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CARNAVAL DE FOLIAS E MÁSCARAS 
VALORIZA A CULTURA POPULAR  

EM SENADOR POMPEU 

  

Fortaleza, fevereiro de 2016 

  

O Carnaval de Folias e Máscaras de Senador Pompeu (275 km de 
Fortaleza) visa à valorização das tradições e das festas populares ao realizar 
no sábado (06/02) um cortejo multicultural com desfile de bandas de fanfarras 
e frevos, bonecos gigantes, agremiações de maracatu, escola de samba e 
bloco de estudantes da rede pública e privada de ensino, que participam 
previamente de oficinas para confecção de máscaras e fantasias. Para os 
idosos, está previsto um baile de carnaval nos moldes tradicionais. Toda a 
população também pode visitar uma exposição com fotos e adereços dos 
acervos de famílias que contam a história da folia no município. A programação 
é gratuita. 

“Esse é um projeto de resgate de programações e tradições culturais 
pertinentes à memória do carnaval senadorense”, explica o produtor Adriano 
Souza, do Instituto Assum Preto, realizador do Carnaval de Folias e 
Máscaras. O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de Senador 
Pompeu e do Governo do Estado do Ceará, com recursos do Fundo Estadual 
da Cultura (FEC), através da Secretaria de Estado da Cultura do Ceará, por 
meio do X Edital Carnaval do Ceará. 

Adriano lembra que Senador Pompeu é terra de gente boêmia e que 
seus bailes carnavalescos – bem comuns no interior entre as décadas de 50 a 
80 – tornaram-se famosos, atraindo foliões de todo o Ceará. Além dos bailes 
nos clubes, realizados principalmente na AABB, o carnaval era festejado 
durante cinco dias, contando ainda com desfiles de blocos pelas ruas da 
cidade. Costumes estes retratados pelo projeto tanto no cortejo quanto na 
exposição fotográfica Memórias do Carnaval, aberta à visitação na Praça da 
Juventude, na sexta-feira (05/02), a partir das 19h. 

O cortejo multicultural do Carnaval de Folias e Máscaras acontece no 
sábado, a partir das 8h30, com concentração na avida Francisco França 
Cambraia, ao lado da Igreja de Fátima, seguindo até o Ginásio Municipal, onde 
está prevista a apresentação das agremiações carnavalescas e encerramento 
com uma charanga carnavalesca. Vale destacar a participação do bloco de 
bonecos gigantes do município, que neste ano presta homenagem aos 
famosos personagens da cultura popular Mateus e Catirina, além de uma das 
escola de samba mais antigas do Ceará, Unidos do Morro de Barbalha, com 
suas passistas e destaques. 

A música das orquestras de fanfarras e frevos, dentre estas a Fanfarra 
Filgueiras de Nova Olinda, e o Maracatu Estrela de Ouro da Cidade de 
Canindé, também garantem a música e a animação durante o percurso. O 
cortejo reúne assim, agremiações carnavalescas de Senador Pompeu e de 
outras cidades do interior, composto ainda pelo Escola Feliz, bloco com 
aproximadamente 3 mil crianças das escolas públicas e privadas do município. 



Esse projeto compreende ainda uma parceria com a Secretaria Municipal da 

Educação de Senador Pompeu, pois na semana que antecede o cortejo, todas as 

escolas da sua rede de ensino promovem ações em Educação Patrimonial. Os 

estudantes devem fazer pesquisas sobre as manifestações e agremiações 

carnavalescas, em especial, o maracatu. Desenvolvem, assim, a parte teórica da 

pesquisa em sala de aula e a ação culmina com a prática na participação do cortejo, 

que possibilita a interação deles com as agremiações carnavalescas. 

Através dessa com as escolas e de uma programação diversificada e 

acessível, o objetivo do projeto é fomentar e difundir a valorização das tradições 

cearenses mais autênticas, incluindo as novas gerações do município. “A acreditamos 

que a cultura tem um papel fundamental, estratégico e prioritário para a 

transformação da nossa realidade social. Fundamental, porque a cultura é o nosso 

‘DNA’, nossa identidade. A cultura é produto e meio de vida em suas dimensões 

social, política, religiosa, intelectual e artística. Importante ressaltar que a cultura é um 

poderoso instrumento de inclusão e promoção social”, defende Adriano. 

  
PROGRAMAÇÃO 

01 – 05 de Fevereiro de 2016 

Educação Patrimonial nas Escolas: “Ceará Terra de Maracatus”. 
Escolas Públicas do Município. 
  
