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Domingos Olímpio: a passarela do carnaval

O já tradicional carnaval da avenida 
Domingos Olímpio promete deixar os 
fortalezenses bastante animados este 
ano. Entre as 24 agremiações partici-
pantes, estarão presentes a Unidos 
do Acaracuzinho e o maracatu Áz de 
Ouro, que irá homenagear Iemanjá, a 
Rainha do Mar, segundo o Candom-
blé.  

De acordo com Elaine Brito, co-
ordenadora do carnaval de Fortaleza  
e coordenadora de Cultura Popular 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza 
(Secultfor), em 2009 a prefeitura in-
vestiu principalmente na estrutura das 
arquibancadas e nas múltiplas festas 
que ocorrerão na cidade. Elaine in-
formou também que os vendedores 
ambulantes que irão trabalhar no car-
naval da avenida serão cadastrados 
pela Prefeitura e terão lugar fixo no 
local.
  Para o desfile deste ano, a Prefeitura 
chegou a discutir a possibilidade do 
carnaval sair da avenida e ir para a 
rua Pessoa Anta, na Praia de Iracema, 
pois seria mais apropriada para um 
carnaval de rua, segundo um estudo 
da Autarquia Municipal de Trânsito, 
Serviços Públicos e Cidadania (AMC). 
Porém por onze votos a dois, dados 
por blocos, cordões e maracatus, a 
avenida Domingos Olímpio foi con-
firmada como palco para os desfiles 
das agremiações fortalezenses.

Até o fechamento desta edição os 
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Cuide da saúde 
neste carnaval Folia na Praia 

de Iracema 

Programação light 
no  Dragão do Mar 
e TJA Dicas de moda e 

de adereços 

Baladas 
Alternativas e 
Bailes Tradi-
cionais

Cruzeta

Pernas de fora! >>
O short invadiu de vez os guarda-roupas femi-
ninos. Justos, soltinhos, curtos, coloridos, em 

jeans ou tecido, a peça veio pra ficar. Da praia à 
balada, a versatilidade dos shortinhos dará o tom 

desse carnaval. 

<< Cheia de charme
Os vestidos longos e macaquinhos são outras vedetes deste 
verão. Práticas e elegantes, as peças únicas são ótimas pedi-
das para um passeio à beira mar no fim da tarde.

<< A noite vai ser boa... 
A melhor pedida para a noite de Fortaleza é o básico. A velha amiga 
calça jeans e uma blusa bem transada caem como uma luva para as 
noites quentes da cidade. Abuse de decotes, alças e ombros de fora.

por_danielacastro

Já não é de hoje que as fantasias vêm perdendo espaço no figurino carnavalesco das cearenses. Uma roupa bacana e 
confortável faz toda a diferença na hora da folia. Aqui vão algumas dicas para você curtir um carnaval mais fashion! 

Dicas:
Roupas amplas são aliadas 
fortíssimas pra quem quer 

esconder aquelas gordurinhas 
indesejáveis

Coxas grossas e quadris largos 
devem fugir dos estilos curtos, 
justos e balonês. Uma boa op-

ção são as bermudas que, além 
de darem aquela disfarçada 

esperta, ainda deixam o visual 
bem mais equilibrado.

Se o short é muito curto, opte 
por blusas mais compor-

tadas e soltinhas.

Nas antigas festas carnava-
lescas de salão, entre 1920 

e 1970, os brincantes ornavam-se 
de fantasias e apetrechos diverti-
dos. Nos dias atuais os bailes são 
mais escassos e também são mais 
contidos os foliões fantasiados. 
Porém, muitos não dispensam a 
fantasia para o carnaval. “Bruxas, 
super-heróis e heroínas, colombi-
nas e pierrot são fantasias clássi-
cas e muito procuradas em época 
de carnaval”, é o que diz Rosa 
Maria, proprietária da Via Radi-
cal Fantasias. Mas o brasileiro cria 
novas fantasias a cada carnaval 
e utiliza elementos irreverentes. 
“Máscaras de políticos, fantasias 
de camisinha e nádegas de plás-

