
 
 

 
 

Uma peça coreográfica da Cia Vatá 
 (Companhia de brincantes Valéria Pinheiro) 

 

 
 



TOURO{Bull} 
  
É um espetáculo que aborda o tema da ancestralidade feminina a partir do ponto 
de vista da cultura caririense. O Cariri fica no coração do nordeste brasileiro, 
considerado um oásis por correr água o ano inteiro que desce a Chapadado 
Araripe, mas que ainda assim sofre com a seca. O Cariri é uma encruzilhada de 
materialidades e imaterialidades, nele foram trocados  saberes, magias e 
mercadorias e foram construídas tradições que, para o bem e para o mal do povo 
nordestino, moldaram seus corpos e comportamentos, e revelam a beleza 
áspera humana de cada mulher e homem que nasce e vive nesta região.  
A partir das memórias da dançarina e coreógrafa Valéria Pinheiro, que nasceu e 
se criou em Juazeiro do Norte, reconstruímos alguns dos arquétipos do 
imaginário nordestino em formato de uma sinfonia de sapateado, sapateios 
identitários brasileiros. Brinquedos e folguedos do Cariri têm passos ritmados e 
batidas de pé. Valéria, como brincante destes folguedos, incorporou à sua arte 
algumas técnicas do sapateado e o resultado são ritmos e passos autênticos. 
Toda sonoridade do espetáculo foi construída com trilha original (piano, violino e 
percussão) a partir das células rítmicas do sapateado de Valéria Pinheiro. 
O principal elemento cênico é um carro de boi, uma carroça com duas rodas 
grandes, sustentada e puxada por muletas. Sim, a Valéria hoje é uma mulher 
com prótese total de quadril  e o elemento carroça traz referências de sua vida e 
dialoga com essa ancestralidade. 
Durante dois séculos o carro de boi foi o principal meio de comunicação e 
transporte do Cariri para o mundo. O que tivesse que sair ou chegar vinha por 
mulas, cavalos ou carro de boi. O boi ou o touro, no sincretismo religioso 
brasileiro, está ligado à mitologia da orixá Iansã, deusa dos raios e das 
tempestades, orixá guerreira que partia para a guerra ao lado de Xangô. 
Arquétipo de muitas mulheres nordestinas que com essa força e muita 
maestria  criam as condições e trilhas para sustentar sua família. 
  
  

 
 



 
 
Projeto: 
  

“Touro{Bull}” 
 

Um território, muitas dores, um corpo cibernético, uma dança que insiste em 
reiniciar, um endereço fixo e várias histórias vestidas de sonhos, ou seriam 

dores? Serão alegrias?  
O acúmulo de perdas e sonhos, desenfreados, na mente e no coração. No 
encontro apaixonado com algumas referências, sobretudo mulheres e em 
especial mulheres da região do Cariri, da zona rural e de Juazeiro do Norte, 
cidade natal, surge o interesse pela ancestralidade e sua forma feminina, como 
forma de andar e como modo de existir.  



Que corpo é capaz de suportar tanta dor e ainda assim seguir?  
Um corpo-labirinto, capaz de habitar com seus medos, de cantar para eles, de 
colocar-se diante do abismo.  
Hoje um corpo cibernético, que feito TOURO, insiste em abrir espaço, quer 
dançar. 
Eis aqui uma mulher que refaz suas trilhas e que segue tatuada de cicatrizes. 
Um corpo fragmentado e cheio de dores, um corpo que demarca e sedimenta 
todos as trajetórias. Um corpo que parece pedir para parar, mas, ainda assim, 
um corpo que insiste em dançar! 
São 63 anos e trilhas vestidas de cicatrizes e memória! 
 
 

 
  



Sobre a Performance: 
 
 

 
 
 
  
Esta é uma performance que revela uma corpa vestida de próteses, 
internamente e externamente e que, transformada em touro [bull], habita 
espaços e constrói trilhas performáticas - o touro dança!  
  
Ainda abriga nesta substância/território as marcas dos ferretes que a vida lhe 
imprimiu até aqui. Uma corpa/sujeito enraizada em seus arquétipos ancestrais 
sedimentados pela experiencia de vida, que parece pedir para parar, mas, 
mesmo com o peso da vida, insiste em performar.  
  
