
O ator e produtor cultural Ulisses 
Dornelas comemora 40 anos de 
sucesso do Palhaço Chocolate que 

tornou-se um ícone do teatro infantil, 
sempre contagiando as crianças com alegria 
e brincadeiras – e também aos adultos, 
marcando a infância de muitas gerações. 
Hoje, pais e avós que tanto se divertiram 
com ele na infância, levam seus lhos e netos 
para os shows e espetáculos do carismático 
palhaço.
 Ulisses Dornelas gosta de teatro 
desde menino, e quando adolescente 
formou um grupo teatral chamado de 
“Família dos Bombons”, com 10 recreadores 
que animavam festas para criançada. 
Escolheu o chocolate para personagem, e 
quando o grupo acabou, seguiu sozinho com 
o Palhaço Chocolate, até hoje, ampliando 
cada vez mais suas atividades, com projetos 
para teatro, música, dança e circo, sempre 
voltados para as crianças e jovens. Começou 
a ter visibilidade quando trabalhou na casa 
de festas Maria Fumaça, da empresária Ana 
Maria de Andrade.
 Nesses 40 anos de atuação do 
Palhaço Chocolate, Ulisses foi notando que 
o mundo evoluía e as crianças também, que 
tudo precisava de acompanhar esta 
evolução natural, com mais ação, mais cores, 
mais interatividade e efeitos especiais, sem 
desvincular-se da essência educativa e 
construtiva do teatro. Assim foi absorvendo 
as novas linguagens, estéticas e plásticas, 
que coloca nas suas produções. E o acerto 
cava claro na resposta dada pelo público 

que lota seus shows, seus espetáculos e 
todas as suas atividades.
 No momento, além de movimentar 
o Teatro Boa Vista, cuja pauta é sempre 
ocupada, Ulisses não descuida de produzir 
seus espetáculos, seus shows ao ar livre, 
sempre com a participação do Palhaço 
Chocolate ,  a lém  de  apoiar  outros 
espetáculos como Obsessão, cuja estréia está 
prevista para maio. E ainda tem tempo para 

pesquisar, estudar e se atualizar para levar 
novidades para o público. Faço tudo com 
paixão e amor. Nunca deixei de cumprir um 
compromisso, explica.
 Os  espetáculos  que  Ul isses 
Dornelas produz sempre envolvem muitos 
artistas e técnicos abrindo oportunidade de 
trabalho para os prossionais de artes 
cênicas, como é o caso de A Bela e a Fera, um 
dos clássicos infantis mais conhecidos em 

todo mundo, baseado no conto da francesa 
Jeane Marie Leprince e inspirado nos 
grandes musicais da Broadway. Trata-se de 
uma superprodução do Palhaço Chocolate e 
da Cia do Riso, com direção de Roberto 
Costa, 15 atores e bailarinos que se revezam 
em 40 personagens. São mais de 50 gurinos 
e cenários em terceira dimensão. A peça está 
em cartaz no Teatro Boa Vista, Rua Dom 
Bosco, Boa Vista, todos os domingos, às 10h.
 O Palhaço Chocolate é conhecido 
em todo o Brasil, mas Ulisses Dornelas, sem 
maquilagem e indumentárias, é reconhecido 
por  poucas  pessoas .  Ele  acha  isso 
completamente normal porque existe uma 
anidade muito grande entre o ator e a 
personagem: Eu faço tudo o que posso para que o 
Palhaço Chocolate brilhe. Crio os textos, deno 
roteiro, produzo o espetáculo, seleciono a equipe de 
trabalho, faço tudo para que o Palhaço Chocolate 
realize sua função, diz.Ulisses.
 Fora do palco Ulisses Dornelas é 
um cidadão comum, formado em Pedagogia, 
Psicologia, Administração de Empresas e 
Marketing, pai de dois lhos, o advogado e 
baterista Ulisses Dornelas Júnior e a 
bailarina clássica Tamara Dornelas, que 
considera as duas pérolas de sua vida. Gosta 
de ler e pesquisar, mas seu lazer é o palco. 
São 40 anos sem tirar férias, trabalhando 
todos os dias, mas fazendo tudo com muita 
motivação e alegria. Adora crianças, faz 
tudo para que elas se sintam bem e quem 
alegres, felizes e satisfeitas com os seus 
espetáculos. Não pensa em parar pois o teatro 
é a minha vida e amo tudo o que faço, diz.
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Ulisses Dornelas comemora 40 anos do Palhaço Chocolate

Ulisses Dornelas faz tudo para que o Palhaço Chocolate brilhe e faça as crianças felizes

Afastada dos palcos há 15 anos, a atriz Simone Figueiredo volta a cena em
 Obsessão, cuja estréia está marcada para 22 de maio, no Teatro Boa Vista