tico são muito procuradas. As pes-
soas querem ser diferentes e se 
mostrar como únicas”, comenta 
Rosa, que trabalha há quase 20 
anos no ramo. Os preços dos alu-
guéis variam entre 25 e 200 reais, 
“quanto mais incrementar mais 
caro vai ficar, mas as pessoas gos-
tam de criar suas fantasias”, conta.
      Na Rua Castro e Silva, no Cen-
tro da cidade, além de fantasias, 
o folião pode encontrar todo tipo 
de apetrecho: buzinas, espuma 
artificial, tinta spray para cabelo, 
confete, máscaras, serpentina e 
adereços para festas. A rua, con-
hecida por seu comércio voltado 
para artigos de festas e plásticos 
em geral, nessa época do ano gan-
ha força com a venda de produtos 
de carnaval.

por_renataalves

horários e as datas dos desfiles das 
agremiações não foram divulgados.

Humberto Teixeira é homenageado

O Carnaval de Fortaleza 2009 será 
marcado pela descentralização. Com o 
tema “Baião de Todos: uma homenagem 
a Humberto Teixeira”, a folia se divide 
em três pontos referenciais da cidade: 
um pólo na Praia de Iracema, um na Av. 
Domingos Olímpio e outro no Bar da 
Mocinha. Confira detalhes no site: www.
fortaleza.ce.gov.br.

Desde 1984, a pequena lanchonete, 
Pote Lanches, que ocupa a gara-

gem e a sala da residência de Fran-
cisco Dourado é onde diariamente 
se pode saborear um dos melhores 
caldos de carne de Fortaleza. Suas 
poucas mesas são disputadas pelos fãs da revigorante 
iguaria que é temperada pelo próprio dono. 

por_amarilioalencar
Adereços e Fantasias

O caldo do Seu Chico

Caldo Levanta-Defunto
Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo / 1 colher (sopa) de margarina / 
1 colher (chá) de colorífico / 2 dentes de alho / 2 cebolas 

picadas / 2 tomates picados (sem pele e sem sementes) / 1 
tablete de caldo de carne / 2 litros de água / 50g de farinha 
de mandioca peneirada / 200g de carne moída (músculo) 

refogada / Sal, pimenta-do-reino e coentro a gosto

Preparo:
Numa panela aqueça o óleo e frite o colorífico. Refogue 
o alho, a cebola e os tomates. Acrescente carne moída, 

tempere com sal, pimenta e coentro, refogue bem e a 
seguir acrescente água quente. Quando estiver fervendo, 

acrescente a farinha aos poucos sempre mexendo para 
não embolar. Deixe cozinhar e sirva ainda quente com 

fatias de pão torrado.

Pote Lanches
Rua Frei Mansueto,1347, Meireles. Fone: 3267-6139
Funcionamento no carnaval: Das 7 horas às 12 horas
Preço do Caldo: - R$ 1,30 (250 ml) a R$ 2,50 (500 ml)

Expediente:

A cara do verão
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>> Esqueça não!!!Bancos:
 atendimento ao público não funcionará nos  

dias 23 e 24, retornando no dia 25, a partir das 
12 horas. Contas de água, luz e 

telefone, com vencimento nos dias 
23 e 24 poderão ser pagas no dia 25, sem 

acréscimo de juros.

Correios: 
dia 21, sábado, funcionarão normalmente (as 
agências que têm expediente aos sábados). 
Nos dias 22, 23, 24 não funcionarão, retor-

nando o expediente no dia 25, quarta-feira, a 
partir de 12 horas.

>> Esqueça não!!!

AMC: 
Plantão. 0800 280 2115 (Ilu-

minação Pública)

Postos de combustíveis: 
Funcionamento normal

Supermercados: 
funcionamento normal

Escolas e Faculdades:
 retorno às atividades no dia 26, 

quinta-feira.

