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Paulo Câmara sanciona leis
que concedem reajustes
salariais a servidores do
Estado

O

governador Paulo Câmara sancionou,
ontem (30.03), leis que concedem
reajustes salariais aos servidores públicos
estaduais. As propostas foram enviadas à
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)
em fevereiro, e aprovadas pelos deputados. As
leis terão vigência a partir de junho, e vão gerar
um incremento de aproximadamente R$ 1 bilhão
na economia do Estado.
Atualmente, o Estado conta com 127.947
servidores ativos, 75.066 aposentados e 26.037
pensionistas. Durante as sanções, o governador
ressaltou o compromisso do Estado com o
funcionalismo público e agradeceu aos
parlamentares estaduais que votaram a favor dos
projetos de lei. "O apoio dos parlamentares foi
essencial para dar celeridade aos projetos que
nós enviamos e que irão beneficiar milhares de
servidores públicos. Com isso, nós cumprimos a
missão de valorizar cada vez mais todas as
categorias do Estado", destacou.
Para os servidores em geral, foram
aprovadas várias medidas de valorização, como
o reajuste linear de 5% no vencimento base e o
aumento no valor do vale-refeição, que passa a
R$ 242 mensais para servidores com carga
horária de 30 horas semanais e R$ 334,40 para
quem cumpre 40 horas por semana. Como
terceira medida, a lei concede a Parcela de
Valorização do Servidor (Pares), cujo valor
nominal uniforme é definido de acordo com o nível
de escolaridade para cada cargo, sendo R$ 400
para servidores com nível fundamental, R$ 600
para nível médio e R$ 800 para nível superior.
Aos profissionais da saúde, além do
reajuste linear de 5% sobre o vencimento base e a
concessão da Pares por nível de escolaridade, o
Governo do Estado também proverá a
gratificação por perigo laboral, no valor de R$
480, extensiva a todas as categorias profissionais
da pasta. Também haverá a atualização de 10%
na gratificação por plantão, inclusive como forma
de reconhecimento pelo compromisso assumido
pela categoria no enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus.
Na área da segurança pública, as polícias
Militar, Civil, Científica, Penal e Corpo de
Bombeiros de Pernambuco terão aumentos
percentuais que variam entre 16% e 20%. O
governador também sancionou a lei
complementar que cria os cargos de provimento
efetivo constantes e estruturados no
Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
Estiveram presentes à cerimônia de
sanção das leis os secretários estaduais
Humberto Freire (Defesa Social), André Longo
(Saúde), José Neto (Casa Civil) e Marília Lins
(Administração).
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Taxa de desemprego fica em 11,2% em fevereiro

A

Índice é inferior ao do trimestre móvel encerrado em novembro

taxa de desocupação
no país atingiu 11,2%
no trimestre móvel de
dezembro de 2021 a fevereiro
deste ano. O índice é inferior
aos observados no trimestre
findo em novembro (11,6%) e
no trimestre encerrado em
fevereiro do ano passado
(14,6%).
O dado, da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), foi divulgado hoje
(31) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE).

A população desocupada
também recuou e chegou a 12
milhões de pessoas no
trimestre encerrado em
fevereiro, 3,1% abaixo do
trimestre anterior (encerrado

em novembro), ou seja,
389 mil pessoas a menos.
Na comparação com o
mesmo trimestre do ano
passado (encerrado em
fevereiro de 2021), a
queda foi de 19,5%, ou
menos 2,9 milhões de
pessoas.
A população
ocupada (95,2 milhões)
manteve-se estável em
relação ao trimestre
anterior, mas cresceu
9,1% na comparação com
o mesmo trimestre do ano
passado.

Governo substitui ministros que pretendem se
candidatar nas eleições
Exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União

O

presidente Jair Bolsonaro
publicou, no Diário Oficial da
União de hoje (31) uma série
de decretos que exoneram, a
pedido, ministros e secretários,
abrindo, a eles a possibilidade de se
candidatarem a cargos públicos nas
p r ó x i m a s e l e i ç õ e s .
No Ministério da Ciência,
Te c n o l o g i a e I n o v a ç õ e s , f o i
exonerado do cargo o ministro
Marcos César Pontes. Em seu lugar,
foi nomeado Paulo César Rezende
Alvim. Rogério Marinho deixa o
Ministério do Desenvolvimento
Regional, pasta que terá à frente
Daniel de Oliveira Duarte Ferreira.
O Ministério da Cidadania
ficará a cargo de Ronaldo Vieira
Bento, que assume o cargo no lugar
de João Roma. Damares Alves
deixa o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos,
que terá, a partir de agora, como
ministra Cristiane Rodrigues Britto.

No Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a ministra
Tereza Cristina dá lugar a
Marcos Montes Cordeiro, e no
Ministério do Trabalho e
Previdência, Onyx Lorenzoni
foi substituído por José Carlos
Oliveira. No Ministério da
Infraestrutura, sai Tarcísio
Gomes de Freitas e entra em
seu lugar Marcelo Sampaio.
O Ministério do Turismo
será comandado por Carlos
Alberto Gomes de Brito, que
substitui Gilson Machado.
Vinculada à pasta, a

S e c r e t a r i a
Especial da
Cultura também tem
alteração, com a
saída do secretário
M á r i o F r i a s ,
substituído por Hélio
Ferraz de Oliveira.
F o r a m
publicados também
decretos alterando as
chefias da Secretaria
de Governo, pasta até
então ocupada por
Flávia Carolina Péres
(Flávia Arruda), que
dá lugar a Célio Faria
Júnior; e da Agência
Brasileira de
Inteligência (Abin),
com a exoneração do
diretor-geral
Alexandre Ramagem
R o d r i g u e s .

Governo Federal lança a primeira fazenda com
tecnologia 5G no Brasil

O

presidente da República, Jair
Bolsonaro, participou de
cerimônia de lançamento da
primeira fazenda 5G no Brasil. O 5G
no Agro, nome dado ao evento,
ocorreu na tarde desta quarta-feira
(30/03), na fazenda Ipê, na Baixa
Grande do Ribeiro, sul do Piauí, e
contou com a entrega de 310 pontos
de conexão gratuita à internet e 310
computadores para 31 escolas do
estado. As entregas vão levar
inclusão digital para cerca de 5 mil
a
l
u
n
o
s
.
Antes do início da cerimônia,
o Presidente Jair Bolsonaro fez uma
visita e andou de trator na fazenda
Ipê, a primeira propriedade rural
digital do país. Em seu discurso
durante o evento, o Presidente Jair
Bolsonaro afirmou que o 5G no Agro
vai levar tecnologia para o campo, o
que vai proporcionar um ganho de
produtividade de 20% a 30% para a
a g r i c u l t u r a
O 5G no Agro vai ampliar o uso de
inteligência artificial com máquinas
autônomas capazes de tomar
decisões inteligentes, .

sem interferência humana. A
tecnologia vai proporcionar
autonomia a tratores,
colheitadeiras e outras
máquinas, além de permitir
uso de drones que captam e
transmitem imagens com alta
definição e precisão,
garantindo mais eficiência
para o dia a dia no campo. De
acordo com o ministério das
Comunicações, o 5G vai
permitir, por exemplo, que a
saúde de um animal seja
monitorada em tempo real,
não importa a distância.
Ainda durante o evento,
o Presidente Jair Bolsonaro,

acompanhado pelo
m i n i s t r o d a s
Comunicações, Fábio
Faria, fez a entrega
simbólica dos 310
computadores para
os estudantes de 31
escolas piauienses,
beneficiadas pelo
P r o g r a m a
Computadores pela
I n c l u s ã o .
Inclusão digital
A l é m
d o s
computadores
entregues hoje, o
Governo Federal já
distribuiu mais 164
equipamentos para
outros 14 municípios
do Piauí, totalizando
474 terminais que
levam inclusão digital
para alunos da rede
pública de ensino por
meio do Programa
Computadores pela
I n c l u s ã o .
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Conheça o Novo Sistema Presença
O sistema é utilizado pela Rede de Profissionais do Auxílio Brasil na Educação para o acompanhamento e monitoramento da
frequência dos beneficiários do programa

