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Fraport Brasil e Mino apresentam a cultura nordestina com novas obras 
de arte no Fortaleza Airport 

 
Cultura, costumes e crenças são misturados ao cenário da aviação. 

 
 
Fortaleza, 7 de outubro de 2019 - Para dar boas-vindas e compor o cenário de 
chegadas e partidas do Fortaleza Airport, a Fraport Brasil, por meio dos traços 
do artista Mino, apresenta aos turistas e cearenses obras de arte da terra da 
alegria: o Ceará, relacionando a aviação com a cultura nordestina.  
 
O artista desenhou, exclusivamente para a Fraport, 12 telas inspiradas em 
elementos ligados aos costumes locais. O “Sol mandala”, por exemplo, 
representa o verão procurado por aqueles que chegam de regiões frias.  
 
Todos os trabalhos ficarão expostos no Terminal de Passageiros. Eles 
complementam as obras já existentes, que têm como tema “Ceará, terra da luz” 
e que estão fixadas próximas à praça de alimentação. “Fizemos questão de que 
fosse o Mino a dar continuidade ao trabalho que já tinha desenvolvido. Nas telas 
já existentes, também feitas por ele, é retratada especialmente a história da 
região e, agora, complementamos com os principais aspectos culturais. É um 
prazer contar com tal contribuição”, explica Andreea Pal, presidente da Fraport 
Brasil.  
 
A concepção do projeto iniciou no segundo semestre de 2018. Em fevereiro de 
2019 iniciaram-se os estudos e em outubro deste ano acontece a entrega. 
“Essas obras recebem quem chega, saúdam quem parte e apresentam o Ceará 
para o visitante e para o próprio cearense”, destaca o artista Hemínio Macedo 
Castelo Branco (Mino). 
 
A Fraport Brasil valoriza e respeita a cultura nordestina. O objetivo é homenagear 
a terra da luz, que recebe diariamente milhares de turistas. A combinação de arte 
com cultura, relatada por meio dos traços de um artista, tem muito a dizer sobre 
as histórias de um povo. Essas obras representam e ilustram a cultura local, que 
será transmitida para pessoas de todo o mundo, que têm o aeroporto como porta 
de entrada para a terra da alegria. 
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