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF): Plantão (85) 3295-3591 

ou 191

Detran: 
Atendimento ao público a 

partir de quarta-feira, 25, às 12 
horas. Plantão de informações: 

08002756768; Perícia: 154
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Tradição nos clubes

>> Clube do Oásis
Dias 21 a 24 de fevereiro

A partir das 22 horas. À fantasia
Banda Os Brasas

Ressaca Baile das Cinzas
Dia 28 de fevereiro

A partir das 22 horas. À fantasia
Banda Os Brasas

Ingressos
R$ 15 (antecipado)/ R$ 20 (na hora) 

>> Clube dos Diários
Dias 22 e 24 de fevereiro

Apenas para sócios
Ingressos: R$ 15 antecipado (individual)

>> Náutico Atlético Cearense
Carnaval dos Idosos 

Festa promovida pela Prefeitura Municipal 
de Fortaleza. Os idosos terão ônibus para 

transportá-los para a festa e pra casa. 
Dia 18 de fevereiro
Banda Brasa Seis

Das 14 às 19 horas. À fantasia 
Ingresso: Gratuito.

Carnaval das Crianças
Dia 23 de fevereiro
Banda Brasas Seis

Das 14 às 16 horas. À fantasia
Ingresso: Gratuito

O carnaval da capital cearense mantém 
a tradição dos bailes realizados 

nos mais conhecidos clubes da cidade. 
Freqüentados por adultos e crianças, 
os bailes do Clube dos Diários, Náutico 
Atlético Cearense e Oásis fazem a alegria 
dos foliões que preferem passar o carnaval 
em Fortaleza. Marchinhas de carnaval, 
confetes e serpentinas misturados com 
as diversas fantasias coloridas fazem a 
diferença no salão.

por_amandapaiva e cinthiaazevedo

Carnaval
pra você é tem-
po de festa ou des-
canso? É época de 
viajar ou ficar na cida-
de? Para quem vai passar
o feriadão em Fortaleza, 
a redação do Zuada, 
em sua primeira edição, 
preparou um guia com o 
que de melhor vai acontecer 
durante os dias do carnaval. 
Programação cultural, des-
file na avenida, bailes, shows, 
visita ao teatro e muito mais. 
Tudo para você parar de 
reclamar que não tem na-
da para fazer. Confira 
também dicas de restau-
rantes e lanchonetes, 
saúde e moda. 
Boa leitura! 

Para quem gosta de badalar

 >> Arre Égua Espaço Cultural
Sexta (20): Pavão do Acordeon e 

Dona Zefa; Ingresso: R$ 15
Terça (24): Pavão do Acordeon e 

Dona Zefa; Ingresso: R$ 20 (até 22 
horas) e R$ 30 (após)

 >> Boteco bar
Sábado (21): Tony Veras (Pop Rock)

Domingo (22): Banda de Axé, 
Tony Veras e Banda de Pop Rock, 

Ingresso R$ 15,00
Segunda (23): Thiago Sulivan
Terça (24): Carlinhos Palhano 

(Samba de mesa)
A partir das 20 horas  

Couvert: R$ 4,40
Quarta (25): Val Chavier (Forró Pé 

de Serra), às 21horas 
Couvert: R$ 6,60

Informações: 3461.2872 

 >> Chopp do Bixiga
Sexta (20): Banda Free Hall (MPB e 

Pop Rock) e Marcos Silva e banda
Sábado (21): Banda Free Hall

Domingo (22) Banda Fortal Brasilis
Segunda (23): Nando Rosley
Terça (24): Ricardo Basotelle 
Quarta (25): Paulo Carneiro 

Couvert: R$ 2 por pessoa
A partir das 21horas

Informações: 3219.7690 

 >> Maria Bonita
Sexta (20): Banda The Fly (cover U2)

Couvert R$ 3,50
Informações: 3224.7290

>> Mucuripe Club
Sexta (20): Carnaval Siriguella: 

Rafael Chaves (Axé), Doppin (Pop/
Samba)

Boates com dj´s Gerson Fox, João 
Luis, J.P. Gonzalez e Rodrigo 

Lobão
Ingressos: R$ 20 (mulher) e R$ 25 

(homem)
Informações 3254.3020

  >> Zug chopperia
Sexta (20): Bandas Katrina, Dona 

Flor e Supernova 
Sábado (21): Bandas Cadillac e 

Locomotiva
A partir das 19 horas 

Couvert: R$ 4,50  
Informações: 3224.4193

por_lianamarinho

Carnaval para todos os gostos

Quem disser que For-
taleza vai ficar “parada” 

no carnaval, é porque ainda 
não sabe o quem vem por 
aí. Confira a programação 
da Praia de Iracema e programe-se!
Sábado (21)

