – Banda Hardvolts 
– Tributo ao AC/DC
20h – Banda Judas 
Rising – Tributo ao 
Judas Priest
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SINOPSES DAS ATIVIDADES

ARTES CÊNICAS

ATO COMPACTO

Repertório em Cena: Ninho de Teatro – 10 anos
Para comemorar uma década do Grupo Ninho de Teatro, 
convidamos para conhecer uma parte do repertório deste grupo 
caririense que construiu ao longo desses anos uma história de 
resistência e reinvenção para artistas do interior do Ceará/
Nordeste/Brasil. 

Poeira
Dia 06, quarta-feira, às 18h
“Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são 
inventadas”. (Manoel de Barros)
Do que somos feitos? Ou do que precisamos para nos fazer 
(re)fazer? Da alegria, da tristeza, do amor, da dor? Somos terra, 
viemos dela e para ela voltaremos, somos saudades... Poeira é 
festa que documenta o prazer de se misturar e a alegria que 
se sente ao se encontrar mestres inspiradores, mestres de 
verdade, “num sabe?!... Pronto!” Classificação indicativa: 16 
anos. Dramaturgia, criação e interpretação: Edceu Barboza, 
Elizieldon Dantas, Jânio Tavares, Joaquina Carlos, Monique 
Cardoso, Rita Cidade, Sâmia Ramare e Zizi Telécio. Direção 
de cena: Edceu Barboza e Jesser de Souza. Direção musical: 
Zabumbeiros Cariris. Cenografia: Grupo Ninho de Teatro.

Avental Todo Sujo de Ovo
Dia 07, quinta-feira, às 15h30 e 18h
Avental todo sujo de ovo trata da relação familiar, suas 
limitações e suas verdades. Propondo uma intimidade com o 
público, o elenco deste espetáculo convida os espectadores a 
visitarem a casa de Alzira e Antero, o casal que há dezenove 
anos, junto à comadre Noélia, vive a angustiante espera do filho 
Moacir, que fugiu de casa aos nove anos de idade. Para assegurar 
esta proposta, o Grupo Ninho de Teatro, sob a direção de Jânio 
Tavares, conta a história de autoria do cearense Marcos Barbosa, 
em espaço cênico de semiarena, sobre um tapete de arroz a uma 
distância mínima do público, suscitando neste um reflexivo 
olhar sobre as relações familiares. Classificação indicativa: 14 
anos. Texto: Marcos Barbosa. Direção: Jânio Tavares.

O maquinista
Pavilhão da Magnólia
14, 15, 21 e 22, quintas e sextas, às 18h
A incrível história do “ator” que entrou para o bando de Lampião 
após enganar toda uma  cidade. Antônio Maquinista*, tipo 
presepeiro, inteligente e bem-parecido, que com boa   leitura 
e não pior escrita, dispôs-se a promover, em meados de 1926, 
um espetáculo de  teatro na cidade de Floresta, Pernambuco. 
Mas, após recolher o dinheiro dos ingressos e  arrecadar por 
empréstimo um sem-número de cobertas a serem improvisadas 
em  cortinas, desapareceu na hora da abertura do espetáculo 
com tudo o que se achava em seu poder. Jurado de morte pela 
rapaziada fogosa da terra, justamente afrontada com o ridículo 
em que se envolveram indiretamente as suas famílias, é com 
pouca surpresa que dias depois estoura a notícia do alistamento 
do ator velhaco no bando de Lampião, onde, aliás, não viria a pôr 
freio ao seu espírito criativo. Classificação Indicativa: 14 anos. 
Direção: Herê de Aquino.
*baseado em uma história real.

A Ilha da Fantasia
A Trupe Artemanha (Recife-PE)
Dia 06, quarta, às 09h e às 15h
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Teatro do Cuca Mondubim

Dia 08, sexta, às 09h e às 15h
Teatro do Cuca Barra
O caos aconteceu, o mundo se desfez, acabou! O fim do mundo, 
da civilização, chegou. Sobrou apenas uma desconhecida ilha e 
diversos segredos que aguardam para serem desvendados por 
Kaos e Mefiz, que se encontram e passam a disputar a condição 
de ser o governante desse novo mundo. O poder feminino surge 
a partir da figura de Margarida, que se contrapõe às intempéries 
dos dois seres grotescos. Roteiro dramatúrgico e direção: 
Luciano Santiago. Intérpretes: Amanda Brasileiro, Rafael Victor 
e Yure Nunes. Classificação indicativa: livre. Duração: 60min.

OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - TEATRO

“Gesto e fantasia”
Grupo Artemanha de Investigação Teatral (Recife/PE)
Dias 06 e 08, das 19h às 22h, na Cena Casarão (Rua Floriano 
Peixoto, 1437 – Centro)
O princípio que une gestus aos gestos, como conteúdo e 
forma, em oposição à cena dramática e aristotélica, moverão 
os procedimentos que serão utilizados na proposta desse 
treinamento. A oficina parte do “Gestus” pertencente aos 
processos de pesquisas brechtnianas, do ser social em conexão 
ao estranhamento despertado pelo ator, para sua reação 
crítica, utilizando abordagens de técnicas do teatro gestual. 
Classificação indicativa: 14 anos. Nº de vagas: 20. 180min. 
Inscrições pelo email: producaoartemanha@gmail.com

ARTES INTEGRADAS

Os Velhinhos Transviados
Dia 05, terça-feira, das 16h00 às 17h30
Criação e apresentação: Fernando Piancó

Em 1960, o músico e instrumentista cearense Zé Menezes 
criou o grupo “Os Velhinhos Transviados” que fazia paródias e 
arranjos peculiares de músicas antigas e modernas. O grupo fez 
grande sucesso nas rádios, fez shows em todo o Brasil, chegando 
a gravar quinze long-plays.

Inspirado no nome do grupo, o programa “Os Velhinhos 
Transviados” se pauta dentro dos princípios da ética e dos 
direitos da pessoa idosa e objetiva criar um ambiente alegre em 
que pessoas da terceira idade tenham diversão, informação e 
participação ativa na programação. É apresentado mensalmente 
no CCBNB-Fortaleza desde abril de 2012.

É um programa de auditório, ao vivo/presencial, composto por 
música, dança, informações, performances poéticas, entrevistas 
e dicas diversas para o público-alvo. 

Nessa edição teremos:

* Comemoração do Dia do Meio Ambiente

* Desfile de modelos da terceira idade

* Atração Musical

* Dia de São Bonifácio

* Participação do Centro de Convivência do Idoso – CCI de 
Maracanaú e do Centro de Referência e Assistência Social - Cras

* O público participa ativamente cantando, dançando e falando 
poesias e causos
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ARTES VISUAIS

Exposição: Casa do jornalista: fragmentos de uma imprensa 
citadina 
período: 10 de maio a 30 de junho de 2018, de 10h às 19h
Curadoria: Nilton Melo Almeida e Jacqueline Medeiros

A exposição objetiva mostrar extratos do acervo da Associação 
Cearense de Imprensa (ACI), fazendo conexões com fases da 
história da imprensa cearense e brasileira. Também visa a dar 
relevância à trajetória de noventa e dois anos de uma das mais 
antigas e respeitadas instituições do Ceará.  

A mostra será composta, por exemplo, por objetos, fotografias 
e fichas de filiação à Instituição como elementos iconográficos 
que apresentam redatores, repórteres, editores, locutores, 
colaboradores, linotipistas, revisores, impressores, gazeteiros, 
locutores e fotógrafos, que trabalharam ou ainda exercem 
atividade na imprensa cearense. Há registros de simples 
trabalhadores assalariados a intelectuais, religiosos, jornalistas 
de renome na cidade e a personalidades do mundo oficial.  

Por essas fichas, observa-se como Fortaleza tinha muitos 
jornais e de orientações diversas (partidária, religiosa, sindical, 
libertária). Muitos deles desapareceram, como é o caso de O 
Democrata, que era dirigido por Jáder de Carvalho. Jornais com 
volumes encadernados dos principais veículos integrantes do 
acervo, a exemplo de O Cearense, dão ideia dessa transformação 
que encolheu para três os jornais da chamada grande imprensa 
em Fortaleza.

Serão expostos livros especializados, dissertações e teses 
sobre jornalismo e comunicação, realçando a preocupação 
de pesquisadores e escritores sobre a temática imprensa e 
jornalismo. Uma forma de demonstrar o impacto da atividade 
na sociedade local. 