Diretor, assistente, técnicos e elenco do espetáculo Obsessão, que tem estréia marcada para 22 de maio

Divulgação

Simone Figueiredo volta ao palco em Obsessão

ucesso no Rio de Janeiro, o espetáculo Steatral Obsessão,  de Carla Faour, 
indicada ao Prêmio Shell 2012 de 

melhor autor pelo trabalho, ganha uma 
versão pernambucana com estreia prevista 
para o dia 22 de maio, no Teatro Boa Vista. A 
peça marca o retorno aos palcos de Simone 
Figueiredo, ex-secretária de Cultura do 
Recife, após 15 anos sem atuar. A montagem é 
uma iniciativa de um grupo de premiados 
atores de uma mesma geração do teatro 
pernambucano. São eles Simone Figueiredo, 
Nilza Lisboa e Silvio Pinto que, em tempos de 
crise, resolveram se unir para produzir um 
espetáculo sem o apoio de Lei de Incentivo. 
Para isso, convidaram o diretor Henrique 
Tavares, indicado ao Prêmio Shell 2012 de 
melhor diretor pela peça, para assinar a 
direção  da versão local  da  montagem.
 O espetáculo fala sobre a amizade e 
rivalidade, de toda uma vida, entre duas 
mulheres. A história das amigas Lívia (Nilza 
Lisboa) e Marina (Simone Figueiredo) é o 
ponto de partida para investigar, com muito 
humor, o universo feminino e amoroso. O 
texto nasceu nas páginas de um site pioneiro 
(www.dramadiario.com), formado por sete 
dramaturgos com forte atuação na cena 
contemporânea do Rio de Janeiro. A peça foi 
escrita a partir de postagens semanais, o que 
permitiu que os internautas acompanhassem 

os 15 capítulos, durante quatro meses. 
Grande parte da ação se passa em 

Lisboa. A cidade simboliza a ligação mais 
forte com nossos antepassados, laços afetivos 
e consanguíneos. Embora, Lívia e Marina não 
tenham nenhuma relação de parentesco, são tão 
próximas como duas irmãs, rivais como inimigas de 
guerra, estão conectadas desde todo o sempre. 
Inexplicavelmente, pelo destino, comenta Carla 
Faour. Obsessão é um daqueles espetáculos difíceis 
de classicar, quando o riso e a emoção embaralham 
os sentimentos, completa.

Além de Simone Figueiredo, Nilza 
Lisboa e Silvio Pinto, o elenco pernambucano 
é formado também por Diódenes D. Lima e 
Tarcísio Vieira. A direção de arte é assinada 
por Célio Pontes e a assistência de direção 
ca a cargo de Henrique Celibi. A peça foi um 
dos destaques da temporada teatral carioca 
de 2012. Diante do sucesso, o espetáculo 
voltará em cartaz, este ano, no Rio de Janeiro. 

Obsessão foi indicado pelo jornal O 
Globo e selecionado pela Revista Veja Rio 
como um dos 10 melhores espetáculos em 
cartaz. Recebeu o prêmio APTR 2012 de 
melhor autor, duas indicações ao Prêmio 
Shell: melhor autor e melhor diretor, Prêmio 
FITA de melhor autor, indicação ao Prêmio 
APTR de melhor atriz coadjuvante e duas 
indicações ao prêmio FITA: melhor diretor e 
melhor atriz.
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 Caravana Tapioca, formada pelos Aartistas Giulia Cooper e Anderson 
Machado,  va i  estrear  mais  um 

espetáculo que promete muitas risadas e 
diversão para todas as idades. É Beco da Ilusão, 
com roteiro e direção de Anderson Machado e 
supervisão cênica de Marcelo Oliveira. No 
enredo, dois artistas vão se apresentar em um 
beco supostamente comum, mas têm seu show 
interrompido devido a um curto-circuito no 
equipamento de som. O espetáculo, que parecia 
estar perdido, ganha uma nova dimensão 
quando seres mágicos surgem no local, 
indicando soluções para que eles possam recriar 
o show utilizando lixo. Mágica, malabarismo, 
riso e poesia contam essa história sem palavras, 
interpretada pelos artistas Giulia Cooper e o 
próprio Anderson Machado.