03 – 05 de Fevereiro de 2016 

Oficina “Varinha de Condão”: confecção de adereços carnavalescos para o bloco “Escola Feliz”, com a 
temática Mateus e Catirina;  
Escolas Públicas e Privadas do Município. 
  
Sexta- Feira, 05 de Fevereiro de 2016 

19:00h – Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval” 

Praça da Juventude de Senador Pompeu 

  
Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

8:30h – Cortejo Multicultural 
Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

*Maracatu, Fanfarras, Escola de Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 
  
10:30h – Ginásio Municipal   
Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 
Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 
Baile e Folia com Charangas Carnavalescas. 
  
Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

14:30h – Carnaval da Saudade  
Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do município;   
  

Mais informações: 
Adriano Souza:  (88)99932-6025. E-mail: assumpretosenador@yahoo.com.br 
Patrício Silva: (88) 9.9633-2741 

Instituto Assum Preto: (88) 9.9271-0838 
Instituto Trilhas: (88) 9.9902-0547 

  
Mais informações para a imprensa com a assessora Helena Félix (85 99993.4920 
oupontualcomunicacao@gmail.com).  
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01.02.16 Ceará é Notícia - 
 

CARNAVAL DE FOLIAS E MÁSCARAS VALORIZA A 

CULTURA POPULAR EM SENADOR POMPEU 
 

O Carnaval de Folias e Máscaras de Senador Pompeu (275 km de Fortaleza) visa à 

valorização das tradições e das festas populares ao realizar no sábado (06/02) um cortejo 

multicultural com desfile de bandas de fanfarras e frevos, bonecos gigantes, agremiações de 

maracatu, escola de samba e bloco de estudantes da rede pública e privada de ensino, que 

participam previamente de oficinas para confecção de máscaras e fantasias. Para os idosos, 

está previsto um baile de carnaval nos moldes tradicionais. Toda a população também pode 

visitar uma exposição com fotos e adereços dos acervos de famílias que contam a história da 

folia no município. A programação é gratuita. 

“Esse é um projeto de resgate de programações e tradições culturais pertinentes à 

memória do carnaval senadorense”, explica o produtor Adriano Souza, do Instituto Assum 

Preto, realizador do Carnaval de Folias e Máscaras. O projeto conta com apoio da Prefeitura 

Municipal de Senador Pompeu e do Governo do Estado do Ceará, com recursos do Fundo 

Estadual da Cultura (FEC), através da Secretaria de Estado da Cultura do Ceará, por meio do 

X Edital Carnaval do Ceará. 

Adriano lembra que Senador Pompeu é terra de gente boêmia e que seus bailes 

carnavalescos – bem comuns no interior entre as décadas de 50 a 80 – tornaram-se famosos, 

atraindo foliões de todo o Ceará. Além dos bailes nos clubes, realizados principalmente na 

AABB, o carnaval era festejado durante cinco dias, contando ainda com desfiles de blocos 

pelas ruas da cidade. Costumes estes retratados pelo projeto tanto no cortejo quanto na 

exposição fotográfica Memórias do Carnaval, aberta à visitação na Praça da Juventude, na 

sexta-feira (05/02), a partir das 19h. 

O cortejo multicultural do Carnaval de Folias e Máscaras acontece no sábado, a partir 

das 8h30, com concentração na avida Francisco França Cambraia, ao lado da Igreja de 

Fátima, seguindo até o Ginásio Municipal, onde está prevista a apresentação das agremiações 

carnavalescas e encerramento com uma charanga carnavalesca. Vale destacar a participação 

do bloco de bonecos gigantes do município, que neste ano presta homenagem aos famosos 

personagens da cultura popular Mateus e Catirina, além de uma das escola de samba mais 

antigas do Ceará, Unidos do Morro de Barbalha, com suas passistas e destaques. 

A música das orquestras de fanfarras e frevos, dentre estas a Fanfarra Filgueiras de 

Nova Olinda, e o Maracatu Estrela de Ouro da Cidade de Canindé, também garantem a música 

e a animação durante o percurso. O cortejo reúne assim, agremiações carnavalescas de 

Senador Pompeu e de outras cidades do interior, composto ainda pelo Escola Feliz, bloco com 

aproximadamente 3 mil crianças das escolas públicas e privadas do município. 

Esse projeto compreende ainda uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação 

de Senador Pompeu, pois na semana que antecede o cortejo, todas as escolas da sua rede de 

ensino promovem ações em Educação Patrimonial. Os estudantes devem fazer pesquisas 

sobre as manifestações e agremiações carnavalescas, em especial, o maracatu. Desenvolvem, 

assim, a parte teórica da pesquisa em sala de aula e a ação culmina com a prática na 

participação do cortejo, que possibilita a interação deles com as agremiações carnavalescas. 