O

s beneficiários do
Programa Auxílio Brasil
(PAB) precisam atender
condicionalidades específicas
para manutenção dos
benefícios previstos, que se
dedicam a estimular as famílias
a exercerem seu direito de
acesso às políticas públicas de
assistência social, saúde e
educação como elementos
fundamentais para a inclusão
social. O Ministério da
Cidadania (MC) é o órgão
responsável pela gestão do
programa de transferência de
renda associada. Cabe ao
Ministério da Educação (MEC)
acompanhar e monitorar as
condicionalidades exigidas
para os estudantes
beneficiários.
A condicionalidade na
educação é a contrapartida na
qual os estudantes devem
estar matriculados na
Educação Básica e cumprir
frequência mínima
acompanhada em cinco
períodos, com dois meses
c a d a ,
p o r
a n o
(fevereiro/março, abril/maio,
junho/julho, agosto/setembro e
outubro/novembro) e por
idade: 5 e 4 anos - 60% de
Frequência - 6 até 21 anos -

75% de Frequência. É essencial fazer o registro do
motivo da baixa frequência corretamente quando
algum fator esteja perturbando, desestimulando ou
impedindo a ida do estudante à escola.
O MEC disponibiliza para a rede de
profissionais do programa na educação o Sistema
Presença para facilitar o processo de identificação
dos estudantes, a coleta e o registro de frequência e
para subsidiar as atividades vinculadas aos
períodos de pré-coleta e pós-coleta em suas
localidades.
O Sistema Presença é aberto para inserção
dos registros por dias determinados a cada período
de acompanhamento. Contudo, não está impedida a
realização de outras ações no sistema, como:
cadastramento da rede de profissionais, a
transferência de estudantes, atualização de dados
ou ações de busca ativa aos estudantes em situação
de vulnerabilidade para evitar a evasão escolar.
Devido à pandemia da COVID-19 no país,
como medida de proteção e enfrentamento da

emergência em saúde pública e
considerando não haver prejuízo para as
instituições envolvidas, incluindo as famílias
beneficiárias, foi suspenso o efeito do
descumprimento das condicionalidades na
educação do Programa Bolsa Família (PBF)
e do Programa Auxílio Brasil (PAB).
O Ministério da Educação informa que,
após atualizações, o Novo Sistema
Presença encontra-se disponível para a rede
de profissionais do Programa Auxílio Brasil
na Educação. O cronograma de coleta e
registro de frequência foi retomado
normalmente no corrente ano e obedece ao
Calendário de Acompanhamento em 2022.
Esse trabalho é muito importante para
identificar a causa da baixa frequência, de
modo a evitar o abandono escolar.
Programa Auxílio Brasil
O Programa Auxílio Brasil é o sucessor
do Programa Bolsa Família e, como tal,
contempla novos aspectos e traz como
principal força motriz o desenvolvimento das
famílias que se encontram em situação de
pobreza e extrema pobreza, associado ao
direito à educação básica e permanência na
escola. Conheça o programa completo, que
contempla auxílios como: o Auxílio-Esporte
Escolar, Bolsa de Iniciação Científica Júnior,
Auxílio-Criança Cidadã, Auxílio-Inclusão 14
rodutiva Rural e Auxílio-Inclusão Produtiva
Urbana. No site do Ministério da Cidadania
há outras informações, encontre as
respostas às principais dúvidas sobre o
assunto. Saiba mais clicando aqui.

MEC abre processo para inserção de novos programas de
Residência em Saúde
Instituições interessadas poderão efetuar as solicitações entre os dias 1º de abril e 15 de junho
pandemia evidenciou a necessidade que o Brasil encara de ter
especialistas em suas 16 profissões da saúde. Desde a década de 70, a
Residência Médica e a Residência Multiprofissional em Saúde têm se
esforçado para promover uma especialização padrão ouro, colocando
profissionais qualificados no atendimento ao público.
Pensando nisso, o Ministério da Educação (MEC), por meio da
Coordenação-Geral de Residências em Saúde, abrirá seus sistemas (SINAR –
Sistema Nacional de Residências em Saúde, e SisCNRM – Sistema da Comissão
Nacional de Residência Médica); entre os dias 1º de abril e 15 de junho, para que
instituições públicas e privadas que tenham interesse em promover novos
programas de residência, possam oferecer seus projetos e submeter os Pedidos
de Credenciamento de Programas (PCPs).

