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D
epoisde 15apresenta-
ções e quase 5 mil es-
pectadores, o espetá-
culo “Avenida Q” está

de volta a Fortaleza com oito
apresentações em dezembro.

“O interessante foi perce-
ber que muito destas pessoas
eram reincidentes, alguns re-
tornaram três, quatro, cinco
vezes, trazendo sempre ami-
gos e familiares, pois o musi-
cal, grandioso como é, é uma
experiência que vale a pena
ser compartilhada”, diz o pro-
dutor Allan Deberton.

Para se adaptar ao palco da
CaixaCultural, foramfeitasal-
gumas mudanças, como a ce-
na do início do musical, sem
prejudicar a qualidade da his-
tória. “O que o público pode
esperar dessa nova tempora-
da é ficar mais perto do Aveni-

da e dos moradores por conta
do tamanho do teatro e da
forma como foi posicionado o
cenário e toda sua estrutura.
Será uma nova experiência,
mais intimista e, quem sabe,
mais emocionante”, afirma o
diretor André Gress.

Trama

Em “Avenida Q”, Princeton é
um recém-formado que não
sabe o que quer da vida. Ele se
muda para a periferia de No-
va York e conhece vizinhos
hilários que vão auxiliá-lo nes-
sa busca por um rumo.

Sete atores dividem o pal-
co manipulando bonecos que

moram nessa Avenida
tão politicamente

incorreta. O elen-
co mistura pro-
fissionais do
Ceará, Rio de
Janeiro, São
Paulo e
Pernambuco.

Com“Aveni-
da Q”, Fortaleza

se tornou a tercei-
ra cidade no Brasil a

produzir um espetáculo licen-
ciado pela Broadway. Ano
passado, o compositor Jeff
Marx, um dos criadores do
espetáculo original, veio ex-

clusivamente prestigiar a ver-
são cearense.

“Ter o privilégio de receber
sua visita na estreia do espetá-
culo foi algo que realmente
nos fez compreender a magni-
tude do que estamos produ-
zindo na cidade, e que esta-
mos desenvolvendo esse tra-
balho para fomentar o cená-
rio de teatro musical no Cea-
rá, para que seja reconhecido
nacionalmente e internacio-
nalmente”, conta Gress.

O projeto também abriu
portas para a capacitação de
atores locais. “Quando inicia-
mos esse sonho de realizar
‘Avenida Q’, vislumbrávamos
a possibilidade de desenvol-
ver um novo polo de forma-
ção e de investir em um mer-
cado que está recheado de
talentos. Para isso, decidimos
também focar na linha de
capacitação por meio do pro-
jeto Broadway Brasil que, es-
te ano, em sua segunda edi-
ção, abriu portas para muitos
jovens cearenses. Três deles
foram convidados para apre-
sentar seus talentos para pro-
dutores e diretores de elenco
em um showcase em Nova
York”, finaliza Deberton.

Mais informações

AvenidaQ

De 1º a 4 e de 8 a 11 de dezembro.

Quintas, sextas e sábados, às 20h, e

domingos, às 19h, na Caixa Cultural

Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287,

Praia de Iracema). Ingresso: R$20

(inteira)eR$10 (meia). (3453.2770)
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Shoppingse lojasdeFortalezaapostamtodasas fichasnestasexta-feirade
descontos,a 'BlackFriday' (dataconsolidadanocalendáriodosEUA).Em

Fortaleza,haverá lojasabertas24horas, estacionamentográtiseatésorteio
debrindesparaatrairosclientes.Vejaa listade locais.NEGÓCIOS P.2
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Shoppingse lojas
daCapital apostam
tudona ‘BlackFriday’

MARCELO CALERO

EDITORIAL
Em meio à crise econômica, a cautela
continua a ser a palavra-chave a nortear
oconsumidorantesdeiràscompras.
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O ex-ministro da Cultura Mar-
celo Calero disse, em depoi-
mento à Polícia Federal, que o
presidenteMichelTemero“en-
quadrou”parabuscarsaídapa-
ra o impasse na liberação de
umempreendimentoimobiliá-
riodeinteressedoministroGe-
ddel Vieira Lima. O presidente
convocoureuniãodeemergên-
cia à noite. NACIONAL P.17
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AsluzesdeNatal intensificaramapresença
decriançasefamíliasnaPraçadaImprensa

ChancelerEdsonQueirozqueterá
programaçãoespecial.CIDADE P.6FOTO: HELENESANTOS

OmercadodetrabalhonoPaís
voltouacair,comocortede63
mil vagas formais em outubro
desteano,sendo2.136noCea-
rá. NEGÓCIOS P.11

A partir de janeiro de 2017, as
alíquotas do IPVA serão rea-
justadas para veículos de po-
tência superior a 100 (CV) e
motocicletas acima de 125 ci-
lindradas (cc). NEGÓCIOS P.1

Uma operação da Polícia Fe-
deral apreendeu, ontem, em
Itaitinga, 104 kg de cocaína
escondidos em um carro. Um
homem foi preso. POLÍCIA P.9

Valorde imóvelpara
compracomFGTS
sobeparaR$950mil
NEGÓCIOS P.4

Cearáéo4ºEstado
doPaísemmortes
por chikungunya
CIDADE P.3

QUINA42415455627178
DUPLASENA1573
PRIMEIROSORTEIO061925384449

SEGUNDOSORTEIO051320243136

ATÉ 18 DE DEZEMBRO

Espaço Cultural Unifor

ENTRADA GRATUITA

Visite a

exposição

Mais informações 3477.3319
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