Através dessa com as escolas e de uma programação diversificada e acessível, o 

objetivo do projeto é fomentar e difundir a valorização das tradições cearenses mais autênticas, 

incluindo as novas gerações do município. “A acreditamos que a cultura tem um papel 

fundamental, estratégico e prioritário para a transformação da nossa realidade social. 

Fundamental, porque a cultura é o nosso ‘DNA’, nossa identidade. A cultura é produto e meio 

de vida em suas dimensões social, política, religiosa, intelectual e artística. Importante ressaltar 

que a cultura é um poderoso instrumento de inclusão e promoção social”, defende Adriano. 

 

PROGRAMAÇÃO 

01 – 05 de Fevereiro de 2016 

Educação Patrimonial nas Escolas: “Ceará Terra de Maracatus”. 

Escolas Públicas do Município. 

 

03 – 05 de Fevereiro de 2016 

Oficina “Varinha de Condão”: confecção de adereços carnavalescos para o bloco “Escola 

Feliz”, com a temática Mateus e Catirina;  

Escolas Públicas e Privadas do Município. 

 

Sexta- Feira, 05 de Fevereiro de 2016 

19:00h – Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval” 

Praça da Juventude de Senador Pompeu 

 

Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

8:30h – Cortejo Multicultural 

Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

*Maracatu, Fanfarras, Escola de Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 

 

10:30h – Ginásio Municipal   

Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 

Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 

Baile e Folia com Charangas Carnavalescas. 

 

Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

14:30h – Carnaval da Saudade  

Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do 

município;   

Link: http://www.cearaenoticia.com.br/2016/02/carnaval-de-folias-e-mascaras-valoriza.html 
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03.02.16 G1 Ceará Carnaval 2016/Capa 
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03.02.16 G1 Ceará Carnaval 2016 
 

Carnaval de Senador Pompeu, no 

Ceará, resgata cultura popular 
Carnaval de Folias e Máscaras será realizado neste sábado (6). 

Iniciativa visa a valorização das tradições e festas populares. 
Do G1 CE 

 

Carnaval de Senador Pompeu (Foto: Divulgação) 

O município de Senador Pompeu, localizado a 275 quilômetros de Fortaleza, realiza neste 

sábado (6) o tradicional Carnaval de Folias e Máscaras. 

A programação do evento conta com um cortejo multicultural, a partir das 8h30, com 

concentração na Avenida Francisco França Cambraia, ao lado da Igreja de Fátima, seguindo até 

o Ginásio Municipal, onde será realizada a apresentação das agremiações carnavalescas e 

encerramento com uma charanga. Para os idosos, está previsto um baile de carnaval nos moldes 

tradicionais. A programação é gratuita. 

 

O Carnaval de Folias e Máscaras tem como atrações os bonecos gigantes do município, que neste 

ano prestam homenagem aos famosos personagens da cultura popular Mateus e Catirina. Além 

deles, também se apresenta uma das escolas de samba mais antigas do Ceará, Unidos do Morro 

de Barbalha, com suas passistas e destaques. Já a música fica por conta das orquestras de 

fanfarras e frevos, como a Fanfarra Filgueiras de Nova Olinda, e o Maracatu Estrela de Ouro da 

Cidade de Canindé. 

 

A população do município também poderá conferir a exposição fotográfica Memórias do 

Carnaval, aberta à visitação na Praça da Juventude, na sexta-feira (5), a partir das 19 horas. 

 

O evento visa a valorização das tradições e das festas populares e conta com apoio da Prefeitura 

Municipal de Senador Pompeu e do Governo do Estado do Ceará, com recursos do Fundo 



Estadual da Cultura (FEC), através da Secretaria de Estado da Cultura do Ceará, por meio do X 

Edital Carnaval do Ceará. 

 

Programação: 

Sexta- Feira (5) 

19 horas – Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval” 

Local: Praça da Juventude de Senador Pompeu 

 

Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

8h:30 – Cortejo Multicultural 

Local: Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

 

10h:30 –  Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 

Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 

Baile e Folia com Charangas Carnavalescas 

Local: Ginásio Municipal 

 

14:30h – Carnaval da Saudade 

Local: Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do 

município 
 

Link: http://g1.globo.com/ceara/carnaval/2016/noticia/2016/02/carnaval-de-senador-pompeu-no-

ceara-resgata-cultura-popular.html 
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03.02.16 Centralizada  
Portal de Notícias 

Carnaval 2016 

 

Carnaval de Senador Pompeu, no Ceará, resgata 

cultura popular Destaque 
  

 

Carnaval de Senador Pompeu (Foto: Divulgação) 

Carnaval de Folias e Máscaras será realizado neste sábado (6). Iniciativa visa a valorização das 

tradições e festas populares. 