A

Os novos programas autorizados poderão ser financiados pelo município, estado, setor privado, Ministério da Saúde ou
Ministério da Educação.
Após a submissão do PCP pela instituição, a solicitação será encaminhada para a Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM) ou para a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), que prosseguirá com os próximos
passos.
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Anvisa aprova uso emergencial do Paxlovid, antiviral contra
covid-19: medicamento deve ser prescrito por médicos
especialistas, alerta Soraya Smaili, farmacologista da Unifesp

A

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
aprovou nesta quarta-feira, 30 de março de 2022, o
uso emergencial do Paxlovid, antiviral fabricado pela
Pfizer, contra covid-19. O pedido havia sido feito em 15 de
fevereiro, mas apenas agora a decisão foi tomada, em
reunião da Diretoria Colegiada do órgão.
Apesar da aprovação, o medicamento deve ser
prescrito por médicos especialistas em infectologia e com
experiência em tratamento da doença. É o que alerta a
professora Soraya Smaili, farmacologista da Escola
Paulista de Medicina, que foi Reitora da Unifesp no período
2013-2021 e é coordenadora do Centro SOU Ciência,
lançado em julho de 2021.
“Trata-se de um medicamento que vem sendo
estudado desde o ano passado, em novembro de 21 foram
publicados os dados considerados bem promissores. Em
dez foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e aqui no
Brasil estava em análise pela Anvisa, que agora aprovou de
maneira emergencial. Os resultados apresentados até o
momento foram muito promissores”, afirma Soraya.
Mas toda a atenção é necessária. O medicamento
ainda está em fase de aprovação emergencial, é preciso
acompanhar. Deve ser prescrito por médicos especialistas
em infectologia e com experiência em tratamento da da
covid-19”, completa a professora.

de base, além dos idosos que
já receberam as vacinas há
mais tempo e que têm uma
imunossenecência. É uma
medida importante e
acrescenta em termos de
alternativas para aqueles que
são infectados pelo
coronavírus”, considera a
farmacologista.
O Paxolovid é um
inibidor de protease, que é
O Paxlovid é o primeiro antiviral uma enzima que o vírus utiliza
para o coronavírus aprovado no Brasil e para aumentar a replicação e
o primeiro que é de uso oral, sendo que o se espalhar. Por isso, ajuda a
paciente não precisa de hospitalização diminuir a circulação do vírus
para ter o tratamento. Segundo Soraya, e m p a c i e n t e s l o g o n o s
também é uma ferramenta importante primeiros dias dos sintomas.
“Essa é uma notícia
para o tratamento inicial da doença, nos
primeiros dias dos sintomas e pode importante, porque traz novas
evitar que a pessoa fique gravemente possibilidades. Porém, ainda
não está disponível no SUS e
doente.
Torna-se bastante importante em esperamos que possa ser
p a c i e n t e c o m i m u n i d a d e m a i s acessível para as pessoas
comprometida,ou com aqueles que têm pelo Sistema Público, já que
se trata de uma medida.
doenças

Ministério da Saúde lança Plano de Integridade 2022-2023
Documento apresentado nesta quarta-feira (30) tem o objetivo de prevenir e minimizar a ocorrência de quebra de
integridade na Pasta

n

tegridade é fazer o certo,
mesmo que ninguém esteja
olhando”, partindo desse
princípio, o Ministério da Saúde
lançou o novo Plano de Integridade,
com vigência para 2022 e 2023,
nesta quarta-feira (30). O documento
apresenta uma série de ações e
projetos planejados para, entre
outros objetivos, garantir a aplicação
correta de recursos públicos e
promover a transparência da gestão
pública.
“As verbas têm que ser
aplicadas com apropriação, não se
pode perder um centavo do recurso
público pelos caminhos tortuosos da
corrupção”, afirmou o ministro,
Marcelo Queiroga, durante o
lançamento.
A iniciativa marca a renovação
do compromisso do Ministério da
Saúde em implementar medidas de
integridade, que são fundamentais
para garantir a aplicação correta dos
recursos públicos e o combate à
corrupção, priorizando o interesse
público diante dos interesses
privados no setor público, com o
envolvimento e engajamento de
todos os agentes públicos do órgão.
“É uma honra para
Controladoria-Geral da União (CGU)
poder contar dentro de um trabalho
amplo do governo, como um todo,
com um ministério que é exemplo na
execução das políticas de
integridade, que só fortalecem o
nosso País e nosso governo”, disse o
ministro da CGU, Wagner Rosário.
Na prática, o plano contempla
medidas que tem como objetivo
prevenir, detectar, punir e remediar
ocorrências de quebra de
integridade. da integridade na Pasta.