Espaços especiais apresentarão o Plebeu Gabinete de Leitura, 
cujo acervo bibliográfico, um dos mais ricos da cidade, foi 
recentemente incorporado à biblioteca da ACI, por doação da 
professora, historiadora e pesquisadora Adelaide Gonçalves; 
e uma pequena redação do final dos anos 1970, quando a 
máquina de datilografia ainda imperava, e os computadores 
pareciam distantes. Mas eles chegaram, extinguindo alguns 
ofícios, como o de paginador e o de copidesque. 

Três artistas promovem um diálogo entre arte, imprensa, jornal 
e fato jornalístico: Sérvulo Esmeraldo, com a fotografia da 
escultura (Sem título, 1978) exposta nos jardins do jornal O 
Povo, Cildo Meireles, com “Inserções em circuitos ideológicos: 
projeto cédula” (1975), que se destacou pelo trabalho em 
carimbo em notas de um cruzeiro, com a mensagem “Quem 
matou Herzog?” (Vladimir Herzog, jornalista), e Bruno Faria, 
com “Estudo para Recife, há 25 anos atrás” (2008), realizada a 
partir de coluna de um jornal de Recife, pertencente ao acervo 
de arte do BNB.

CINEMA

CINECLUBE – MOSTRA CINEMA NACIONAL FORA DE 
CIRCUITO

Em junho, o Cineclube do CCBNB-Fortaleza volta com mais 
um mês todo dedicado aos cinemas nacional e local. A Mostra 
Cinema Nacional Fora de Circuito exibe sete filmes entre 
curtas, longas e documentários brasileiros que fazem parte 
de um grande acervo da filmografia brasileira. No entanto, só 
se consegue ter acesso a esse acervo através dos cineclubes, 
pois eles não fazem parte do circuito tradicional das salas de 
cinema. E quem abre a Mostra Cinema Nacional Fora de Circuito 
é o filme cearense de curta-metragem “Corta Bunda” do diretor 
Camilo Vidal, filmado no bairro Prefeito José Walter e que 
conta a história de um maníaco que cortava mulheres no bairro 
durante a década de 1980 e que hoje pode ser entendido como 



14

uma lenda urbana da nossa cidade. Após a sessão, teremos 
um bate-papo com os realizadores do filme. Esse e outros 
excelentes filmes fazem parte da Mostra Cinema Nacional Fora 
de Circuito nesse mês de junho no Cineclube. Venha, convide 
seus amig@s e frequente o cineclube.

Corta Bunda
Dia 02, sábado, às 10h30
Inspirado em uma história real, o filme é baseado na obra 
cinematográfica “O inferno de Saturno”, de Daniell Abrew, e na 
obra literária “Corta Bunda, o maníaco do Zé Walter”, de Jansen 
Viana, o filme mostra toda a trajetória de um sociopata que 
cortou mais de 85 bundas na década de 1980. Haverá debate 
após a sessão com o diretor do filme.
Corta Bunda. Brasil, Fortaleza 2016. O roteiro é de Jansen Viana 
e direção de Camilo Vidal.  Colorido. 30 minutos. 10 anos. Curta 
Policial.

Brasil, o país do presente?
Dia 09, sábado, 10h30
Como uma nova geração de brasileiros está pensando o futuro 
do país? Com essa e outras questões em mente, o projeto “Brasil, 
o país do presente?” buscou transcender a polarização atual 
para levar às telas um renovado debate sobre o Brasil no século 
XXI, de maneira democrática, acessível e dinâmica. Ao longo de 
62 minutos, doze entrevistados discutem, de forma acessível e 
construtiva, os avanços e retrocessos do Brasil, passando pelos 
temas mais amplos da política e corrupção, racismo, machismo, 
educação, violência, economia, mídia e cultura brasileira. Mais 
do que oferecer respostas, o documentário tem como objetivo 
estimular reflexões em torno de desafios estruturais para a 
construção do país do presente. Haverá debate após a sessão.
Brasil, o país do presente? Brasil, 2018. Direção: Gustavo 
Westmann. Colorido. 63 minutos. 12 anos. Documentário.

A fábrica
Dia 16, sábado, às 10h30
Um presidiário convence sua mãe a arriscar a própria segurança 
para levar um aparelho celular para ele dentro da penitenciária. 
Haverá debate após a sessão.
A fábrica. Brasil, 2011. Direção: Aly Muritiba. Colorido. 15 
minutos. 10 anos. Curta Policial.

Hoax
Dia 16, sábado, às 10h48
Três amigos que moram em  um bairro de periferia fazem um 
vídeo simulando o assassinato de um deles para impressionar 
os amigos. O vídeo acaba caindo na internet e se viralizando 
para toda cidade. Acreditando que seja verdade, as pessoas 
exigem alguma providência das autoridades. Haverá debate 
após a sessão.
Hoax. Brasil, 2016. Direção: Thiago Amaral Ribeiro. Colorido. 17 
minutos. 14 anos. Curta Policial.

A casa dos mortos
Dia 16, sábado, às 11h05 
Bubu é um poeta com diversas internações em manicômios 
judiciários. Ele desafia o sentido dos hospitais-presídios, 
instituições híbridas que sentenciam a loucura à prisão 
perpétua. O poema A casa dos mortos foi escrito durante as 
filmagens do documentário e desvelou as mortes esquecidas 
dos manicômios judiciários. São três histórias em três atos 
de morte. Jaime, Antônio e Almerindo são homens anônimos, 
considerados perigosos para a vida social, cujo castigo será a 
tragédia do suicídio, o ciclo interminável de internações, ou a 
sobrevivência em prisão perpétua nas casas dos mortos. Bubu é 
o narrador de sua própria vida, mas também de seu destino de 
morte. Haverá debate após a sessão.
A casa dos mortos. Brasil, 2009. Direção: Debora Diniz. Colorido. 
23 minutos. 10 anos. Documentário.
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Piadeiros
Dia 23, sábado, às 10h30
Uma equipe de filmagem viaja pelas cinco regiões do Brasil em 
busca de “piadeiros” não profissionais. Gente boa de contar 
piada nas ruas, praças, bares e mercados. Gente a quilômetros 
de distância dos holofotes dos palcos e da televisão. Misturando 
personagens, paisagens, a equipe e o próprio processo 
itinerante de pesquisa, Piadeiros é um autêntico road movie da 
risada. Haverá debate após a sessão.
Piadeiros. Brasil, 2015. Direção: Gustavo Rosa de Moura. 
Colorido. 90 minutos. 12 anos. Documentário.

Mãe só há uma
Dia 30, sábado, às 10h30
Após denúncia anônima, o adolescente Pierre é obrigado a fazer 
um teste de DNA. Ele descobre que foi roubado da maternidade 
e que a mulher que o criou não é sua mãe biológica. Após a 
revelação, o garoto é obrigado a trocar de família, de nome, de 
casa, de escola, tudo isso em meio às descobertas da juventude. 
Haverá debate após a sessão.
Mãe só há uma. Brasil, 2016. Direção: Ana Muylaert. Colorido. 
82 minutos. 16 anos. Drama.

CONVERSAS FILOSÓFICAS

Dia 23, sábado, das 14h às 18h

Temática:   Vivemos no melhor dos mundos possíveis? Sobre ser 
leibniziano em um mundo pior.

Expositor: Marcos Fábio Alexandre Nicolau. Doutor em Educação 
(UFC), mestre e graduado em Filosofia (UFC). Coordenador e 
professor do curso de graduação em Filosofia (UVA).

Consagrado por sua doutrina de que o nosso mundo é o melhor 
dentre os mundos possíveis, o que lhe permite um otimismo em 
relação à humanidade, o filósofo alemão G. W. Leibniz (1646-
1716) conseguiu relacionar como poucos uma teoria metafísica 
e uma perspectiva ética. No entanto, em uma realidade como a 
nossa, onde inúmeras mazelas assolam nossa existência, como 
podemos assumir uma perspectiva otimista? O leibnizianismo 
elabora um otimismo teísta, convicto na perfeição do governo 
soberano de um Deus bom, mantenedor de uma ordem moral 
e lógica no Universo, que impacta diretamente no problema 
da felicidade humana que, para o filósofo não é um atributo 
estático do mundo, mas parte de um progresso perpétuo de 
formação. Teríamos hoje a permissão de sermos leibnizianos? 
Venha e traga seus amigos para nossas Conversas Filosóficas. 
240 min.