A partir da reaproximação de algumas referências de vida da performer, 
sobretudo mulheres da região do Cariri, da zona rural de Juazeiro do Norte, sua 
cidade natal, surgiu a proposta de investigar a ancestralidade e sua forma 
feminina: “O reencontro com meu territorio me fez reviver memórias que antes 



eu considerava apenas brinquedos de infância, mas que agora carregam 
significados profundos que construíram a mim e seguem construindo 
comportamentos, imaginários e o modo de existir dessas 
guerreiras/monstras/mulheres nordestinas”, diz Váleria Pinheiro.  
  
Mulheres estas herdeiras das secas, do calor, submetidas ao machismo arcaico 
e violento, ao fanatismo religioso, mas também da fé, da esperança, da força, da 
luta, da honra, do cuidado, da perseverança, da teimosia, da brabeza e da sua 
principal espada: a alegria. 
  
Corpa/Mulher essa que em gerúndio vive carregando, colhendo, plantando, 
amando, brincando: um carro de boi que transita e borra todos esses territórios!  
  
Ela é o próprio touro que puxa esse carro em todas as direções necessárias à 
vida, imagem feminina do orixá Iansã, que se masculiniza apenas nos olhos do 
machismo, deusa dos raios e das tempestades, que faz rodar o mundo com sua 
força e poder. Orixá das 9 espadas… 
  
Valéria Pinheiro, com os seus 63 anos de trilhas, tatuada a ferro pelas cicatrizes 
e memórias, com próteses no quadril e fêmur direitos, entrará  no palco como 
uma quimera, mulher touro, puxando seu carro de boi.  
  
Porque dançar é necessário! E compartilhar a dança é mais ainda, quando essa 
performance é um motor gerador de alegria! 
  
Corpa/carro/cenografia/prótese/touro/mulher adentrará espaços e palcos e se 
instalará em corações e habitará encruzilhadas, como um peagent  medieval, 
vestida pela força do seu orixá, Iansã, que se lançava em defesa da permanente 
alegria de seu povo.  
  
Para a Bienal Internacional de Dança do Ceará, a performance acontecerá 
no  Teatro do Centro Dragão do Mar, no dia 23 de outubro de 2022 21h.  
  
A corpa/carro/cenografia/performance carregará as diversas faces do feminino e 
dessa ancestralidade: a comerciante, a sacerdotisa, a griô, a menestrel, 
brincando e deixando no espaço/tempo a alegria entoada nas músicas, danças 
e saberes dos arquétipos que compõe esta corpa.  
  
Numa sinfonia, fará dos seus sapateios a produção de grooves sonoros 
percursivos, convidando os transeuntes a uma viagem à sua herança ancestral.   
  
Durante séculos, o carro de boi [bull´s car] foi o principal meio de comunicação 
e transporte do nosso chão para o mundo. O que tivesse que sair ou chegar 
vinha através dele. O touro [bull], no sincretismo religioso brasileiro, está ligado 
à mitologia do orixá Iansã, orixá que rege a performer. É aqui que o raro se 
estabelece, uma performer de 63 anos, com prótese total no quadril direito, 
nascida no sertão do Ceará que reinventa sua maneira de existir: dançando, 
sapateando, cantando e trocando alegria em diversos territórios. 
  
 



 

 
 
 
Mulher Touro por Luana Florentino (música original da obra Touro{Bull} da 
Cia. Vatá 
  
  
Aaaah, vida vem 
Passa como um trem 
Nem dá pra esperar 
Aaaaah vida vem 
Todo canto tem sertão 
Nesse corpo que é do chão 
Tenho que lutar 
  



  
Quando era uma roça por brotar 
Meu mundo parecia o infinito 
Plantei do meu balanço um sol de garças 
E de qualquer país, aquele era o mais bonito 
  
  
Um touro feito um voô carcará 
E o meu sapato tem tanta poeira 
Até a minha vida derradeira 
Eu sei, que todo dia eu vou lutar 
  
 
SÍMBOLOS DE TOURO 
 

 
 
 