O município de Senador Pompeu, localizado a 275 quilômetros de Fortaleza, realiza neste sábado (6) 

o tradicional Carnaval de Folias e Máscaras. 

A programação do evento conta com um cortejo multicultural, a partir das 8h30, com concentração 

na Avenida Francisco França Cambraia, ao lado da Igreja de Fátima, seguindo até o Ginásio 

Municipal, onde será realizada a apresentação das agremiações carnavalescas e encerramento com 

uma charanga. Para os idosos, está previsto um baile de carnaval nos moldes tradicionais. A 

programação é gratuita. 

 

O Carnaval de Folias e Máscaras tem como atrações os bonecos gigantes do município, que neste 

ano prestam homenagem aos famosos personagens da cultura popular Mateus e Catirina. Além 

deles, também se apresenta uma das escolas de samba mais antigas do Ceará, Unidos do Morro de 

Barbalha, com suas passistas e destaques. Já a música fica por conta das orquestras de fanfarras e 

frevos, como a Fanfarra Filgueiras de Nova Olinda, e o Maracatu Estrela de Ouro da Cidade de 

Canindé. 

 

A população do município também poderá conferir a exposição fotográfica Memórias do Carnaval, 

aberta à visitação na Praça da Juventude, na sexta-feira (5), a partir das 19 horas. 

 

O evento visa a valorização das tradições e das festas populares e conta com apoio da Prefeitura 

Municipal deSenador Pompeu e do Governo do Estado do Ceará, com recursos do Fundo Estadual 

da Cultura (FEC), através da Secretaria de Estado da Cultura do Ceará, por meio do X Edital 
Carnaval do Ceará. 

 



Programação: 

Sexta- Feira (5) 

19 horas – Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval” 

Local: Praça da Juventude de Senador Pompeu 

 

Sábado, 6 de fevereiro de 2016 

8h:30 – Cortejo Multicultural 

Local: Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

 

10h:30 –  Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 

Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 

Baile e Folia com Charangas Carnavalescas 

Local: Ginásio Municipal 

 

14:30h – Carnaval da Saudade 

Local: Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do 

município 

 

Link: http://www.centralizada.com.br/brazil/item/448294-.html 
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03.02.16 Rádio Evangelho Notícias 
 

 

Carnaval de Senador Pompeu, no Ceará, resgata 

cultura popular 

Carnaval de Folias e Máscaras será realizado neste sábado (6). Iniciativa visa a 

valorização das tradições e festas populares.  

[ Ler matéria completa ] 

Autor/Fonte: G1/Globo.com - Brasil 

Anterior | Próximo 

 

Link: http://www.radioevangelho.com/portal/artigos/noticias/2016/02/03/carnaval-de-senador-pompeu-

no-ceara-resgata-cultura-popular.html 
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04.02.16 Governo do Estado do Ceará Secult/Notícias 
 

Com apoio da Secult, Carnaval de Folias e Máscaras de Senador Pompeu 

promove cortejo multicultural e exposição 

 
(Foto: Divulgação) 

 
A programação do Carnaval de Folias e Máscaras do município de Senador Pompeu começa 
nesta sexta-feira, 5/2. Valorizando a cultura popular cearense, o evento conta com um cortejo 
multicultural, que acontece no sábado, dia 6, incluindo desfile de bandas de fanfarras e frevos, 
bonecos gigantes, agremiações de maracatu, escola de samba e bloco de estudantes da rede 
pública e privada de ensino, que participam de oficinas para confecção de máscaras e 
fantasias. O projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu e do 
Governo do Estado do Ceará, com recursos do Fundo Estadual da Cultura (FEC), através da 
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará Ceará (Secult), por meio do X Edital Carnaval do 
Ceará. A programação tem entrada franca. 

Para os idosos, está previsto um baile de carnaval nos moldes tradicionais. Toda a população 
também poderá visitar uma exposição com fotos e adereços dos acervos de famílias que 
contam a história da folia no município.“Esse é um projeto de resgate de programações e 
tradições culturais pertinentes à memória do carnaval senadorense”, explica o produtor Adriano 
Souza, do Instituto Assum Preto, realizador do Carnaval de Folias e Máscaras. 

Adriano lembra que Senador Pompeu é terra de gente boêmia e que seus bailes carnavalescos 
– bem comuns no interior entre as décadas de 50 a 80 – tornaram-se famosos, atraindo foliões 
de todo o Ceará. 