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

Trem da História 

Dias 09 e 23, sábados, das 13h30 às 16h
Em um veículo estilizado de trem, vamos percorrer ruas e 
avenidas do Centro Histórico da cidade, trazendo à memória 
fatos de Fortaleza dos séculos XIX e XX. Local de saída: Centro 
Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde D’Eu, 560, Centro, 
Fortaleza/CE.

Inscrições de grupos da terceira idade: 40 vagas. Contatar 
Gerson Linhares (educador, pesquisador e turismólogo) ou 
Ivanilde Vasconcelos (educadora e turismóloga), através do 
telefone (85) 9.8835-9915.

Inscrições individuais: 10 vagas, diretamente na recepção do 
Centro Cultural Banco do Nordeste.  
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História Passo a Passo: Caminhada Cultural pelo Centro 
Histórico

Dias 02, 16 e 30, sábados, das 13h30 às 16h
Faremos uma caminhada cultural pelo Centro Histórico de 
Fortaleza, no trecho das avenidas mais antigas da cidade (Dom 
Manuel, Imperador e Duque de Caxias). 240 min. 
Local de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro, Fortaleza/CE.
Inscrições para grupos de estudantes de escolas públicas 
estaduais e municipais: 55 vagas. Contatar com Gerson Linhares 
ou Ivanilde Vasconcelos, através do telefone (85) 9.8835-9915.

Percursos Urbanos

Mais ateliês, mais artes 
Dia 2, sábado, às 15h 
Uma tarde de percurso por ateliês de alguns artistas visuais 
nos bairros da cidade, nas proximidades do Benfica, mostrando 
a diversidade de produção e processos criativos de alguns 
expoentes das artes visuais em Fortaleza. Nessa tarde, iremos 
conhecer técnicas distintas com as quais esses artistas 
desenvolvem seus fazeres, entre gravuras, cerâmica, desenho 
e pintura. Um pequeno panorama do quão diversificado é o 
universo criativo da nossa cidade e de nossos artistas.

Mediação: Gerson Ipirajá, artista plástico, trabalha em Fortaleza 
com pintura, gravura e desenho, com participação em diversas 
exposições no Brasil e Exterior, tem 24 anos de profissão.

Participantes: Interessados em geral, mediante inscrição prévia.

Ponto de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro. Inscrições: A partir das 10 horas da terça-feira 
anterior a cada percurso, preenchendo a ficha no link: <http://
tinyurl.com/percursosurbanos>, (30 vagas) ou se inscrevendo 
na recepção do CCBNB-Fortaleza (18 vagas). A lista de espera 
é aberta às 10 horas do dia do evento na recepção do Centro 
Cultural Banco do Nordeste.

Narrativas do coração: arte no contexto do cumprimento 
da medida socioeducativa
Dia 9, sábado, às 15h
Para encontrarmos o significado da arte para a execução da 
medida socioeducativa, é preciso deixar-se conduzir, nesse 
percurso, pelas seguintes perguntas: “Qual o poder da arte 
no contexto do cumprimento da medida socioeducativa? O 
que provoca? O que propicia?”. Essas questões nos levarão às 
produções artísticas realizadas por adolescentes privados de 
liberdade, que cumprem medida socioeducativa em Fortaleza. 
Esses jovens encontraram nos processos artísticos caminhos 
para a expressão pessoal, ressignificação de trajetórias e 
oportunidades para o fazer coletivo.

Mediação: Juliana Marinho, psicóloga, assistente técnica na área 
de arte e cultura da Superintendência Estadual de Atendimento 
Socioeducativo – Seas.

Participantes: Interessados em geral, mediante inscrição prévia.

Ponto de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro.

Inscrições: A partir das 10 horas da terça-feira anterior a cada 
percurso, preenchendo a ficha no link: <http://tinyurl.com/
percursosurbanos>,(30 vagas) ou se inscrevendo na recepção 
do CCBNB-Fortaleza (18 vagas).A lista de espera é aberta às 10 
horas do dia do evento na recepção do Centro Cultural Banco 
do Nordeste.
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Movimentações e tremores no mapa das artes cênicas 
de Fortaleza
Dia 16, sábado, às 15h
Uma tarde para ver de perto as questões da realidade de 
criadores nas artes cênicas (dança, teatro, performance e circo) 
e, também, de formadores nessa área que têm atuado na cidade 
de modo mais intuitivo e menos acadêmico.  A ideia é visitar 
espaços de criação ou formação nas artes cênicas que criam 
novas condições de convívio com o público da cidade, seja pela 
via da criação, seja por investir em projetos de formação em 
artes, de modos pouco ortodoxos. O objetivo dessa proposição 
é também observar como esses lugares redefinem o mapa das 
artes e descentralizam as ações culturais da cidade.

Mediação: Manoel Moacir, performer e arte-educador, pesquisa 
gênero nas artes cênicas de Fortaleza. 

Participantes: Interessados em geral, mediante inscrição prévia. 
Ponto de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro. 

Inscrições: A partir das 10 horas da terça-feira anterior a cada 
percurso, preenchendo a ficha no link: <http://tinyurl.com/
percursosurbanos>,  (30 vagas) ou se inscrevendo na recepção do 
CCBNB-Fortaleza (18 vagas). A lista de espera é aberta às 10 horas 
do dia do evento na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste.

O que é família?
Dia 23, sábado, às 15h
O que é família? Um agrupamento genético por semelhança e 
hereditariedade? Um agrupamento social? O que são laços de 
parentesco? Como se define família hoje? O que é adoção? O 
que era e o que é família? Quem são nossos parentes e com 
quantos pais ou mães ou filhos se faz uma família? Nesses 
percursos vamos passear por essas perguntas e por alguns 
lugares e refletir sobre essa importante forma de vida social.

Mediação: Nílbio Thé, 37 anos. Educador, arte-educador, estudante 
de Neuro-educação, mestre em Políticas Públicas, ilustrador, 
roteirista e Assessor Técnico-pedagógico e coordenador Lato 
Sensu de Tecnologia da Unichristus. Pai do Rafão (3 anos) e do 
Guigas (8 anos) e dos cachorrinhos Théo e TJ.

Guilherme Thé, 8 anos, estudante do segundo ano do ensino 
fundamental. Filho do Nílbio e da Marise, irmão do Rafael, 
do Théo e do TJ. Gosta de correr, brincar de pega-pega e de 
desenhar. Gosta de Toy Story, Kiriku, Beatles e Jorge Ben Jor. 
Quer ser bombeiro quando crescer.

Participantes: Interessados em geral, mediante inscrição prévia. 
Ponto de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro

Inscrições: A partir das 10 horas da terça-feira anterior a cada 
percurso, preenchendo a ficha no link: <http://tinyurl.com/
percursosurbanos>,  (30 vagas) ou se inscrevendo na recepção do 
CCBNB-Fortaleza (18 vagas). A lista de espera é aberta às 10 horas 
do dia do evento na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste.

Na solidão dos campos de algodão -  leituras dramáticas  
Dia 30, sábado, às 15h
Entendendo a palavra como encantamento e a dramaturgia como 
um desafio para a busca/invenção de novas formas de utilização 
do texto no teatro, realizaremos leituras dramáticas em lugares 
inusitados da cidade de Fortaleza, utilizando a interação entre 
texto e espaços não convencionalmente teatrais. Leremos 
trechos dos textos: “Eu não”, de Samuel Beckett; “Psicose 4:48”, 
de Sarah Kane; “O silêncio”, de Peter Handke e “Na solidão dos 
campos de algodão”, de Bernard Marie Koltés. Essa edição do 
Percursos Urbanos é um convite para debater dramaturgia fora 
dos espaços convencionais do teatro.

Mediação: Robson Levy é mestrando em Artes na Universidade 
Federal do Ceará, graduado em Licenciatura em Teatro no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE) e integrante do grupo Teatro Esgotado.
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Participantes: Interessados em geral, mediante inscrição prévia. 
Ponto de saída: Centro Cultural Banco do Nordeste, Rua Conde 
D’Eu, 560, Centro

Inscrições: A partir das 10 horas da terça-feira anterior a cada 
percurso, preenchendo a ficha no link: <http://tinyurl.com/
percursosurbanos>,  (30 vagas) ou se inscrevendo na recepção do 
CCBNB-Fortaleza (18 vagas). A lista de espera é aberta às 10 horas 
do dia do evento na recepção do Centro Cultural Banco do Nordeste.

