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Fortaleza, 16 de outubro de 2020. 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO PROFISSIONAL 

 

EnCena Produções, Cerimoniais e Eventos Ltda 

CNPJ: 11.522.716/0001-75 
Av. Engenheiro Humberto Monte, 2929 - Sala 602 BS2 – Bairro Pici  
CEP: 60.440-593, Fortaleza/CE 
 

 

A quem interessar possa, 

 

Reuber Tadeu Lopes Chaves, portador do RG N° 2003032055507 - SSPDS e 

CPF N° 035.202.413-58 é pessoa de meu conhecimento, produtor cultural profissional, 

correto, competente, responsável e pontual, tendo trabalhado para esta empresa, 

exercendo o cargo de Produtor Cultural do VII Festival Internacional de Folclore do 

Ceará no Vale do Jaguaribe em fevereiro de 2019, sob minha supervisão direta, 

período durante o qual manteve conduta pessoal e profissional absolutamente 

irrepreensíveis, razão pela qual recomendo os seus serviços. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________ 

Sheila Fernandes da Silva - Diretora 
Encena Produções, Cerimoniais e Eventos Ltda 

 





 
 

           

Rua Maria de Lurdes Chaves Leitão, 2130 / Sítio Socorro, CNPJ 11.977.019/0001-09 

Limoeiro do Norte - Ceará 

Carta de Recomendação 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA CHEIRO DO SERTÃO  

 

Limoeiro do Norte, 30/08/2017. 

 A quem interessar possa, 

 

 REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF – 035.202.413-58 é pessoa de meu 

conhecimento, produtor cultural, profissional correto, competente, responsável e pontual. 

Tendo trabalhado para A ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA CHEIRO DO SERTÃO, de Janeiro 

de 2009 a Agosto de 2017. Executando serviços de produção cultural, atuando direto e 

indiretamente no fomento de todas as atividades da Companhia. Durante todo esse período 

manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela qual recomendo seus 

serviços. 

 Atenciosamente, 

 

 

 

Presidente 

 



 
 

 

 

 

Carta de Recomendação 

 

 

GRUPO TEATRAL LATEJO 

 

Limoeiro do Norte, 20/10/2020. 

 

 

 A quem interessar possa, 

 

 

 

 

 REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF – 035.202.413-58 é pessoa de 

meu conhecimento, produtor cultural, profissional correto, competente, responsável e 

pontual. Tendo trabalhado para o Grupo Teatral Latejo no período de 2011 a Janeiro de 

2019, executando serviços de produção cultural, sob minha supervisão direta. Durante 

todo esse período manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela 

qual recomendo seus serviços. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 
Responsável  



Carta de Recomendação 

MARACATU RAIZES DO QLOMBO 

Tamboril/CE,16 De Outubro de 2020 

A quem interessar possa, 

REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF 035.202.413-58 é pessoa de 
meu conhecimento, produtor cultural profissional, correto, competente, responsável e 

pontual. tendo trabalhado para esta empresa no período de FEVEREIRO de 2020, 
executando serviços de produção cultural, sob minha supervisão direta. Durante todo 

esse período manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela qual 
recomendo seus serviços. 

Atenciosamente, 

landaa døo Sintoo slA 
Vanderlei dos Santos Silva 

CPF: 048.565.193 -95 

Responsável 



Carta de Recomendação 

RAIZES DE TAMBORI 

Tamboril/CE,16 De Outubro de 2020 

A quem interessar possa, 

REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF 035.202.413-58 é pessoa de 
meu conhecimento, produtor cultural profissional, correto, competente, responsável e 

pontual, tendo trabalhado para esta empresa no período de MARÇO á ABRIL de 2020, 
executando serviços de produção cultural, sob minha supervisão direta. Durante todo 

esse período manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela qual 

recomendo seus serviços. 

Atenciosamente,

JLrd den Smka srlun 
Vanderlei dos Santos Silva 

CPF: 048.565. 193 - 95 

Responsável



Carta de Recomendação 

JUNINA BRIL HO DO SERTÀo 

Tamboril/CE,16 De Outubro de 2020 

A quem interessar possa, 

REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF 035.202.413-58 é pessoa de 
meu conhecimento, produtor cultural profissional, correto, competente, responsável e 

pontual, tendo trabalhado para esta empresa no período de Janeiro á Maio de 2020, 

executando serviços de produção cultural, sob minha supervisão direta. Durante todo 
esse periodo manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela qual 
recomendo seus serviços. 

Atenciosamente, 

mapalasdan aaln Sha. 
Vanderlei dos Santos Silva 

CPF: 048.565.193 - 95 

Responsável 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Senador Pompeu, 16 de outubro de  2020 

 

 

 A quem interessar possa, 

 

 

 

 

 REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF – 035.202.413-58 é pessoa de 

meu conhecimento desempenha diversas atividades que se somam à de PRODUTOR 

CULTURAL, tendo desenvolvido o trabalho de Coreógrafo, Diretor de Teatro, e de 

Produção na montagem do espetáculo junino “Mambembe, a carroça do destino” para a 

Quadrilha Fulô do Sertão, ação mantida pela Fundação Santa Terezinha e, que tinha o 

zelo, compromisso e responsabilidade na execução de suas atividades, deixando-nos 

muito satisfeitos com a execução dos serviços prestado e, a qual recomendo seus 

serviços. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

Terezinha Matos Sá 
Presidente  

 
 

 



Carta de Recomendação 
 

 

 

 

ON PRODUÇÔES 
CNPJ: CNPJ: 22.027.658/0001-20 

Cidade,19 /outubro /2020 

 

 

  

 

A quem interessar possa, 

 

 

 

 

 REUBER TADEU LOPES CHAVES, de CPF – 035.202.413-58 é pessoa de 

meu conhecimento, produtor cultural profissional, correto, competente, responsável e 

pontual, tendo trabalhado para esta empresa no período de julho de 2010 e dezembro de 

2011, executando serviços de produção cultural, sob minha supervisão direta. Durante 

todo esse período manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis, razão pela 

qual recomendo seus serviços. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

Otton Natashe Ferreira Lourenço 

Produtor Responsável  





DECLARAÇÃO 

 

 
Eu, Marcello Emiliano Pereira Girão, CPF: 614.561.443-91, Diretor do Grupo de Teatro 

Comboio de Corda (endereço no Mapa Cultural do Ceará: 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/52383/) ; e do Coletivo Junino do Vale do 

Jaguaribe, (endereço no Mapa Cultural do Ceará: 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/38260/) declaro para os devidos fins que o 

Sr. REUBER TADEU LOPES CHAVES, colabora com estes Coletivos Culturais na 

função de PRODUTOR, atuando na produção de eventos (como Lives Culturais) e 

Espetáculos (como A Lapinha da Formosura). 

 

Morada Nova, 21 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Marcello Emiliano Pereira Girão 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/52383/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/38260/