Exposição fotográfica 

Além dos bailes nos clubes, realizados principalmente na AABB, o carnaval era festejado 
durante cinco dias, contando ainda com desfiles de blocos pelas ruas da cidade. Costumes 
estes retratados pelo atual projeto, tanto no cortejo quanto na exposição fotográfica Memórias 
do Carnaval, aberta à visitação na Praça da Juventude, na sexta-feira (05/02), a partir das 19h. 

Mais sobre o cortejo 
 
O cortejo multicultural do Carnaval de Folias e Máscaras acontece no sábado (6/2), a partir das 
8h30, com concentração na avenida Francisco França Cambraia, ao lado da Igreja de Fátima, 
seguindo até o Ginásio Municipal, onde está prevista a apresentação das agremiações 
carnavalescas e encerramento com uma charanga carnavalesca. Vale destacar a participação 
do bloco de bonecos gigantes do município, que neste ano presta homenagem aos famosos 
personagens da cultura popular Mateus e Catirina, além de uma das escola de samba mais 
antigas do Ceará, Unidos do Morro de Barbalha, com suas passistas e destaques. 



A música das orquestras de fanfarras e frevos, dentre estas a Fanfarra Filgueiras, de Nova 
Olinda, e o Maracatu Estrela de Ouro, da Cidade de Canindé, também garantem a música e a 
animação durante o percurso. O cortejo reúne, assim, agremiações carnavalescas de Senador 
Pompeu e de outras cidades do interior, composto ainda pelo Escola Feliz, bloco com 
aproximadamente 3 mil crianças das escolas públicas e privadas do município. 
 
Educação Patrimonial 
 
Como ação de promoção de formação cultural, o projeto, em parceria com a Secretaria 
Municipal da Educação de Senador Pompeu, mobiliza todas as escolas da rede de ensino local 
para promover a educação patrimonial. Na semana que antecede o cortejo, os estudantes 
devem fazer pesquisas sobre as manifestações e agremiações carnavalescas, em especial, o 
maracatu. Eles irão desenvolver, assim, a parte teórica da pesquisa em sala de aula, 
participando da ação que culmina com o cortejo pelas ruas, o que possibilita a interação deles 
com as agremiações carnavalescas. 
 
Através dessa parceria com as escolas e de uma programação diversificada e acessível, o 
objetivo do projeto é fomentar e difundir a valorização das tradições cearenses mais autênticas, 
incluindo as novas gerações do município.  

PROGRAMAÇÃO 
 
Dia 5/2 (sexta) 
 
Educação Patrimonial nas Escolas: “Ceará Terra de Maracatus”, em Escolas Públicas do 
Município. 
 
Oficina “Varinha de Condão”: confecção de adereços carnavalescos para o bloco “Escola 
Feliz”, com a temática Mateus e Catirina, em Escolas Públicas e Privadas do Município. 
 

19:00h – Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval”, na Praça da Juventude de Senador 
Pompeu 
 
 
Dia 6/2 (sábado) 
8:30h – Cortejo Multicultural 
Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, com Maracatu, Fanfarras, Escola de 
Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 
 
10:30h – Ginásio Municipal   
Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 
Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 
Baile e Folia com Charangas Carnavalescas. 
 
14:30h – Carnaval da Saudade  
Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do 
município; 

 

Link: http://www.secult.ce.gov.br/index.php/latest-news/45177-com-apoio-da-secult-carnaval-

de-folias-e-mascaras-de-senador-pompeu-promove-cortejo-multicultural-e-exposicao 
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04.02.16 Quixeramobim Agora Saiu Na Mídia 
 

Fevereiro: Quixeramobim e Senador Pompeu 

terão programações alternativas de Carnaval 

 

Os municípios de Quixeramobim e Senador Pompeu, no Sertão Central do Ceará, terão uma programação 

alternativa durante o Carnaval 2016. Os municípios receberão projetos contemplados no X Edital 

Carnaval do Ceará, da Secretaria da Cultura do Estado, Secult. 

 

Em Quixeramobim, quem realizará a programação será o Instituto Sol do Meu Sertão de Arte e Cultura. 

Sábado e domingo, 06 e 07, respectivamente, os foliões da cidade poderão desfrutar das atrações do 

projeto “Chão da Praça”. Na ocasião, o grande homenageado será o compositor e arquiteto 

quixeramobiense, Fausto Nilo, que compôs junto de Moraes Moreira, a música que leva toda a 

emotividade, sonoridade e que dá nome ao projeto. 