LITERATURA

Literatura em Revista  de Junho -  Poesia e performance, 
um diálogo?
Dia 19, terça-feira, às 15h30
O Literatura em Revista de Junho convida a escritora, curadora e 
performer Natália Nolli Sasso, de São Paulo, para conversar sobre 
interconexões da poesia com a performance – duas linguagens 
que têm se encontrado e se misturado na arte contemporânea. 
Durante a conversa, serão tratados temas como poesia, o sujeito 
na arte contemporânea e o trabalho que a artista tem realizado 
através das experimentações performativas nascidas do seu 
livro Ninfas do Tietê (Ed. Moinhos, 2018).

Natália Nolli é graduada em Jornalismo e mestra em Artes/
Teatro – ambos pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). 
Trabalha como programadora e curadora de artes da cena no 
Sesc-SP há 13 anos, tendo participado da curadoria das mostras 
“Motumbá - memórias e existências negras” (2017/2018); 
“Libertária – Mostra poéticas dissidentes, corpos insurgentes” 
(2017); “Arte - substantivo feminino” (2016), dentre outras 
dezenas de projetos, pequenos formatos e festivais.  

É performer e pesquisadora de aspectos performáticos na 
cena musical, teatral e da dança. Já participou de encontros de 
performance como “Ele quer um nome” (SP – 2016 e 2017); e 
organizou a “Pequena coleção de videoperformance sobre paisagem 
brasileira”, para o Festival Materiais Diversos (Portugal/2015). 

O Literatura em Revista debate mensalmente, no Centro Cultural 
Banco do Nordeste, diversos temas relacionados ao universo 
do livro e da Literatura. Conta com a produção e mediação do 
poeta, produtor e editor Talles Azigon. Classificação: livre.

CLUBE DE LEITURA INSPIRAÇÃO NORDESTINA - EDIÇÃO 
MARCELINO FREIRE 
Dia 27, quarta-feira, às 16h
Nascido em Sertânea, Pernambuco, Marcelino Freire é um dos 
principais nomes da nossa literatura contemporânea. Um poeta 
mobilizador, pessoa de seu tempo, reúne em si características 
de um novo de literato, o que está no meio da rua, nos eventos, 
misturado com as pessoas, propondo novas ideias, construindo 
novos fluxos, realizando eventos e acontecimentos.

Autor de pelo menos cinco livros, Marcelino Freire passeia 
entre a prosa e a poesia. Para conversar sobre esse nordestino 
de importância maior na cultura e literatura brasileira atual, 
teremos Denis Akel, escritor, artista visual, mobilizador de 
encontros. Denis media eventos, trabalha com escritas e 
publica sempre nos blogs http://dialogosvisuais.blogspot.com.
br/ e https://denisakel.wordpress.com/  Classificação livre.

MÚSICA

HOJE É DIA DE ROCK 

A música independente vem ganhando cada vez mais força no 
País. Existe um circuito de casas de shows e de festivais que 
possibilitam uma intensa circulação de bandas independentes 
que, também presentes nas redes sociais, divulgam obras de 
extrema qualidade e competência, e assim vão conquistando 
novos públicos. Fortaleza está totalmente conectada a esses 
circuitos e o nosso programa “Hoje é Dia de Rock” apresenta 
artistas inseridos nesse contexto.
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LANÇAMENTOS

BANDA LASCAUX
Dia 02, sábado, às 17h.
Agora, entre em uma caverna de paredes cobertas por pichos 
milenares, trincheira de sons sintetizados, gritos reverberados, 
melodias estranhamente dançantes e performances animalescas. 
A Lascaux (pronuncia-se “lascou”) é uma banda formada em 
Fortaleza que canta as dores e delícias de se viver, intensamente, 
o AGORA. Eric Lennon, George Alexandrez, Lucas Santos, Samuel 
de Melo, Victor Hugo e Rony Duarte reúnem-se em busca de 
um rock minimal, que possa beber livremente de diferentes 
fontes e estilos e que abrace a personalidade musical de cada 
um. “Agora Lascaux!” é o nome dado à primeira reunião de 
quatro composições do grupo, material que será lançado como 
primeiro EP da banda no primeiro semestre de 2018.

BANDA ROCCA 
Dia 02, sábado, às 18h
Eles fazem rock, mas a diversificada bagagem musical dos 
integrantes do Rocca rompe despretensiosamente com os 
padrões do gênero, resultando em uma fusão bem atual do 
rock com o universo da música eletrônica, com espaço para 
introspecções progressivas, mas sem perder o diálogo com 
a música popular. Revigorante e maduro como só bons anos 
de estrada podem ensinar, o Rocca vem em pleno gás em 
2017, com seu novo disco “Líquido”. Guiada pela voz de um 
dos principais expoentes da cena de rock cearense, Maurílio 
Fernandes, a banda soa visceral. Igor Dantas na guitarra faz o 
sangue correr quente nas veias do Rocca, e como catalisador 
pra tudo isso, Daniel Meneses mescla o grave e os sintéticos 
com o pulso reto da bateria, imprimindo uma sonoridade low-fi 
cheia de personalidade ao projeto. Como palavras falam bem 
menos que acordes, aumente o som!

BANDA ENCÉFALO
Dia 02, sábado, às 19h
  A Encéfalo surgiu em 2002, em Maracanaú, onde lançou seu 
primeiro álbum completo, “Slave of Pain”, de 2012, e em 
2014, a Encéfalo lançou o disco Die To Kill, que apresenta um 
som mais cru e uma pegada mais brutal. A banda já circulou 
em muitos estados do Brasil, vivenciando uma experiência 
existencial e artística de alto impacto. O grupo deu início à 
concepção estética do álbum a ser lançado em 2018, cujo 
nome é Deathrone. Primeiro disco com a formação de trio – 
Rodrigo Falconieri (bateria), Lailton Souza (guitarra), Henrique 
Monteiro (baixo e vocal) – o álbum reflete o atual momento 
artístico da banda, em que os músicos individualmente 
alcançaram a maturidade enquanto instrumentistas, e o grupo 
como conjunto, por sua vez, abriu uma porta criativa para uma 
sonoridade extremamente agressiva e pesada, modulando 
letras que tratam das misérias do cotidiano, das meditações 
existenciais dos integrantes, de guerra e de religião.

BANDA SIEGE OF HATE (S.O.H.)
Dia 02, sábado, às 20h
Formada no ano de 1997, a banda Siege of Hate (S.O.H.) vem 
desde o lançamento da Demo Return to Ashes (1998) crescendo 
ano a ano na cena underground nacional. Agora em 2018, para 
divulgar um livro Em rota de colisão, que fala de turnês, nada 
mais adequado do que retomar a estrada. Assim, a Siege of Hate 
prepara um show que reúne o que de melhor foi apresentado 
nessas 4 turnês entre 2009 e 2016, após girarem mais de 38 mil 
quilômetros pelo mundo afora levando o rock pesado cearense 
a territórios nunca antes explorados.  Além disso, com o ritmo 
de quem nunca para de produzir, a banda prepara-se para lançar 
em 2018 um novo EP, “Cerco de Ódio”, o primeiro com músicas 
em português. Advertência: Não recomendado para ouvidos 
muito delicados! 
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FESTIVAL MINI-COVER NACIONAL
Cover ou tributo? 
O estudo ou mesmo todo o trabalho artístico realizado neste 
século tem influência de ícones da música mundial que 
deixaram sua marca e influenciaram uma legião de seguidores. 
Alguns interpretam fielmente suas obras, incluindo trejeitos 
ou mesmo figurinos. Outros fazem uma nova leitura com muita 
criatividade, uma sincera homenagem a esses ícones que tanto 
influenciaram a sua própria história. Essa é a proposta do 
Festival Minicover, ou seja, fazer todo mundo cantar junto.

BANDA SK85 – Charlie Brown Jr. – Tributo
Dia 29, sexta, às 17h
Cover do “Charlie Brown Jr.” que deu início a esse projeto em 
2012, quando Chorão morreu. Em 2013, a banda teve a grande 
honra de fazer um show com o Marcão, ex-guitarrista do Charlie 
Brown Jr., e isso tornou a SK85 o cover oficial do CBJR.  A cada 
ano vem ganhando um espaço cada vez maior, com humildade 
sempre, o que proporcionou miniturnês dentro e fora do Ceará. 
Os integrantes prometem e esperam ansiosos pelo grande 
tributo que realizarão no Centro Cultural Banco do Nordeste.