 Com incentivo do Funcultura, o 
espetáculo Beco da Ilusão, pretende circular, 
entre os meses de maio e junho de 2015, por 
diversas áreas abertas do Recife e Olinda (há 
perspectiva de apresentações no Parque Dona 
Lindu, Parque 13 de Maio, Praça do Arsenal da 
Marinha, Praça de Boa Viagem e Praça da 
Jaqueira, entre outros lugares), além de chegar a 
abrigos de idosos e pátios de escolas públicas 
para turmas de crianças e adolescentes. A 
agenda com datas e horários ainda está sendo 
fechada. Ainda na equipe técnica da montagem, 
Fabiana Pirro na criação de gurinos, Anderson 
Machado, também responsável pelo cenário, 
Leidson Ferraz na assessoria de comunicação, 
Hudson Wlamir na produção executiva, e 
Marcella Malheiros na administração. Maiores 
detalhes no site www.caravanatapioca.com

 Caravana Tapioca ocupará praças
 e escolas com sessões gratuitas 

12ª Mostra Brasileira de Dança 
quer receber propostas do país inteiro

omposta por espetáculos e coreograas Cde diversos gêneros e formatos, prefe-
rencialmente inéditos, para crianças 

e/ou adultos, a 12ª Mostra Brasileira de Dança 
(MBD), promovida pelos produtores Iris Mace-
do e Paulo de Castro, será realizada no Recife 
no período de 27 de julho a 15 de agosto de 2015. 
Até o dia 15 de maio, quem tiver propostas para 
compor essa programação pode se inscrever 
pelo site www.mostrabrasileiradedanca.-
com.br. E, pela primeira vez, todo o processo 
está na Internet, com possibilidade de um 
cadastro que dá dicas para que o(a) interessa-
do(a) preencha todos os requisitos e mande o 
material necessário para apreciação, como 
vídeo e fotograas em alta resolução. E inova ao 
fazer inscrição totalmente online.
 No segmento Difusão, podem se ins-
crever propostas de todo o Brasil na Categoria 
Prossional, com espetáculos acima de 40 

minutos nos estilos clássico, neoclássico, 
moderno, contemporâneo, popular, folclórico 
(afro, amenco, árabe, etc.), rua, sapateado, 
salão e jazz. Para os pernambucanos, ainda há 
possibilidade de inscrição na Categoria Pros-
sional para coreograas entre 15 e 20 minutos. 
Uma outra opção é a de Grupos em Formação 
(também exclusivo a Pernambuco), com coreo-
graas entre 3 e 10 minutos.
 No segmento da Formação, a 12ª Mos-
tra Brasileira de Dança espera receber propos-
tas de professores de todo o Brasil para ocinas 
de aperfeiçoamento prossional, ou ainda 
propostas de professores para ocinas de 
iniciação (nestas, válidas apenas para prossio-
nais residentes em Pernambuco). Os valores 
dos cachês e outras necessidades podem ser 
vericadas no site do evento. Maiores informa-
ções:  (81)  3421  8456  ou  pelo  e-mail 
info@mostrabrasileiradedanca.com.br. 

ndicada para crianças a partir dos oito anos Ide idade, a peça musicada Sebastiana e 
Severina, produção de Claudio Lira e Teatro 

Kamikaze, está em temporada até o dia 10 de 
maio no Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais 
do Apolo, s/n, Bairro do Recife. Tel: 3355 3321), 
aos sábados e domingos, sempre às 16h. 
Concebida a partir do premiado e elogiado livro 
homônimo do pernambucano André Neves, 
escritor e ilustrador radicado há anos no Rio 

Grande do Sul. A peça conta com adaptação 
dramatúrgica e encenação de Claudio Lira, além 
da direção de arte de Marcondes Lima, 
iluminação de Játhyles Miranda e direção 
musical de Demétrio Rangel. No elenco, Célia 
Regina, Zuleika Ferreira, Luiz Manuel e o 
próprio Demétrio Rangel. A montagem recebeu 
patrocínio da Petrobras, através do Prêmio 
Myriam Muniz, da Funarte/Ministério da 
Cultura. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

epois de ganhar o selo da RIC – Red DInternacional de Cuentacuentos, 
reconhecido em 46 países,  e de 

participar,  em 2014,  do XIII  Festival 
Internacional de Cuentacuentos em Buenos 
Aires- Argentina, como narradora convidada, 
este ano Yalle Feitosa estará na programação 
da 17ª edição do Festival Internacional 
“ContArte, un puente de palavras” festival 
consagrado que ocorrerá entre os dias 02 e 09 
de maio, em Havana – Cuba, este evento é 
dedicado aos cuidados com as orestas e o 
Brasil será o país homenageado.
  Ao lado da escritora e narradora 
Lenice Gomes e Fátima Pinheiro, Yalle Feitosa 
levará histórias da tradição oral brasileira para 
encantar ouvintes de novas fronteiras, “é uma 
grande  a legr ia  poder ,  mais  uma vez , 
representar meu país e levar para o mundo um 
pouco  das  h istór ias  de  Garanhuns  e 
Pernambuco, que têm um vasto e riquíssimo 
acervo de histórias a serem contadas, e uma 
responsabilidade estar ao lado de duas grandes 
narradoras como Lenice Gomes e Fátima 
Pinheiro, além de acreditar que participar de 
eventos deste porte abre cada vez mais espaço 
para todos que trabalham com a narração e 
fortalece este movimento que está ressurgindo 
com tanta força em nossa região.” - diz Yalle 
Feitosa.