17h - Cortejo com artistas e blocos de 
pré-carnaval (Da Igreja de São Pedro à 

Caixa D´água dos Peixinhos)  //  21h - 
Show com Chico Pessoa  //  23h - Show 

com Beth Carvalho

Domingo (22)
17h - Cortejo (idem ao dia anterior) //  

21h - Tributo a Humberto Teixeira com 
Marcus Café; Paulo Façanha; Joana 

Angélica; Karine Alexandrino e Falcão  // 
23h - Show com Dominguinhos

Segunda (23)
17h - Cortejo (idem aos dias anteriores) 
// 21h - Show com Waldonys e banda // 

23h - Show com Chico César

Terça (24)
17h - Cortejo ((idem aos dias anteriores) 

//  21h - Show com Dorgival Dantas e 
banda.
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por_angélicagoiana

Serviço
Para mais informações, ligue: 3105.1386 // 

consulte: www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/

O Dragão é cultural
por_alanregisdantas

A programação de car-
naval do Centro Cul-

tural Dragão do Mar é uma 
das alternativas mais apro-
priadas para quem decide 
fugir da agitação das fes-
tas populares da cidade. 
No programa do espaço, para o feriado, estão: shows, peças, 
exibições de filmes e um catálogo de opções, que vão desde 
debates até sessões de Tai-Chi-Ch’uan. O custo também é um 
atrativo para quem quer pegar leve com os gastos. A maioria da 
programação é gratuita e o resto mal chega a R$ 20,00. Confira:

Dragão do Mar: diversão no carnaval

>> Sexta (20):
A partir de 16 h: Sessão de 

Yoga na Praça Verde/ Roda 
de capoeira/ Diálogo Cultural/ 

Passarela da Música.
20 h: Peça Mahagonny: Ascen-
são e Queda/ Entrada gratuita.
>> Sábado  (21):

16 h: Filme Pintando o Sete, 
no Auditório/ Contação de 

Histórias, no Espaço Rogacia-
no Leite/ Passarela das Artes, 
com a peça Os Saltimbancos. 

20 h: peça Coração Safado, no 
teatro. Ingresso :R$ 20 (inteira) 

/ R$ 10 (meia)

Um espetáculo de teatro
por_hellenmarçal

>> Visita Guiada ao Theatro
quinta, 19, e sexta, 20:

às 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 
14h, 15h e 16h

sábado, 21, e domingo, 22:
às 13h, 14h, 15h e 16h

quarta, 25:
às 13h, 14h, 15h e 16h

O momento é de folia e festa, mas na cidade há opções para quem 
procura uma programação mais leve e cheia de cultura para o Car-
naval. No Theatro José de Alen-
car (TJA), a atração do feriado é 
a “visita guiada”, uma oportuni-
dade imperdível para conhecer a 
história de um dos mais belos e 
antigos teatros do país, fundado 
em 1910. No percurso, o visi-
tante passeia pelos bastidores, 
palco, jardins projetados por Burle Marx, Centro de Artes Cênicas 
do Ceará (Cena), anexo ao TJA, e pela sala de espetáculos. 

>> Domingo (22):
9hs: Meu Tio

10h30: Torrentes de Paixão
Ingresso: R$ 14 (inteira)/ R$ 7 

(meia). 
16h: Brincando e Pintando no 

Dragão do Mar/  Filme no auditório: 
Romance Carioca. Acesso livre. 

20 h: Coração Safado.
>> Segunda (23) à quarta (25): 

Segunda e terça – 9h: Café com 
Tapioca: Pássaros Feridos. In-

gresso: R$ 5. 
Quarta-feira - 16h30: 

Sessão de Tai-Chi-Ch’uan, na 
Praça Verde. Acesso gratuito.  