CODA – Legião Urbana – Tributo
Dia 29, sexta, às 18h
Formada em 1996, a banda se destaca pela fidelidade com que 
executa as canções da Legião Urbana e permanece atuante 
na cena musical de Fortaleza durante os últimos 22 anos. Em 
2006, fez ao lado de Marcelo Bonfá (ex-baterista da legião) 
uma miniturnê pelo Nordeste. Acompanhou como banda 
de apoio Paulo Ricardo (RPM), Nasi (Ira), Willie (Rádio Taxi), 
Marcelo Hayena (Uns e outros), Silvinho Blau-blau (Absyntho), 
Kiko Zambianchi, entre outros. É composta por Danilo Dante 
nos vocais, Jorge Luis  Coda  nas guitarras, Marcelo Couto no 
contrabaixo e Ivanildo Brasil na bateria. O show “Todas as 
canções” mescla os sucessos do rádio e o “lado B” para o amante 
da boa música curtir e o fã se emocionar.

Quatorze Zeromeia – Mamonas Assassinas – Cover 
Dia 29, sexta, às 19h
A banda surgiu em 2005 com a proposta de fazer apenas 
uma homenagem entre amigos da mesma rua: os garotos 
de Guarulhos.  Porém, o tempo passou e o projeto foi sendo 
enriquecido com performances, figurinos e musicalidade. Com 
muito entrosamento e afinidade, a banda faz um som fiel ao dos 
“Mamonas Assassinas” com bastante irreverência e qualidade 
musical. O grupo é formado por Diego Nunes (guitarra), Igor 
Maranhão (teclados e voz), Leandro Andrade (baixo e Voz), 
Osvaldo Lima (bateria) e Marcelo Freire (vocal e voz).

BANDA SALT – Raul Seixas - Cover
Dia 29, sexta, às 20h
O ponto forte da Banda Salt (Sociedade Alternativa) é o 
estereótipo do vocalista que lembra muito o Raulzito dos 
anos 1980. Mas essa identificação vai além da aparência, pois, 
desde a adolescência Luciano se considera fã de Raul Seixas. 
Integram a banda: Luciano “Seixas” (voz principal), Carlos 
Feitosa (guitarra e vocal), Marcelo Kaczan (baixo e vocal), Felipe 
Sampaio (guitarra base e violão), Rodrigo BZ (bateria, percussão, 
gaita e vocal) e Leonardo Barros (teclado e sax). Assim, prestam 
essa homenagem sincera e apaixonante ao grande ídolo, no 
intuito de levar ao público uma pequena amostra cultural da 
grande obra musical do saudoso cantor, preservando esse 
oxigênio cultural do rock para as gerações futuras. 

FESTIVAL MINICOVER INTERNACIONAL

BANDA MOTORIZER – Tributo a Motorhead  
Dia 30, sábado, às 17h
 Formada em 2011, a Motorizer é uma banda tributo ao gigante 
Motorhead. O primeiro show foi abrindo espaço para a banda 
local de tributo ao Black Sabbath (Sabbathage), no antigo The 
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Pub. Tendo participado de vários eventos de motos, como o Rock 
Cordel, além de tocar em bares em Fortaleza, a Motorizer tem 
um público fiel que vai dos headbangers aos punks. O Grupo 
é formado por Possidônio, na guitarra, Mardônio Malheiros, na 
bateria, e Samuel Reis, no vocal e baixo.

BANDA THE IMMIGRANTS – Tributo ao Led Zeppelin 
Dia 30, sábado, às 18h
  The Immigrants é uma banda de rock pesado formada para 
homenagear as grandes bandas do estilo e b-sides das mesmas. 
Traz em sua formação a junção de músicos já conhecidos na 
cena rock de Fortaleza e a juventude de novos talentos, mas que 
têm o rock em suas veias. O nome foi uma referência do Led 
Zeppelin (Immigrant Song) e ao fato curioso de seus membros 
serem de lugares diferentes (Sergipe, Brasília, Fortaleza...). No 
início, o repertório era diversificado, homenageando várias 
bandas (Black Sabbath, Deep Purple, Judas Iron, Ac Dc, Ozzy 
Osbourne, Dio etc). Em 2017, a banda resolveu fazer em tributo 
ao grande Led Zeppelin, o que caiu nas graças do público.

BANDA HARDVOLTS – Tributo ao AC/CD 
Dia 30, sábado, às 19h
  Experientes na cena blues/rock de Fortaleza, Artur Menezes e 
Marnuzzio Lopes, impulsionados pelo crescimento do cenário 
de bandas covers no Ceará, no final de 2008, resolveram criar 
a Hardvolts, uma banda de tributo ao AC/DC. A Hardvolts prima 
pela fidelidade com a qual interpreta os clássicos do AC/DC: 
execução, figurino e performances fiéis à original são a marca 
registrada da banda. Formada por Crispim Filho e Gutemberg 
nas guitarras, Wilson Braga no baixo, Jeanine Nunes na bateria 
e Marnuzzio Lopes nos vocais, a banda faz alusão ao estilo hard 
rock e à energia elétrica que impulsiona o AC/DC. 

BANDA JUDAS RISING – Tributo ao Judas Priest
Dia 30, sábado, às 20h
 A Banda Judas Rising surgiu no início de 2013 com o propósito 
de homenagear uma das maiores bandas britânicas de rock de 
toda a história, o Judas Priest, considerados por muitos Breaking 
the Law. A banda é composta por Pedro Sarde (guitarra), Tiago 
Pinto (guitarra), Fabrício Machado (baixo) e Rômulo Santos 
(bateria). Juntos, essa equipe de grandes músicos da cena rock 
e metal cearense se dedicada a fazer um tributo realmente à 
altura dos grandes shows realizados pelo Judas Priest. Com 
clássicos como Breaking the Law e Painkiller, a banda vai trazer 
ao palco toda a energia e peso que só os Metal Gods têm!

CARDÁPIO MUSICAL 

Pontualmente às 12h, no intervalo do trabalho, hora de relaxar 
e repor energias. O programa se caracteriza através de ações 
performáticas capazes de proporcionar ao público presente, 
diferentes aspectos da apreciação musical, como também 
oferecer perspectivas na formação de novas plateias. 

BABAU DO PANDEIRO  
Dia 01, sexta, às 12h
É um músico cearense que compõe marchinhas de carnaval, 
estilo musical bastante conhecido no Brasil. Algumas canções 
são bem conhecidas, tais como “Bebe água galinha”, “A minha 
bicicleta”, “Cassaco com a Coca-Cola no saco”, “Somos seis”, 
“Bota a caba pá berrá” entre outras e parte delas já com diversas 
regravações.

JARDIM SUSPENSO canta Rita Lee
Dia 07, quinta, às 12h
A banda cearense Jardim Suspenso, criada pela jornalista, 
produtora e cantora, Joanice Sampaio em 2010, faz releitura 
da obra de Rita Lee, focando a fase mais roqueira da cantora 
e de sua ex-banda, Os Mutantes. Uma das marcas do grupo 
é a personalidade de seus integrantes nas músicas que 
interpretam com a energia do rock´n roll, talento e bom humor, 
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proporcionando ao público uma viagem musical ao rock’n’roll 
brasileiro dos anos 1970. Além de Joanice, compõem o 
grupo Pedro de Farias (guitarra), Gleidson Mendes (baixo), 
Carlinhos Perdigão (bateria) e Felipe Portela (teclado). E nesta 
apresentação contará com a participação de JP Holanda (baixo).

PHELIPE CARVALHO canta Cauby Peixoto
Dia 08, sexta, às 12h.
  Phelipe Carvalho traz em suas influências o jazz, R&B, soul e 
bossa nova. Há 10 anos se apresenta na cidade de Fortaleza, e 
já passou por outras cidades do Brasil. Possui um disco autoral, 
gravado em 2012, intitulado “Azul”. Phelipe interpretará 
canções do icônico Cauby Peixoto, com releituras influenciadas 
pelo jazz e pela música popular brasileira e arranjos elaborados 
pelo grande Maestro Tito Freitas.