 

Dentre as atrações estão um cortejo cultural que reunirá a partir das 18 horas do sábado, 06, agremiações 

carnavalescas, grupos culturais do município e região, artistas, cantores, compositores e a comunidade em 

geral, com saída de frente a Casa de Antônio Conselheiro(onde também nasceu e morou durante a 

infância Fausto Nilo) até a Praça da Matriz, local do evento. Na noite do sábado, 06, quem ainda se 

apresenta é a banda do músico John Robson, “Se Vira Nos 30”. Domingo, 07, é a vez de DJ para o 

público infantil e, ainda, Lívia Mara e Banda. 

 



Em Senador Pompeu, a realização fica por conta do Instituto Assum Preto. O Carnaval de Folias e 

Máscaras da cidade visa a valorização das tradições e das festas populares ao realizar no sábado, 06, um 

cortejo multicultural com desfile de bandas de fanfarras e frevos, bonecos gigantes, agremiações de 

maracatu, escola de samba e bloco de estudantes da rede pública e privada de ensino, que participam 

previamente de oficinas para confecção de máscaras e fantasias nas escolas. Para os idosos, está previsto 

um baile de carnaval nos moldes tradicionais. Toda a população também pode visitar uma exposição com 

fotos e adereços dos acervos de famílias que contam a história da folia no município. 

 

Através de uma programação diversificada e acessível, o objetivo do projeto é fomentar e difundir a 

valorização das tradições cearenses mais autênticas. 

Acompanhe a programação dos dois eventos: 

 

Carnaval Cultural - “Chão da Praça” – (Quixeramobim)Dia 06 de Fevereiro – Sábado, 18 Horas – 

Cortejo Cultural: 
20:30 – Abertura Oficial 

Praça da Matriz, no palco “Chão da Praça”, abertura da programação com apresentações de grupos 

presentes durante o cortejo. 

21:00 – Músicas de Carnaval 

Dj com músicas e sucessos carnavalescos 

21:30 - Show Musical Temático – Os Sons de Fausto Nilo 

Jhon Robson e Banda “Se vira nos 30”: Músicas carnavalescas, marchinhas, sons de Fausto Nilo e Axé 

Bahia 

 

Dia 07 de Fevereiro – DOMINGO  
17 horas – Carnaval Folia (Especial para crianças) 

Ao som do Dj quixeramobinense, com frevos e marchinhas carnavalescas; 

21:30 – Show Musical 

Lívia Mara e Banda, com repertório de Carnaval e músicas de Fausto Nilo que embalaram temas de 

novelas e seriados da TV brasileira. 

 

Programação - Carnaval de Folias e Máscaras (Senador Pompeu)01 a 05 de Fevereiro 
Educação Patrimonial nas Escolas: “Ceará Terra de Maracatus”. 

Escolas Públicas do Município. 

 

03 a 05 de Fevereiro 
Oficina “Varinha de Condão”: confecção de adereços carnavalescos para o bloco “Escola Feliz”, com a 

temática Mateus e Catirina;  

Escolas Públicas e Privadas do Município. 

Sexta- Feira, 05 de Fevereiro 

19:00h –Exposição Fotográfica “Memória do Carnaval” 

Praça da Juventude de Senador Pompeu 

Sábado, 6 de fevereiro 

8:30h – Cortejo Multicultural 

Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

*Maracatu, Fanfarras, Escola de Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 

10:30h – Ginásio Municipal 

Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 

Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 

Baile e Folia com Charangas Carnavalescas. 

14:30h –Carnaval da Saudade 

Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do município. 

 

Postado por: Jornalismo - Sistema Maior de Comunicação 

 

Link: http://quixeramobimagora.blogspot.com.br/2016/02/fevereiro-quixeramobim-e-senador-

pompeu.html 
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  05/02/2016  

CARNAVAL 

Orações, solidariedade, cultura e tradição diversificam a 
programação de Carnaval 
Com suas cores e alegria, o Carnaval se apresenta como um dos feriadões favoritos dos 
brasileiros. Foliões seguem para diversos destinos, em busca de música e diversão. Mas, nem 
todas as pessoas encaram o agito carnavalesco com o mesmo olhar. Neste ano, orações, 
solidariedade, cultura e tradição diversificam a programação do Carnaval cearense. 

(...) 
 