Serviço:
Rua 24 de maio, 600 - 
Centro
Telefone: (85) 3101.2583.
R$ 2 (estudante) / R$ 4 
(inteira)

50 Sabores
Sabores diversos, 
como caju, graviola, 
ata, murici e sapoti. 
Av. 13 de Maio, 
805, Bairro de 
Fátima,  tel. 3227-
4397, das 9h às 
23h;  Av. Beira-Mar, 4690, Mucuripe,  
tel. 3263-1714. Das 9h às 23h30;  

Balu Doceria
Cachorro-quente, saltenha, 
minitorta de limão e torta crocante 
são campeões em pedidos.
Av. Des.Moreira, 533, Meireles, 
tel. 3133-5000. Das 6h30 às 22h. 

Santa Clara Café
Shakes, crepes, sanduíches, 
cappuccinos e chocolates. 
Centro Dragão do Mar, tel. 3219-
6900. Das 15h/22h (fecha seg.).

Bebelu Sanduíches
Com lojas em toda a cidade, a 
rede serve receitas tradicionais e 
especialidades. 

Naturalmente Leve
Dica: sanduíche com tomate seco, 
queijo minas, rúcula e molho especial.
Rua Costa Barros, 2000, Aldeota, tel. 
3224-4422. 

Point do Sunduiche
Várias combinações no pão árabe 
e bola e milkshakes. 

Dicas de onde comer
Esgalamido

por_adrianapaiva e fábiocampos

Bateu aquela fome não sabe o que vai estar funcionando durante 
o Carnaval? Confira as opções e não dê viagem perdida!

Av. Gomes de Matos, 1243 

Ponto da Pamonha 
Bolos, tapiocas e pamonhas com 
diversos recheios.. 
Av. Maestro Lisboa, 2621, 
Alagadiço Novo, tel. 3476-1120.  

Real Sucos
Conta pontos o fato da 
rede só trabalhar com 
frutas frescas. 
Av. Heráclito Graça, 
1709, Aldeota,  tel. 
3244-3923. Das 7h às 
2h (sex. e sáb. até 5h). 
Entrega em domicílio

Geppo’s 
Especialidades: massas, carnes e 
receitas do mar. Av.Des. Moreira, 
1011, Shopping Jardins Open Mall, 
tel. 3433-1048

Hokkaido
Combinado de 20 peças sai por 
R$ 14,90 e inclui nigiris. 
Av. Barão de Studart, 1048, 
Aldeota, tel. 3264-1777

Picanha do Assis
Dica: camarão ao alho e óleo ou coração 
de frango na brasa. Entre os pratos, 
figuram o filé Assis e o filé de avestruz. 
Rua Frederico Borges, 505, tel. 3267-
4752.

Está chegando o Car-
naval, as malas já es-

tão quase prontas. Shorts, 
bermudas, sungas, chine-
los e biquínis a postos. 
Mas será que você está se 
lembrando da sua saúde? 
Como  mantê-la em dia no 
feriadão mais animado do ano? 
  O Carnaval é uma verdadeira maratona e, para conseguir preservar 
a saúde, boa alimentação e hidratação do organismo são prioridades.  
Frituras e comidas gordurosas devem ser abolidas; prefira alimento 
leves e de fácil digestão. 
  Escolha uma dieta rica em minerais, vitaminas e carboidratos. Pães, 
cereais e macarrão são as melhores fontes de energia e somados a ver-
duras, legumes e sucos de frutas naturais resultam em uma alimenta-
ção saudável pro folião. Bebidas alcoólicas enfraquecem o sistema imu-
nológico, abrindo caminho para doenças infecciosas, portanto, exageros 
são muito prejudiciais. Caso aconteçam, é importante ingerir água de 
coco, suco de frutas e saladas para manter o organismo hidratado.
  Outra dica: abuse do protetor solar, pois, no Carnaval, a exposição aos 
raios solares é intensa. Não adianta ter um organismo saudável com      
uma pele toda queimada, não é?
          Bom Carnaval saudável para você!

por_ranimendes

Sustança
Caia na folia sem esquecer a saúde
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