MARINA CAVALCANTE canta Vander Lee
Dia 14, quinta, às 12h
Marina Cavalcante, intérprete e compositora cearense, ao lado de 
Tarcísio Sardinha, que dispensa apresentações, debruçam-se sobre 
a obra de Vander Lee neste tributo. Há quase 10 anos, através 
de um amigo, Marina conheceu a obra do compositor e esteve 
presente em seu primeiro show em Fortaleza. A partir de então, a 
admiração aumentou e ela já nutria há algum tempo essa vontade 
de compilar em um show suas canções preferidas e homenageá-
lo. Ao lado de Marina e Sardinha, ainda estarão os maravilhosos 
músicos conterrâneos Raul Porfírio e Igor Ribeiro. O show promete 
ser emocionante e inesquecível para aqueles que, como a artista, 
encontram em Vander Lee a figura de um ídolo.

BANDA 3 REIS canta Roberto, Erasmo e Reginaldo Rossi
Dia 15, sexta, às 12h
A banda surgiu nos primeiros meses de 2018, com intuito de 
homenagear os ícones da música popular brasileira: Roberto 
Carlos, Erasmo Carlos e em saudosa memória Reginaldo Rossi. 
A banda composta por Ronie Valace (voz), Eliaquim (teclados 
e vocais), Thales Maia (guitarra), Léo Almeida (baixo e vocais) e 
Ulisses Silva (bateria) vai tocar o seleto repertório e reviver os 
clássicos desses grandes artistas.

NOEMI COSTA canta Cássia Eller
Dia 21, quinta, às 12h
 Noemi Costa é paulista e iniciou sua carreira meio que por acaso. 
Gostava de cantar, mas estava sempre trabalhando em outras áreas 
em São Paulo, onde passou toda infância e adolescência. Morou 
em Ribeirão Preto (SP) por anos e em Fortaleza e Jericoacoara (CE) 
pelos últimos anos. Apresentou-se, em diversos bares, cantando os 
maiores nomes da MPB, e bandas nacionais, durante seus já 30 anos 
de carreira. Destacou-se em 2011, por sua semelhança com Cássia 
Eller, além de timbres e aparência. Os estilos parecidos fizeram 
Noemi desencadear uma série de shows, por anos consecutivos, 
em diversos lugares por onde passou como: São Paulo, São Luís, 
Fortaleza, Jericoacoara, festivais, baladas e abertura de shows. Em 
seus shows está sempre acompanhada de sua banda formada por 
baixo, guitarra e bateria.

LÚCIO RICARDO canta Melodia  
Dia 22, sexta, às 12h
“Trinta anos depois de sua participação na Massafeira Livre, a 
voz rascante de Lúcio Ricardo permanece como um convite à 
intensidade. Na performance de palco, é capaz de mobilizar 
as atenções dos públicos mais distintos. No timbre grave que 
remete a mestres do blues e do soul. Na mistura de influências 
herdadas dos pais – cantores do rádio –, dos colegas de geração 
aficionados pelo rock e pelo blues e dos compositores da 
geração do Pessoal do Ceará. Mas, principalmente, na forma 
peculiar de interpretar cada canção. Virtude por ele creditada 
principalmente ao desejo de compartilhar com o público 
a própria emoção ao cantar” (Dalwton Moura). O show faz 
homenagem ao grande Luiz Melodia.
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CAROL DAMASCENO canta Raimundo Fagner
Dia 28, quinta, às 12h
  Carol Damasceno foi integrante da Banda Mercedes Band, e 
cantou ao lado de Ednardo no bloco “Balanço da Massa” em 
vários shows em Fortaleza. Comandou vários carnavais em 
trios elétricos no Ceará e outros estados, premiada em vários 
festivais de música, como intérprete e compositora. Interpretou 
a música “Flor da Paisagem” no filme “O Shaolim do Sertão” 
do cineasta Halder Gomes. Forma a dupla Carol e Herlon ao 
lado do multi-instrumentista Herlon Robson, cumprindo uma 
agenda de shows pelo Ceará e algumas cidades do Brasil. “Carol 
Damasceno canta Raimundo Fagner” um projeto em parceria 
com Herlon Robson, composto de releituras de músicos 
consagrados deste ícone da música cearense.

ANNA CANÁRIO & ÉDSON TÁVORA – Tributo a Elis Regina
Dia 29, sexta, às 12h
  Anna Canário, cantora, paulistana, residente em Fortaleza/
CE desde 2004.  Por mais de três décadas, fez da música sua 
única profissão, tendo trabalhado em vários segmentos, desde 
shows, gravações, eventos etc.  Participou de grandes festivais 
internacionais e nacionais, levando muitos prêmios. Anna é 
radicada no Ceará, onde vem construindo uma carreira marcada 
por muitos aplausos à sua elegância, técnica e sensibilidade. 
Ela recria no palco um repertório vasto e eclético com canções 
imortalizadas de uma das maiores vozes da Música Brasileira, 
Elis Regina.

LETRAS & MÚSICAS – “Jazz em Cena”

A temporada de ações promovidas pelos concertos do “Jazz 
em Cena” tem como foco apresentações capazes de atrair o 
público, pelo diferencial, pela qualidade, pela consistência, 
pela oportunidade de conferir, em Fortaleza, apresentações 
em tributo a nomes históricos do jazz, chance habitualmente 
presente apenas em outras grandes capitais internacionais ou, 
ainda de modo apenas eventual, em poucas capitais brasileiras. 

HERIBERTO PORTO E CONVIDADOS – Tributo a Astor 
Piazzolla
Dia 16, sábado, às 19h
Um dos maiores compositores de todo o mundo no século XX, 
Astor Piazzolla levou o tango a um grau de sofisticação até hoje 
não igualado, com muitas influências jazzísticas e eruditas, 
influências de Bach a Charlie Parker. Em 1954, Nadia Boulanger, 
a grande professora de composição em Paris, que formou 
uma geração de compositores como   Quincy Jones e Egberto 
Gismonti, o fez assumir o tango como sua linguagem e trabalhar 
para que ele se enriquecesse de processos contemporâneos 
sem perder sua verve popular. 

Em 1957, fundou o  Octeto Buenos Aires, com violinistas, 
pianista, bandoneon, violoncelos e a guitarra de Horacio 
Malvicino, incluindo boas pitadas de bebop. Uma heresia para 
os puristas! O grupo ensaiava escondido, para fugir a represálias 
dos adeptos da tradição.  

Mas foi nos anos 1960, com o Quinteto Tango Nuevo, 
que Piazzolla compôs a maior parte de suas grandes obras: “Adiós 
Nonino”, “Buenos Aires Hora Cero”, “Seria del Ángel (Introducción 
al ángel, Milonga del ángel, Muerte del ángel  e Resurrección del 
ángel)”. Formou vários grupos e orquestras em que incluiu flauta, 
bateria, baixo elétrico como o Noneto, o Conjunto Eletrônico, 
com o qual gravou o álbum “Libertango”, um sucesso mundial, e o 
célebre album jazzista com o saxofonista Gerry Muligan. 

Celebrando com uma abordagem jazzística a obra de Piazzolla, o 
Jazz em Cena, no Centro Cultural Banco do Nordeste, apresenta 
um espetáculo inédito, especialmente concebido para o projeto, 
reunindo professores e músicos de renome na cena cearense. 

O flautista, arranjador e diretor musical Heriberto  Porto  convidou 
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a pianista paraense Nelma Dahas e a violoncelista gaúcha Dora 
Utermohl para se juntar ao feelling do mestre Luizinho Duarte 
na bateria, apresentando em arranjos primorosos sucessos 
como “Libertango”, “Oblivion”, “Verão Portenho”, “Primavera 
Portenha”,  “Milonga sen palavras”, “Fuga y mistério”, além de 
homenagens como a do argentino Gabriel Senanes (“Tango en negro 
y gris”) e a do contrabaixista cearense Aroldo Araújo (“Tango”).  

HERLON ROBSON E CONVIDADOS – Tributo a Donato e 
Deodato
Dia 23, sábado, às 19h
Um dos mais experientes e aplaudidos músicos cearenses, o 
pianista, guitarrista, violonista, diretor musical, arranjador e 
compositor Herlon Robson preparou especialmente para o Jazz 
em Cena, no Centro Cultural Banco do Nordeste, um espetáculo 
diferenciado e inspirador, revisitando a obra de dois dos 
maiores nomes da música do Brasil e do mundo: João Donato 
e Eumir Deodato.