O principal símbolo do espetáculo é o Touro, que traz todo um significado Os 
tambores são a conexão com o sagrado. Em Touro o tambor é o elo entre o céu 
e a terra, o divino e o profanos, é o elemento da celebração da contemplação, 
ao mesmo tempo é o que faz descobrir o mundo, é o elemento de comunicação 
com o mundo. A personagem descobre o tambor e o mundo se ilumina, ao 
mesmo tempo que ao tocá-lo entra em contato com sua ancestralidade, com a 
memória simbólica que a faz encontrar outros caminhos. 
Tecido vermelho é um elemento simbólico do espetáculo que inicialmente está 
ligado diretamente à imagem sagrada da orixá Iansã, é a saia de Iansã. E ao 
longo da narrativa ganha outros significados, a placenta por onde o toura nasce, 
a terra fértil onde se germinam sementes, linha do destino e da caminhada 
individual. A vagina, a terra a menstruação, a vida. 



  

 
 
 
O carro de boi é o principal elemento cênico, uma carroça com duas rodas 
grandes, sustentada e puxada por um ou dois bois. Durante dois séculos, o carro 
de boi foi o principal meio de comunicação e transporte do  Cariri para o mundo. 
O que tivesse que sair ou chegar vinha por mulas, cavalos ou carro de boi. Para 
a personagem o carro de boi é o lugar do trabalho, do sustento, das tradições, 
mas ao mesmo tempo das amarras, do cotidiano, da materialidade da vida, 
enquanto os tambores se comunicam com o imaterial, o carro de boi se comunica 
com o material, com o que é essencial para a carne. Ao mesmo tempo que é um 
local das tradições e memórias, é o gerador de conflitos que delimita, prende, 
determina. O carro de boi ao mesmo tempo que é o meio de vida, se transforma 
na representação dos monstros da repressão e das amarras. 
Os signos feitos a fogo, através de ferrete ou ferro em brasa, presentes no 
carro de boi, representam o ser marcado, calejado, oprimido, identificado, 
determinado. As marcas são as cicatrizes das pessoas que a personagem 
representa. O alçapão – a passagem , símbolo de transição portão ou porta, 
passar é romper os limites, mover o conhecido para o desconhecido. Yin – Y da 
carroça – o princípio do feminino e associado á terra. 
As espadas são a representação das virtudes, o que dá um certo tom de 
nobreza, mesmo que não queiramos entrar por este lugar, mas representam as 
virtudes, as armas, as habilidades, os talentos inerentes à personagem, sua 
força e altivez. Está presente nas mãos da Iansã, divindade sagrada, e no 
momento de conflito é usada contra os monstros que representam a 
materialidade repressora. As espadas são as armas que dão as condições para 
a personagem lutar e se reerguer. Já quase no final se transforma em símbolo 
da força e da autonomia nas mãos de Touro quando se regenera e se levanta 
recuperada dos ferimentos de sua luta contra os monstros. 
O arroz é a frutificação, representa a prosperidade e a abundância. O arroz  em 
forma de alimento simboliza suas conquistas. O que a personagem semeia na 
terra é ao mesmo seu alimento e sua cria. Ao se alimentar e partilhar do arroz, a 
personagem está usufruindo de suas riquezas. 
O Figurino – patchwork de tecidos e aviamentos– foi pensado para revelar uma 
mistura de referências simbólicas, armadura medieval de Joana D’Arc( virtude e 
coragem, honra e força), vermelho de Iansã, cores da cultura popular, que liga à 



ancestralidade, ao mesmo tempo que revela seus conflitos com a materialidade 
de uma tradição repressora (cintos ligados à castidade feminina, arreios que 
predem o feminino na sociedade machista) Os elementos da cozinha (pratos, 
talheres) formando o corpo sonoro da intérprete reforça a ideia do conflito, 
ferramentas domésticas ressignificadas para se comunicar com um novo mundo 
que se quer construir. Na maquiagem são usadas referências indígenas 
(vermelho do urucum), mouros (pontos pretos) e do candomblé para 
desmontar a diversidade do universo simbólico que faz parte do imaginário da 
mulher nordestina. 
Muletas se tornaram escolha poética para reforçar a memória e a história da 
atriz dançarina coreógrafa que possui um corpo protético, que para se 
ressignificar, precisou implantar, tal qual uma ciborgue, ferramentas em seu 
corpo. E a mesma coisa acontece com a personagem, que se fere e se 
reconstrói. 
 