Essas medidas foram definidas a partir da
detecção de riscos para a integridade, como por
exemplo: nepotismo; conflitos de interesse; abuso de
posição ou poder em favor de interesses privados;
solicitação ou recebimento de vantagem indevida,
vazamento de informações, entre outros. O plano
também reforça, junto aos agentes públicos da
instituição, a importância do zelo no desempenho da
função pública para estabelecer de forma sustentável a
cultura
"
A Diretoria de Integridade é parte do Ministério da
Saúde. Quando identificamos uma irregularidade e
tomamos uma providência, é o Ministério da Saúde
identificando algo de irregular e tomando uma
providência", destacou a diretora de Integridade da
Pasta, Carolina Palhares. "A semente está plantada e
mostramos tudo o que caminhamos institucionalmente
em 2020 e 2021, o quanto avançamos e hoje
conseguimos garantir ainda mais o alcance do interesse
público", disse.

O novo documento apresenta
projetos e ações definidos a
partir das necessidades e
especificidades do Ministério da
Saúde, no que tange a
integridade pública. As ações
foram agrupadas da seguinte
forma: promoção da ética e da
integridade; promoção da
transparência; gerenciamento de
riscos e controles internos; ações
de detecção, punição e
remediação de casos de fraude e
corrupção e ações de
monitoramento e atualização
periódica. "Vamos juntos semear
a integridade e garantir que todas
as decisões tomadas na nossa
instituição somente atendam ao
interesse público", enfatizou a
diretora de Integridade.
Papel da CGU
A CGU, por ser um órgão
de controle interno do Governo
Federal, responsável pela
defesa do patrimônio público,
tem um papel central no
fortalecimento das instâncias de
integridade do executivo Federal
e continua presente com a
atribuição de conceder
orientações normativas e
supervisão técnica necessária.
Por esse motivo, o Sistema
de Integridade Pública do Poder
Executivo Federal (Sipef) é
composto pela CGU e pelas
Unidades de Gestão de
Integridade, que são setores
responsáveis pela gestão da
integridade dentro dos órgãos e
entidades.
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Programação do Itaú Cultural para as crianças estreia
performance
na rua e espetáculo on-line para todo o Brasil no fim de semana