Ambos, estrelas de primeira grandeza do cenário internacional, 
ressaltando o diálogo entre a música brasileira e o jazz, Donato 
e Deodato dividiram um álbum juntos, construíram trajetórias 
tão amplas quanto importantes na história musical e seguem 
influenciando novas gerações de artistas e ouvintes.

No show no CCBNB, pelo Jazz em Cena, o multi-instrumentista 
Herlon Robson, inquieto pesquisador de novos recursos 
e sonoridades, mergulha com personalidade própria nos 
universos musicais de João Donato e Eumir Deodato, recriando 
no palco grandes clássicos de ambos, além de faixas menos 
recorrentes. Também equilibrando música instrumental e vocal, 
contando com a presença de convidados como a cantora Carol 
Damasceno e o guitarrista Mimi Rocha, para promover essa 
esperada tabelinha entre João e Eumir. Um grande espetáculo 
garantido para todos!

AÇÃO HIP HOP 

O programação Hip Hop trabalha as artes integradas inerentes 
à cultura Hip Hop.

O grafite, o hip hop, a poesia, o rap e a dança break são as 
principais ações que ocorrem, tanto nas dependências do 
CCBNB como na Praça do Ferreira, tendo a música como o pilar 
principal de difusão e fio condutor da proposta de inspirar a 
juventude.  

Através de shows de rap e dança, batalhas de MCs, encontros 
de danças urbanas, desenvolvidas e ministradas por artistas 
populares de Fortaleza, estes jovens oriundos da periferia, 
narram suas histórias de vida, inspirando pessoas a acreditarem 
em seus sonhos e a realizá-los, fundamentados no poder do 
conhecimento adquirido. 

Ação Hip Hop 2018
Dia 02, sábado, às 10h, no CCBNB

Modalidade: Dança – Baile – 1VS1 Allstyle  - 2vs2 Breaking – 32 
vagas 
Cypher Battle Allstyle: Cypher Battle é momento de integração 
e desenvolvimento das tradicionais batalhas de dança no 
formato Breaking e Dança Contemporânea, abrindo espaço para 
diversas categorias do segmento. Inscrições gratuita no local.  
  
Jurados convidados: Luiz Alexandre e B. Boy Tijolim.
Hoster: Wilker Miranda
DJ: DJ William
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Ação Hip Hop 2018

Dia 30, sábado, às 14h, na Praça do Ferreira
Modalidade: Batalha de MCS – 1VS1 – 16 vagas
Grupo convidado: PõeNaConta: é um grupo de trap nacional, 
com 2 MC’s e Um DJ.   LibraMc,   HerickSom,   e Irnz. O coletivo 
conta também com o reforço na produção do Miraí Films. O 
objetivo do grupo é também ajudar os artistas que precisam de 
produções, beats e gravações, além de promover e participar 
de diversas batalhas de Rap. Sempre com orgulho de anunciar 
em seus trabalhos solos e coletivos que são MC’s do Covil. 

Beat Maker/Técnica: Salmos Rafael
Apresentador: Pedro Vilão/Felipe Rima
Curadoria: Batuque do Coração.
Fotos: Jeff André

LEI ROUANET – Música

Recital/Palestra “O Canto de uma Nação: Canções Típicas 
Brasileiras de H. Villa-Lobos”
Dias 08, sexta, e 09, sábado, às 19h
Desde Villa-Lobos, é fácil identificar o que a música brasileira 
contribuiu de original e único para a música erudita. Também é 
verdade que não é difícil para um brasileiro moderno identificar as 
características de sua nação traduzidas em som. Mas essa identidade 
sonora é uma coisa muito mais recente do que a maioria imagina, 
e durante os primeiros quatro séculos de existência do Brasil, a 
música executada e eventualmente composta em nosso país era 
moldada pelo gosto da nobreza europeia, e, posteriormente, por 
uma aristocracia que manteve por muito tempo uma ideia que a 
única cultura válida era a do velho continente.

Essa atitude começa a mudar no fim do século XIX, ironicamente 
por imitar a tendência nacionalista Europeia, e mesmo assim 
sofrendo uma imensa resistência de um grupo de críticos e 
compositores que defendiam o modernismo e não consideravam 
digna, assim como também não conheciam, a cultura brasileira. 
Nessa atmosfera de mudança, não só na música, mas também, 
no acesso do povo brasileiro às culturas interioranas ou até 
as mais remotas, como nos foi possibilitado por expedições 
como a do Marechal Rondon, nasce Heitor Villa-Lobos, o nosso 
primeiro compositor nacionalista.

Villa-Lobos teve uma exposição privilegiada não só à música 
europeia, mas também à efervescente música urbana, 
principalmente na forma do choro e das modinhas; assim como a 
música popular rural e folclórica através de viagens por todo o Brasil 
que fez enquanto jovem. Toda essa informação resultou em uma 
obra fenomenal que traduz a alma brasileira para a música erudita. 

Uma obra pivotal neste processo, provavelmente a primeira 
obra a reunir claramente as três influências principais da 
cultura brasileira, são as “Canções Típicas Brasileiras” de 1919, 
indubitavelmente o primeiro ciclo de canções nacionalistas 
brasileiras. Nesta obra, Villa-Lobos harmoniza melodias 
coletadas em suas pesquisas e viagens, reunindo em um único 
ciclo canções indígenas, canções religiosas de origem africana, 
um desafio de viola, uma embolada, uma canção de ninar dos 
caboclos do Pará, e três modinhas. De uma forma nunca antes 
vista, Villa-Lobos reuniu todo o seu país em uma única obra 
musical erudita, criando assim um marco na música brasileira. 

O cantor lírico e pesquisador recifense Dr. Marcelo Ferreira 
realizou sua pesquisa sobre este ciclo, focando exatamente 
sobre esse processo de surgimento da música erudita 
nacionalista brasileira, como conclusão de seu doutorado em 
canto e história da música na Jacobs School of Music – Indiana 
University, nos Estados Unidos, o maior programa acadêmico de 
canto e ópera do mundo.

Esse projeto consiste em uma palestra multimídia apresentada 
pelo próprio acadêmico, seguida por um recital consistindo das 
12 canções do ciclo original, interpretadas pela soprano Tati 
Helene e pelo pianista Vitor Philomeno. 
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PROGRAMA CRIANÇA E ARTE

Eita, meninada, que já está tudo pronto para os festejos juninos! 
Vamos acender a fogueira da alegria na programação deste 
mês, inventar histórias, dançar quadrilha e pensar brincando 
a cultura brasileira. Convide seus amigos para os sábados mais 
divertidos da cidade. 

Oficinas

Eu, Natureza – vivência de plantio
Dia 02, sábado, às 14h
Você se considera menos ou mais importante do que a Natureza 
ou parte dela? Nesta oficina vamos conhecer algumas técnicas 
de cultivo, pensar juntos nossa relação com o meio ambiente 
e teremos a oportunidade de plantar uma vida.   Classificação 
indicativa: livre. 20 vagas. 50 min. Mediação: Karlo Kardozo

Som in lata com Us Cabinha
Dia 09, sábado, às 14h
De tudo podemos tirar som e música. Nesta oficina de percussão 
vamos batucar e descobrir juntos a harmonia dos sons que podemos 
tirar das latas. Imperdível! Classificação indicativa: a partir dos 5 
anos. 20 vagas. 50 min. Mediação: Fundação Casa Grande.

Filosofia e Mídias 
Dia 16, sábado, às 14h
No Filosofia e Mídias deste mês convidamos as crianças a conversar 
conosco um pouco sobre as personagens da Cultura Popular do 
Ceará! Quais são as mais conhecidas? Popular quer dizer que todas 
as pessoas conhecem as manifestações culturais. Vamos juntos 
filosofar sobre nossa Cultura! Classificação indicativa: livre. 50min.

Construção de bonecos do Bumba-meu-Boi
Dia 23, sábado, às 14h
O Boi Bumbá é uma dança tradicional com personagens 
humanos e animais fantásticos sobre a morte e ressureição 
de um boi. Nesta oficina vamos criar juntos bonecos do boi e 
depois brincar dançando. Tudo isso com reaproveitamento 
de material. Classificação indicativa: livre. 50 min. 20 vagas. 
Mediação: Grupo Formosura.