 

Ficha Técnica: 

 
 

 
 
 

 

 

 



Direção e Dramaturgia: Vinícuis Oliveira 

 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Teatro da UFBA (2014). Iniciou sua carreira profissional 

no Teatro Vila Velha (TVV), onde trabalhou por treze anos. No TVV atuou como ator, diretor de espetáculos, produtor e 

coordenador de projetos artísticos culturais, como: Tomaladacá (projeto de intercâmbio entre grupos artísticos da Cidade 

de Salvador – BA); Projeto de Cabo a Rabo (projeto de apresentação de espetáculos e de intercâmbio artístico entre 

grupos de cidades do interior do estado). Ainda no TVV, dirigiu a A Outra Cia de Teatro, grupo residente, entre os anos 

de 2004 a 2009, quando dirigiu espetáculos e realizou projetos de circulação , intercâmbio e de formação. Em janeiro de 

2010, assumiu a direção geral do Teatro Vila Velha, Salvador-Bahia, onde desenvolveu projetos artísticos-culturais. 

Alguns dos espetáculos: O Pique dos Índios ou Espingarda de Caramuru (contemplado com o prêmio Miryan Muniz 

de Teatro da Funarte em 2008); O Contêiner (contemplado com o prêmio Miryan Muniz de Teatro da Funarte em 2006 

e selecionado para a Mostra Oficial do Festival de Curitiba em 2007); Debaixo D´água em Cima da Areia (Selecionado 

para o Festival de São Cristóvão, Sergipe, 2006); Arlequim Servidor de Dois Patrões (Indicado como melhor espetáculo 

pelo Prêmio Braskem de Teatro e ganhador do Prêmio de Diretor Revelação de 2004); Remendo Remendo (Indicado 

como melhor espetáculo infantil pelo Prêmio Braskem de Teatro de 2002). Outros espetáculos foram: A Comédia dos 

Erros (2012); A Máscara de Téspis (infantil sobre a história do teatro, 2012); Os Dois Ladrões (2007); A Sacanagem 

da Outra (2007 e 2009); Moringa (encomendado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, 2010); A 

Ratoeira (2017). No cinema, atuou como ator nos filmes Joelma de direção de Edson Bastos e Jardim das Folhas 

Sagradas de Pola Ribeiro e trabalhou como assistente de direção como preparador de elenco do curta metragem 10 

centavos dirigido por Cesar Fernando Oliveira. Em 2010 paraticipou do Projeto Pontos de Contato, produzido pelo 

People’s Palace Project em parceria com o Instituto Brasil sob a coordenação de Paulo Heritege, compondo a comissão 

do Ministério da Cultura do Brasil de Pontos de Cultura para trocar experiências com instituições culturais no Inglaterra. 

A partir de 2011 iniciou sua carreira acadêmica como professor no ensino superior em cursos de teatro, bacharelado e 

licenciatura, atuando nas instituições: Universidade Federal da Bahia como professor substituto; Universidade 

Estadual de Montes Claros – MG (UNIMONTES) como professor assistente, onde assumiu as funções de chefe do 

Departamento de Artes, Coordenador do Curso de Licenciatura em Teatro e Coordenador Projeto de Extensão Teatro 

Universitário da Unimontes; Universidade Regional do Cariri (URCA) como professor assistente, onde atua até o 

presente momento. Ainda na URCA, assumiu funções de Chefe de Departamento de Teatro, Coordenador do Projeto de 

Extensão Mostra Didática de Teatro da URCA, Coordenador do Projeto de Extensão Ouroboros – Montagem da Opereta 

Bárbara e é Vice Líder do Grupo de Pesquisa Visucca. 

 

 



Direção de produção, argumento  e Interprete Criadora: Valéria Pinheiro 

 

 

Coreógrafa e Diretora artística da Cia. Vatá desde 1994. Gestora Cultural do Café Teatro das Marias de 2000 a 2018, 

quando passou a se chamar Eco marias do sertão. E vem desde 2018 trabalhando na Zona Rural de Jati-Ce. 