D

uas estreias marcam o fim de semana do Itaú Cultural para as
crianças e suas famílias. No domingo, 3, presencialmente, na
calçada da organização, é realizada a primeira apresentação da
performance Impermanência, com a dançarina de Popping recifense
Hullipop. Ela faz duas entradas – às 13h e às 15h –, cada uma com 15
minutos de duração.
N o f o r m a t o o n - l i n e , e m w w w. i t a u c u l t u r a l . o r g . b r e
www.youtube.com/itaucultural, entra em cartaz, também no domingo,
a partir das 9h, Lasanha e Ravioli em A Branca de Neve. A peça das
palhaças que lhe dão o nome faz uma releitura da história clássica,
com direção de Fernando Philbert. No sábado, 2, o IC para Crianças
oferece, nos mesmos canais digitais, episódio inédito em que o artista
Duba Becker faz uma introdução a palhaçaria com o público de casa.
Arte na Rua
O Popping que marca a performance de Hullipop, é uma dança
urbana, criada na cidade de Fresno, na Califórnia, em 1970, sobre a
técnica de rapidamente contrair e relaxar os músculos para causar um
empurrão no corpo do dançarino, visto como uma batida. Nesta
apresentação, ela explora, por meio das batidas da dança, um corpo
moldável, que revela contrastes a cada ciclo e aprende a aceitar a
impermanência da vida, dos processos e das pessoas.
Palco Virtual
Como parte da comemoração de três décadas de atividade ininterrupta das palhaças Lasanha e Ravioli, as atrizes Ana Barroso e
Monica Biel produziram, com apoio do edital Rumos Itaú Cultural, de 2019-2020, a versão on-line da peça Lasanha e Ravioli em A
Branca de Neve, com direção de Fernando Philbert.
O clássico conto de Charles Perrault é apresentado através do humor crítico e sob a ótica particular das palhaças. O vídeo
mostra as clowns em sua casa e durante a gravação no estúdio, mesclando cenas do conto e de bastidores. Desde 1990, Ana
Barroso e Monica Biel desenvolvem seu trabalho com base na adaptação de contos de fadas e sua transposição para a cena através
da linguagem de clowns. A partir de personagens e histórias amadas pelas crianças, tratam de questões do seu cotidiano, com o
distanciamento necessário para que elas possam exercitar seu olhar crítico, sem deixar de estimular a fantasia.
A dupla utiliza diversas técnicas como uso de máscaras, manipulação de bonecos, elaborados figurinos, improvisação e
palhaçaria, além de um jogo aberto e comunicativo com as crianças. Segundo as atrizes, os contos de fadas são um tema
inesgotável e uma forma de falar de assuntos universais como o medo, o desconhecido, a amizade, o amor, os desafios, as relações
familiares, o preconceito, a coragem, a cumplicidade, a solidariedade.
IC para Crianças
O circo também permeia a programação do IC para Crianças desenvolvida pelo Núcleo de Educação e Relacionamento do Itaú
Cultural. O convidado dessa temporada é o palhaço, ator e malabarista Duba Becker, que dessa vez faz uma introdução a palhaçaria.
Esse personagem é a síntese do circo, utilizando a mágica, a acrobacia, os malabares e a contorção para fazer muita brincadeira. Na
próxima semana, a temporada é encerrada com uma live no Youtube do IC.
Sobre os participantes
Duba Becker é malabarista, acrobata e palhaço. O artista já se apresentou em países, como Alemanha, Portugal, Espanha e
Argentina, e realizou temporada com seus números no Circo Gaia em espaços voltados para a arte, como o Sarau do Charles e
diversos festivais de circo e espetáculos de rua pelo país.
Como professor, ministrou cursos de Iniciação Circense, Oficinas de Introdução à Arte do Malabarismo e oficinas de confecção
de malabares. Integra desde 2003 a Cia Suno, companhia fundada em 1998 por um grupo de amigos que sonhavam criar um núcleo
de pesquisa cênica na cidade de Santos.
Além de se dedicar à arte circense nestes anos de existência, a Cia Suno assinou a coreografia da comissão de frente das Escolas de
Samba X9 Santista, Gaviões da Fiel e Rosas de Ouro. Também foi convidada pelo Ministério do Turismo e Embratur para representar
a arte circense brasileira em Lisboa, Madrid e Argentina.
Hullipop é natural de Recife, dançarina, performer, pesquisadora, professora de dança e produtora cultural. Desde 2012
aprofunda seus estudos nas danças urbanas com foco no Popping, assim como nas danças Boogaloo e Animation. Atualmente faz
parte do Coletivo Corpo de Lama, de Pernambuco, onde ministra aulas, produz campeonatos e batalhas de Popping, rodas e
eventos de formação, fomentando assim a cena local recifense e nacional do gênero. Feminista, enfatiza a emancipação feminina na
cena e atua como uma das administradoras do grupo virtual Elektras Boogie, grupo de rede nacional que tem o intuito de reunir e
potencializar dançarinas ao redor do Brasil, com treinos e rodas de dialogo, além de outras atividades mensais. Morando em São
Paulo desde janeiro deste ano, encontra-se em processo de montagem como uma das intérpretes criadoras no espetáculo Ciclos,
curvas e outras perspectivas, da companhia de danças urbanas Discípulos do Ritmo e em processo de montagem de sua
apresentação solo Impermanências.
Ana Barroso e Monica Biel se conheceram no teatro O Tablado, no Rio de Janeiro, nas aulas de Maria Clara Machado. A partir
daí, seguiram por caminhos diferentes, Monica Biel foi estudar em Paris, onde cursou a École de Théatre Mime et Mouvement
Jacques Lecoq e o curso de Philippe Gaulier. Ana Barroso foi aluna de Rubens Correia e Aderbal Freire-Filho, entre outros, e
trabalhou com o grupo Teatro Due Mondi, na Itália. A dupla se reencontrou no Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, em
1989, dirigido por Aderbal Freire-Filho, grupo que integrou e onde atuou em diversos espetáculos. Deste reencontro, nasceu o desejo
de voltar a fazer teatro para crianças e desenvolver uma linguagem autoral, tanto dramatúrgica quanto cênica. Ao longo dos anos, a
dupla produziu diversos espetáculos, que obtiveram excelentes críticas, muitos prêmios e indicações.
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