Brincadeiras literárias
Dia 30, sábado, às 14h
As histórias e as brincadeiras que conhecemos hoje fazem 
parte da nossa história e têm diversas origens. Com o passar 
do tempo, elas foram passadas de geração em geração e fazem 
parte da nossa tradição. Classificação indicativa: livre. 50min. 
Mediação: Naiana Oliveira.

Diálogos Cultura Infância
Dia 09, sábado, às 16h
Convidados: Us Cabinha
Um espaço que valoriza a fala da criança daquilo que ela 
aprecia em Arte. Este mês, nossos convidados vão bater um 
papo com a banda de lata Us Cabinha da Fundação Casa Grande. 
Classificação indicativa: livre. 30 minutos.
Saiba mais sobre a banda:
A bandinha feita de lata surgiu nos primeiros anos de atuação 
da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, de Nova 
Olinda (CE), quando foi realizado o “Festilata – Festival de 
Bandinhas de Lata”,  que pode ser conferido no documentário 
“A Música do Brasil” de Belisário França. No início, a bandinha 
chamava-se “Som in Banda de Lata”, mas o nome “Os Cabinha” 
conquistou simpatia ao lembrar a cultura oral do Cariri, em que 
a palavra “menino” se transforma em “cabinha”.
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Contação de Hstórias

Histórias de Eborás
Dia 16, sábado, às 15h
Histórias de Eborás são mitos que apresentam as aventuras dos 
orixás Elegbara e Ossain e revelam um Orixá criança que engole 
tudo e seu irmão que aprende nas matas o segredo das folhas. 
Classificação indicativa: livre. 50min. 

Espetáculos

O sumiço das árvores preciosas
Cia. Chacoalho (Fortaleza/CE)
Dia 02, sábado, às 15h
A peça é uma adaptação do texto O rapto das cebolinhas de Maria 
Clara Machado. A história se passa nas terras do Tio Faustino 
que cuida de várias espécies de árvores e, em especial, o Pau 
Brasil que ele considera muito preciosa. Certo dia quando ele 
acorda pela manhã fica aflito com o desaparecimento de várias 
árvores. Ele resolve contratar um investigador Cara de Cupim, 
que se diz especialista em capturas de ladrões de madeiras. 
Será que descobrirão quem sumiu com as árvores preciosas? 
Venham descobrir o final desta grande aventura! Classificação 
indicativa: livre. 50min.

 Banda de Lata Us Cabinha *
(Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri)
Dia 09, sábado, às 15h 
Us Cabinha é a sexta geração da banda de lata da Fundação 
Casa Grande –Memorial do Homem Kariri, de Nova Olinda (CE). 
No início, a banda chamava-se “Som in Banda de Lata”, mas o 
nome “Os Cabinha” conquistou simpatia  ao lembrar a cultura 
oral do Cariri, em que a palavra “menino” se transforma em 
“cabinha”.   Us cabinha têm liberdade de criar instrumento, 
transformar materiais recicláveis em som. Com eles tudo pode 
virar som e música, alegria e arte. Com tradição de iniciação 
musical, ao longo dos anos eles se apresentam ao lado de 
nomes como: Lobão, além da participação do espetáculo Mãe 
gentil, de Ivaldo Bertazzo, com Zeca Baleiro. A atual formação 
chega com as crianças compondo novas músicas, trazendo uma 
diversidade rítmica em seu repertório. Batendo na lata ao som 
da guitarra, Us Cabinha mantêm a tradição, aprendendo música 
na infância e levando alegria por onde passam. Classificação 
indicativa: livre. 50min. *Seguido de Bate-papo.

 
Boi Estrela
(Grupo Formosura de Teatro – Fortaleza/CE)
Dia 30, sábado, às 15h
Mateus, capataz de confiança do poderoso Capitão Melancia, 
recebe a ordem de tomar conta do Boi Estrela na ausência 
do patrão. Quitéria, mulher do Capitão, faz uma aposta com 
o marido, tentando convencê-lo de que Mateus é mentiroso: 
quem ganhar a aposta será o único proprietário das terras! 
Aproveitando-se da ingenuidade de Catirina, mulher de Mateus, 
Quitéria a induz a comer a língua do pobre boizinho.    Mateus 
sacia o desejo da esposa, grávida do décimo terceiro filho, 
e assina o seu decreto de morte, pois quando o Capitão 
Melancia souber o que aconteceu, só Deus poderá aplacar sua 
fúria. E agora? Mateus diz a verdade ou conta uma mentirinha 
pra se livrar dessa enrascada? Texto e direção: Graça Freitas. 
Classificação indicativa: livre. 50min.

ARRAIÁ CRIANÇA E ARTE APRESENTA:

Quadrilha Infantil Zé Testinha
Tema: São João dos Cangaceiros
Dia 16, sábado, às 16h
Em 2018, a Zé Testinha Infantil vai mergulhar na história do 
cangaço, a fim de revê-lo como uma das expressões mais 
genuínas da cultura nordestina. Deixando toda a parte violenta 
de lado,  inspirando-se apenas em sua coragem, resistência e 
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alegria, trazendo os bailes que Lampião realizava pelas cidades, 
e o xaxado, ritmo característico de Lampião e sua cabroeira. Os 
cangaceiros mirins também irão dançar uma Mazurca, ritmo 
dançado nos sertões, em comemoração aos 15 anos do grupo. 
Exibindo um jeito original de dançar a tradicional festa junina, 
criado pelo próprio grupo, a Zé Testinha Infantil em 2018 traz 
para as quadras o São João dos Cangaceiros.

Quadrilha Infantil do Zé Moringa
Dia 23, sábado, às 16h
Como é doce ser criança, achar que o mundo é feito de 
fantasias. Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar, é 
acreditar em um mundo colorido, cheio de bombons, pipocas 
e doces. Ser criança é sorrir e fazer sorrir. A Junina Zé Moringa 
Infantil 2018 vem mostrar um mundo de imaginação, alegrias, 
diversão e brincadeiras. O casamento divertido, com linguagem 
infantil, matuto, nordestino.  Venham ver a doçura desse mundo 
encantado que a Junina Zé Moringa Infantil preparou para você. 
Classificação indicativa: livre. 60min.
 
Passeio de trenzinho da história com o Bode Iôiô
Dias 02 e 30, sábados, às 16h
As crianças e seus responsáveis adultos passearão pelas ruas e 
avenidas do Centro Histórico de Fortaleza. Em um veículo do tipo 
trenzinho, os participantes terão a oportunidade de conhecer 
um pouco da história ao passar por praças, monumentos e 
equipamentos da cidade. O Trenzinho da História conta com a 
ilustre participação do Bode Ioiô. Classificação indicativa: livre. 
50 vagas.
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Horário de Funcionamento: 
De terça a Sábado: 10h às 19h
Biblioteca: terça a sábado, de 10h às 18h30

Entrada: 
Gratuita. Crianças menores de dez anos somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição 
quando acompanhadas dos pais ou responsáveis (Estatuto da 
Criança e do Adolescente – Art. 75).

Distribuição de ingressos:

Artes Cênicas - Distribuídos uma hora antes dos espetáculos.

Atividades Infantis (Oficina, Teatro e Trenzinho) – Disponíveis a 
partir das 13h na recepção do CCBNB. 
ATENÇÃO: O passeio no trenzinho da história é destinado ao 
público infantil, sendo permitido 01 adulto por criança. As 
pulseiras de acesso são distribuídas a partir das 13h na recepção 
do CCBNB.

Inscrições para cursos, oficinas e visitas de escolas: 
Pessoalmente na recepção do Centro Cultural ou pelo
 email cultura@bnb.gov.br.

Biblioteca:
Acervo de livros e periódicos voltado para as áreas de 
Desenvolvimento Regional, Economia, Arte, Cultura e Literatura, 
além de mapas, dicionários, enciclopédias gerais e específicas. 
Jornais, bolsas, sacolas, pastas ou similares devem ser colocados 
no guarda-volumes.

Estacionamento: 
Opções de estacionamentos particulares e Zona Azul na Rua 
Conde D'Eu.
  
Acesso e facilidades para pessoas com deficiência física: Entrada 
pela Rua General Bezerril, 237. 

Bicicletário:
Para 20 bicicletas.

                   Estação Bike Fortaleza.

                   Parada de ônibus
                   Centro Cultural Banco do Nordeste (em frente ao CCBNB).

Caixa de sugestões à disposição do público na recepção.

Informações 
Gerais
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