Coordenadora Pedagógica do Ponto de Cultura: ABCVATA - Associação de Brincantes da Cia. Vatá e coreógrafa do 

Pontinho de Cultura: Escola de Musicais (Cultura e Infância). Trabalhos realizados em colaboração com Margareth 

Morrison – Nova York 2000-2005; Colaboração com Lane Alexander Chicago (2005 a 2009); Colaboração com Augusto 

Soledade Miami - (2003); Colaboração com DJD (Decideddly Jazz Dance Work) Calgary Canadá - (20012, 2013, 2014 

e 2015); Ganhadora de prêmios, na categoria dança, cinema e áudio visual nas instancias municipal, estadual e federal 

. Uma obra com 25 peças coreográficas com a Cia. Vatá entre 1994 e 2020. Atualmente gesta o Eco Marias do Sertão, 

antigo Café Teatro das Marias na área rural de Jati, no sul do Ceará, onde pesquisa com a Cia. Vatá sua próxima obra 

SerTâoPop, e gesta a Escola de Cinema do Sertão, em construção junto com o cineasta Marcelo Paes de Carvalho. 

Desde 2018 vem desenvolvendo um projeto na Zona Rural e com a Comunidade Quilombola chamado: "Minha Dança, 

Meu Territorio, Meu Espaço Político", E faz parte da Rede Cultura Viva desenvolvendo com alguns Pontos de Cultura a 

Rede Genero e Sexualidade. Sua relação com a infância vem desde os anos 2000, quando desenvolveu o Projeto Escola 

de Musicais, e as aulas de Danã em Escolas da Periferia de Fortaleza. Desde 2018, ampliou esse territorio adentrando 

em comunidade rurais e de quilombola. Hoje o Ponto de Cultura ABCVATA existe na Zona Rural na Comunidade Vila 

Mãe D'Agua, onde exerce trabalhos em parceria com a Escola Municipal Franklyn Tavares Pinheiro. Entre 2018 e 2021 

executou dois importantes projetos: "Terreiradas Culturais 5a edição - Conexão música e Sertão", que contou com a 

participação de 6 coletivos musicais da Região do Cariri e aconteceu na Fazenda Kanoa, sede do Ponto de Cultura 

ABCVATA durante uma semana. E o Projeto "Ações pra acordar o Serão durante a Pandemia", com foco em formação, 

e que levou formação, durante 2 meses pra alguns municipios da Região do Cariri: Quilombo dos Sousa em Porteiras-

Ce, Ponto de Cultura ABCVATA no Sitio Mãe Dágua em Jati-Ce, Terreiro do Mestre Mozinho em Brejo Santo-Ce, e 

Escolas públicas de ensino Fundamental em Jardim-Ce. Ambos os projetos receberam o apoio da Lei Aldir Blanc. 

 

 

 

 

 

 

 



Direção de Cenografia e Figurinos: Rodrigo Frota 

 

 

Professor efetivo da Universidade Regional do Cariri (URCA) - Setor de atuação das Artes do espetáculo. Mestre 

em Artes Cênicas, área cenografia, pela Universidade Federal da Bahia (2013). Tem experiência na área de Artes, 

com ênfase em Interpretação, artes visuais, indumentária, maquiagem, cenografia e direção de arte. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: teatro, espetáculo, cinema, show e eventos 

Cenógrafo, diretor de arte, figurinista, ator, professor e ilustrador. É professor doutor, efetivo da Universidade Regional 

do Cariri (URCA) e líder do grupo de pesquisa VISUCCA (Visualidades da cena - Cariri). Como performer; atuou em mais 

de 20 espetáculos teatrais, tendo também integrado o elenco de 15 curtas metragens e 2 longas.  Nos últimos 14 anos 

criou mais de 150 cenografias para teatro, shows musicais, expografias, e espetáculos de dança. No audiovisual, assinou 

8 direções de arte; “Pacarrete” e “Todas as vidas de Telma” são os últimos. Possui 9 prêmios na área da cenografia e 

direção de arte, incluindo prêmios nacionais e regionais. O último deles; Troféu Grande Otelo (Grande prêmio do Cinema 

Brasileiro), melhor direção de arte de 21 por Pacarrete. 

 

Direção Musical: Wesley Santana 

 



Graduado em Licenciatura em Música pela UFCA e mestrando na UFRN, Wesley Santana teve início na sua formação 

musical, ainda criança, onde teve como primeiro instrumento o piano, e posteriormente, passou a desbravar o violino, 

instrumento que tem lhe permitido, tanto na vida acadêmica quanto na prática diária, aprendizados e intercâmbios 

enriquecedores. Dentro dessa trajetória participou de festivais, nacionais e internacionais, sempre visando a parte 

artística por trás de cada projeto. 

