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AVENIDA DOMINGOS OLÍMPIO

Três Maracatus saem
vencedores do Carnaval
Durante o Carnaval, 36
agremiações desfilaram
nas categorias Maracatu
Cordão, Bloco, Afoxé e
Escola de Samba
Intenso batuque da torcida. Lágrimasrolando.Gritos sendodesentalados. Foi neste cenário
que a Prefeitura de Fortaleza,
por meio da Secretaria MunicipaldaCultura (Secultfor),divulgou os vencedores das agremiações carnavalescas da Avenida
Domingos
Olímpio.
A
premiaçãoocorreunestaquintafeira (15), na Escola Liceu do
Ceará, no Bairro Jacarecanga.
Aotodo,36agremiações competiram durante os quatro dias nas
categorias Maracatu, Cordão,
Bloco, Afoxé e Escola de Samba.
A apuração começou com as
sete agremiações de Maracatu
que se apresentaram no sábado
(10). Desde o começo do evento,a torcidadogrupoAzde Ouro
já se destacava, fiel e animada. O
resultado não deu outro: a Az de
Ouro levou o 1º lugar, com 115
pontos. Nação dos Palmares ficou em 2º, e a Axé de Oxóssi em
3º,com112 e106 pontos respectivamente. A presidente da vencedora, Lucy Magalhães, relata
que o investimento foi, de pelo
menos, R$ 40 mil. Foram 150
brincantes. Há 60 anos eles se
apresentam na Avenida, mas essa é a primeira vitória competindo no sábado. O tema abordado
foio orixáguerreiro Ogum,reconhecido por sua força e ferro.
“Trabalhamos muito, nos esforçamos demais. Mesmo sem
recurso e fizemos milagre. Usamosda nossa criatividade. Apostamos nas cores de Ogum, acreditando que ele ia dar tudo para
nós. E deu”, a presidente da Az
de Ouro relata, emocionada.

boa, com talento, que veste a
camisa do Maracatu. A paixão é
grande e faz a gente realizar um
trabalho belíssimo”, relata.
A Nação Baobab, também
campeã, compete há 24 anos e
saudou o orixá Oxum, deusa da
beleza, ouro e grandeza. “A gen-

te precisava disso para continuar. Procuramos trabalhar no
que estávamos mal pontuados
no ano passado”, explica a presidente do grupo, Mãe Janaína.
Segundo a Gerente da Célula
de Patrimônio Imaterial da Secultfor, Graça Martins, a compe-

tição é o que dá vida aos grupos,
pelo árduo trabalho feito. “Eles
agregam à população local,
além de gerarem empregos para
costureiras,coreógrafos,sapateiros, enfim, isso tudo é um celeiro
da economia da Capital”, destacou Graças Martins.

Os quatro dias de alegria durante o Carnaval, na Domingos Olímpio, tiveram apoio
estrutural e de produção da Secultfor FOTO: JOSÉ LEOMAR

Os grupos que
desfilaram no
domingo tiveram
resultado duplo:
Vozes da África e
Nação Baobab
empataram
Na Categoria Cordão, o 1º lugar foi da Vampiros da Princesa
(109 pontos). O Amigos do Zé,
com 119 pontos, garantiu o pódio naCategoria Blocos. Em Afoxés, o vencedor foi o grupo Filhos de Oyá, com 138 pontos. A
escola de samba com mais pontos (178) foi a Unidos do Acaracuzinho. Os grupos que passaram pela Domingos Olímpio foram contemplados via Edital Público da Secultfor, em um montante de R$ 916 mil.

Domingo
Para as seis agremiações de Maracatu que concorreram no domingo (11), a comemoração foi
dupla: o grupo Vozes da África,
consagrado penta campeão, e a
Nação Baobab empataram em
1ºlugarcom114pontos.Asagremiações Rei de Paus e Nação
Pici, ficaram em 2º e 3 lugares,
ambas com 113 pontos, contudo, Rei de Paus obteve mais notas dez.
Otematrabalhado pelaVozes
daÁfricafoiosincretismoreligioso. Aderaldo Oliveira, presidente da pentacampeã do Carnaval
de Fortaleza, esbanjou felicidade jogando pipocas para o ar em
comemoração. Segundo ele, o
segredo para manter as vitórias
é a união. “É uma equipe muito
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