Carnaval de Folias e Máscaras 
O Carnaval de Folias e Máscaras de Senador Pompeu (275 km de Fortaleza) visa à valorização 
das tradições e das festas populares ao realizar no sábado (6) um cortejo multicultural com 
desfile de bandas de fanfarras e frevos, bonecos gigantes, agremiações de maracatu, escola de 
samba e bloco de estudantes da rede pública e privada de ensino, que participam previamente 
de oficinas para confecção de máscaras e fantasias. Para os idosos, está previsto um baile de 
carnaval nos moldes tradicionais. Toda a população também pode visitar uma exposição com 
fotos e adereços dos acervos de famílias que contam a história da folia no município. A 
programação é gratuita. 
“Esse é um projeto de resgate de programações e tradições culturais pertinentes à memória do 
carnaval senadorense”, explica o produtor Adriano Souza, do Instituto Assum Preto, realizador 
do Carnaval de Folias e Máscaras. 
 
Data: 06/02/2016 (sábado) 
Horário: 8h30 – Cortejo Multicultural 
Local: Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 
*Maracatu, Fanfarras, Escola de Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 

 

Link: http://www.boanoticia.org.br/noticias_detalhes.php?cod_noticia=7452 
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Papo Cult dá a dica de alguns destinos da folia 
no Ceará 
Postado por: Joanice Sampaio \ sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016 \ 0 comentários 

 

 

 
A cidade de Banabuiú, na região do Sertão Central do Ceará, o acontece o  Carnaval das 
Águas 2016. O tradicional carnaval espera receber cerca de 60 mil turistas durante o período. 
 O point da folia é no   açude Arrojado Lisboa. Foto: Divulgação. 
 
Segundo a organização,  o evento contará com  uma mega infraestrutura de palco, som, 
iluminação e segurança ostensiva. Visto como um dos maiores destaques no mês de fevereiro, 
o município espera receber o dobro de foliões deste ano. Além de salva-vidas e de segurança, 
inclusive da polícia, uma ambulância estará a disposição dos foliões. 
 
Carnaval da Alegria no Pecém 
 
Em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza acontecerá o  Carnaval 
da Alegria no Croatá, Taíba e Pecém. No sábado, foliões que se dirigirem às praias do litoral 
oeste passarão por blitz educativa promovida a partir do meio dia pela Secretaria de Saúde nas 
vias de acesso às praias do Pecém e da Taíba. As pessoas abordadas receberão informações 
sobre os cuidados com a saúde neste Carnaval e um kit com saco de lixo, preservativos e 
folders sobre as doenças sexualmente transmissíveis e as arboviroses, doenças virais 
transmitidas por mosquitos e que causam Dengue, Zika e Chikungunya. 
 
No Pecém, onde a estimativa é de que 50 mil pessoas participem do Carnaval, a Secretaria de 
Cultura e Turismo preparou uma programação que se inicia às 16 horas, com a tradição da 
brincadeira do mela-mela ao som de bandas no palco. 
 
À noite, três bandas se revezarão diariamente no palco montado no Aterro durante os quatro 
dias de festa. As atrações já confirmadas para o Carnaval da Alegria no Pecém são: Forró 
Real, Forró de Salto, Forró Balancear, Matheus Bill, Forró Cearense, Banda Patrulha, Forró 
Cangaço, Banda Gabi, Banda Rupile (axé), André Araújo e Débora Lima (axé). 
 
Na praia da Taíba, a partir das 16h, sairá do Restaurante do Nativo o Bloco Zé Joana, tocando 
as marchinhas de carnaval até a praça do principal onde três atrações se revezam nos quatro 



dias de folia. As atrações confirmadas são: Natividade, Banda da Gabi, Daniel Lopes, Patrulha, 
Débora Lima, Forró de Salto, Forró Cangaço, Banda Rupile, André Araújo, Forró Cearense, 
Matheus Bill, Balancear e Forró Real. 
 
No distrito do Croatá, o carnaval terá como atração os artistas: Matheus Bill, Forró Cearense, 
Banda da Gabi, Joabe e DJs. 
 
Segurança - O carnaval desse ano conta com esquema de segurança reforçado. No Pecém a 
festa será dentro de uma arena montada na praia, para assegurar que as pessoas não fiquem 
dispersas e para evitar que crianças possam ir para o mar. A segurança do Carnaval da Alegria 
terá um efetivo de 60 Policias Militares, dentre eles, a cavalaria montada e a guarnição de 
choque, 14 Bombeiros e o apoio de 50 Guardas Municipais e 11 Agentes de Trânsito de São 
Gonçalo, que serão distribuídos durante o carnaval nos três distritos. 