Captação de Imagem e video: Marcelo Paes de Carvalho 

Cineasta, fotógrafo e gestor cultural 

 

 

Com ações em todo o território brasileiro, Marcelo Paes de Carvalho atua na área de produção audiovisual, gestão 

cultural, além de projetos de tecnologia da informação. Atualmente desenvolve diversas ações no terceiro setor, em 

projetos de capacitação em audiovisual e novas mídias. Diretor Executivo da Incartaz Filmes e Eventos (desde 1995) e 

Presidente do Instituto InCartaz de Cultura, Educação e Inclusão Social (desde 2008). Presidente do Instituto Viva Mais 

e Melhor, e vice-presidente do Instituto Harmonya do Brasil. É sócio ainda da Fata Morgana Filmes, no Rio de Janeiro, 

e da Jour de Pluie Films, na França.  Diretor do Projeto FilmInBrasil, que circula com oficinas, workshops e cursos de 

capacitação em produção audiovisual em todo o território brasileiro, e que foi contemplado em 2013 pela Prefeitura do 

Rio de Janeiro no edital de Pontos de Cultura. Coordenador de Tecnologia da Ação Animatógrapho (RJ), do Pontão de 

Cultura Rapsódia Ausente(RJ/MG/CE/PE), e Campus Avançado (RJ). Implantou o núcleo de audiovisual do Teatro das 

Marias (Fortaleza – CE), projeto de memória da dança que culminou com o longa-metragem “Doc.Vatá”. Trabalhou como 

consultor de projetos audiovisuais da CUFA (Central Única das Favelas), e além disso, presta consultoria em projetos 

culturais para mais de 30 instituições de todo o país. Palestrou e ministrou cursos e oficinas em diversas instituições, 

como SESC, SENAI, SEBRAE, Banco do Nordeste, Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes, 

Universidade Federal Fluminense, entre outras instituições em todo o país. Produzindo atualmente o longa documentário 

“Incêndio no Circo – Das Trevas à Luz” e as séries de TV “Ariel” e “Mulheres Nordestinas”, além do longa-metragens 

Mirada (co-produção Brasil – Argentina) e Copacabana. Em 2013 co-produziu a série de TV européia Football Made in 

Brazil, exibida em mais de 50 países. Trabalha ainda no desenvolvimento e implantação de diversas platafornas de 

conteúdo digital, fazendo uma conexão entre tecnologia e arte. Por seus cursos e oficinas de audiovisual, já passaram 

mais de 3500 alunos, em todo o território brasileiro. Estão entre seus clientes e parceiros a UNICEF, ONU, American 

Airlines, Universidade de Michigan, NIKE, entre outros. Convidado constantemente para curadoria e júri de festivais de 

cinema em diversos estados do país. Como fotógrafo, é responsável pelo registro de diversos festivais culturais no Brasil, 

entre eles a Rota do Sol, maior evento de cultura popular do Brasil. Apenas nos últimos anos esteve em mais de 50 

países com o projeto BackPack4Life, que se tornou uma exposição que já circulou por 6 cidades do Nordeste, inclusive 

no Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Sousa (PB). Além disso, está no momento montando mais 2 exposições 

fotográficas: Uma sobre solitude e uma sobre diversidade religiosa. 

 

Músicos: Rômulo César e Wesley Santana 

Produção Executiva: Jeferson Vieira 

Assistente de Produção: Arlet Oliveira 

Design de Luz: Angélica Nunes e Vicio Oliveira Oliveira 



Realização: Cia. Vatá (companhia de Brincantes Valéria Pinheiro)/ABCVATA e 

Coletivo Cariri 

Links com fotos em alta: 

Clics de Marcelo Paes de Carvalho: 

https://www.dropbox.com/scl/fo/y6ox3h9em0na5ypv8ay1z/h?dl=0&rlkey=uz1ts9

7qb9v1w3w9dzvj0q6b7 

 
Informações: 
 
Valéria Pinheiro – +55 85 9 88485649 (valsilton@gmail.com) 
Vinicio Oliveira Oliveira: +55 38  9 9164-5299(vinivio.oliveira@urca.br) 
Rodrigo Frota – +55 71 9 9159-6579 (rodfro@gmail.com) 
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