 
 Folias e Máscaras em  Senador Pompeu 
 
O Carnaval de Folias e Máscaras de Senador Pompeu, a 275 km de Fortaleza inicia nesta 
sexta-feira, 06, um cortejo multicultural com desfile de bandas de fanfarras e frevos, bonecos 
gigantes, agremiações de maracatu, escola de samba e bloco de estudantes da rede pública e 
privada de ensino, que participam previamente de oficinas para confecção de máscaras e 
fantasias. Para os idosos, está previsto um baile de carnaval nos moldes tradicionais. Toda a 
população também pode visitar uma exposição com fotos e adereços dos acervos de famílias 
que contam a história da folia no município. A programação é gratuita. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
 
Sábado, 6 de fevereiro  
 
8h30 – Cortejo Multicultural 
 
Saindo ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima 
 
*Maracatu, Fanfarras, Escola de Samba, Bonecos Gigantes, Bloco Escola Feliz e etc.; 
 
 
10h30 – Ginásio Municipal  
 
Apresentação de Agremiações Carnavalescas; 
Ato de Coroação do Maracatu Estrela de Ouro 
Baile e Folia com Charangas Carnavalescas. 
 
Sábado, 6 de fevereiro de 2016 
 
14h30 – Carnaval da Saudade 
 
Ginásio Municipal – parceria com a Secretaria da Ação Social e programas sociais do 
município;   

 

Link: http://www.papocult.com.br/2016/02/papo-cult-da-dica-de-alguns-destinos-

no.html 
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O sertão tem samba para a chuva 

Com ritmo e harmonia, agricultores repicam batuques celebrando a água. No Interior, 

sertão e serra foram só diversão 

    

 
Tradicional escola de Várzea Alegre puxa o ritmo em cortejo do campo à cidade ( FOTO: ANDRÉ COSTA) 

 

 
A Beira do Rio Jaguaribe reuniu milhares de pessoas de diversas localidades para apreciar a beleza da Barragem de 

Quixeré (FOTO: ELLEN FREITAS) 

 

Arrastando pé, levantando poeira e fazendo batuque, os agricultores da Escola de Samba 

Unidos do Roçado de Dentro saem do campo para a cidade acumulando brincantes por 

onde passam. Há 53 anos, o grupo esbanja cor e disposição no Carnaval em Várzea 

Alegre. Pelo direito ao banho de chuva (das pessoas, dos açudes e das plantas) a 

agremiação saiu com o tema "Água: fonte de vida". 



Bloco das Virgens 

Minissaia, vestido, salto alto e muita maquiagem. Como não deixaria de ser, a 

molecagem cearense deu a tônica no Carnaval do Crato. Milhares de pessoas seguiram 5 

km de cortejo no Bloco das Virgens, animados pelo DJ Samuca e Swing da Mocidade 

Forrozeira. "É muito difícil andar de salto. É desafiador", admite o brincante Erasmo 

Gonçalo Caetano, que pegou aulas com a namorada. 

As águas rolaram 

No sertão jaguaribano, o caminho das águas também foi o da alegria na barragem de 

Quixeré, banhada pelas águas do Rio Jaguaribe. Houve registro, por dia, de dez mil 

pessoas nas areias ribeirinhas. 

 

Festas foram abrilhantadas pela beleza dos foliões que aproveitaram cada momento Foto: Bruno Gomes  

 

Quem subiu à serra e não foi para Guaramiranga pôde deparar-se em meio às curvas da 

rodovia com um colorido para contrastar com a vegetação úmida de Pacoti. A cidade 

realizou o 28º Carnaval das Marchinhas e dos Bonecos. Mais ao Norte do Estado, em 

Santa Quitéria, o que não teve de bonecos sobrou de molecagem no Carnaval na praça 

pública. 

Granja, também na região Norte, foi animada com uma festa em praça pública. Além da 

própria Barragem Lima Brandão, sobre o Rio Coreaú, foram atrações na cidade bandas 

como Forró Real e as coleguinhas Simone e Simaria. 

 

Em Pacoti, no Maciço de Baturité, houve desfile de bonecos gigantes, que já são tradicionais no cortejo até a praça 

principal Foto: Chagas Neto 



 

Maracatu - Canindé e escola de samba de Barbalha somaram cores e as emprestaram às ruas de Senador Pompeu 

Foto: Alex Pimentel 

  

Tradição no Crato - Bloco das Virgens, um dos mais tradicionais do Cariri, percorre 5 km ao som de dois trios 

elétricos pelas ruas do Crato. Vale pegar a roupa da mãe, da irmã ou da namorada Foto: Alex Pimentel 

 

 
Festa no município de Granja (CE). Foto: Bruno Gomes. 

 

Link: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/o-sertao-tem-samba-para-a-

chuva-1.1488987 