Sebastiana e Severina faz temporada até 10 de maio

Garanhuns ganha espaço
no cenário internacional

Yalle Feitosa, de Garanhuns, participará, em Cuba, do 
Festival Internacional “ContArte, un puente de palavras!

Para professores, contadores de históriae e demais interessados, será realizado o curso 
Encantadores de Histórias, tendo como facilitadores Yalle Feitosa, Éverton Kelly, Patrícia Van Der 
Linden, Francis Ferreira, Antônio Marcos, Marta San, Verônica Costa, Cristiasne Farias e 
Lenice Gomes. Detalhes com Yalle Feitosa, pelo telefone (87) 9954-0320.

Curso para Contadores de Histórias

As inscrições para o 3º Congresso de Dança a Dois - PE, que será realizado na AABB, Av. Doutor 
Malaquias, 204, Graças, Recife – PE nos dias 01,02 e 03 de maio, ainda estão abertas e a venda de 
mesas: 55 (81) 99793663 – 99353223 – 86896125 ou congressodanca02peinscricao@gmail.com
 É um evento técnico-promocional com o objetivo de ingressar novos adeptos ao 
mundo da dança de salão, e proporcionar melhorias técnicas aos prossionais e amantes da 
dança através de aulas, workshops, palestras, shows, bailes e mostra coreográcas, nos quais 
prossionais e amadores do mundo todo terão a oportunidade de mostrar seu talento. O 
congresso contará com aulas e bailes de diversos ritmos da dança de salão, como bolero, zouk, 
samba de gaeira, forró, samba funkeado, salsa, bachata, kizomba, tango, west coast swing, 
soltinho e dança esportiva.

Congresso de Dança

Aprendizado e inclusão em forma de arte circense. Esses são os objetivos do projeto Circo 
Social Uninassau. Iniciativa do Instituto Ser Educacional, a ação visa promover a inclusão 
social entre adolescentes e jovens com síndrome de Down por meio de aulas de circo e balé 
clássico. As aulas, que serão realizadas duas vezes por semana, serão ministradas por 
instrutores renomados, sob a coordenação do diretor circense Bóris Trindade Júnior, o Borica.

Circo Social

Feira Literária
Nos dias 06, 07, 08 e 09 de maio, será realizada a I Flist – Feira Literária de Serra Talhada, com 
uma vasta e diversicada programação, na Estação do Forró, envolvendo editoras e escritores, 
numa promoção da Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Cultura (Anildomá 
Williams de Souza), e coordenação de Cleonice Maria dos Santos, presidente da Fundação 
Cultural Cabras de Lampião. Ponto de Cultura Cabras de Lampião e Museu do Cangaço. 

Fórum de Mediação
O I Fórum de Mediação e Arbitragem de Pernambuco, realizado em Olinda como parte 
integrante do Trabalho de Conclusão do Curso da 1ª Turma de especialização em Mediação e 
Arbitragem de Conitos da Faculdade de Olinda (Focca) tem a coordenação de Renato 
Ramos, que é sócio do SATED-PE.

Divulgação

Giulia Cooper

Anderson Machado e Giulia Cooper compõem o elenco de Beco da Ilusão

Pedro Portugal

Cena da peça infantil Sebastiana e Severina



O
 cancelamento do espetáculo Horizonte 
da Paixão dividiu a cidade de Arcover-
de no Sertão de Pernambuco. De um 
lado os conservadores, que seguiram 

os conselhos de um padre da cidade – que 
pediu para os éis boicotarem a peça. Do 
outro, a indignação dos artistas que se alas-
trou em protestos pelas redes sociais e engros-
sou um movimento contra a censura. A peça, 
realizada há 15 anos, recria os últimos dias da 
vida de Cristo. A montagem tem em seu elen-
co artistas do grupo de teatro do Sesc Arco-
verde, dos alunos da Educação de Jovens e 
Adultos e do grupo da Terceira Idade Novo 
Horizonte.

Segundo os próprios artistas, Hori-
zonte da Paixão se propõe desde sua estreia, há 
15 anos, a inserir cenas que tratem de questões 
contemporâneas para aproximar da realidade 
do público, para despertar reexão sobre os 
ensinamentos de Cristo. “Nunca o espetáculo 
tentou ser um espelho da Bíblia, ou teve por nalidade 

catequizar segundo qualquer religião”, comenta o 
ator William Castilho.
 A peça, patrocinada pelo Sesc e apoi-
ada pela prefeitura, foi apresentada na quinta-
feira. No programa Sexta-feira Santa na Rádio 
Independente FM, a principal emissora de 
Arcoverde, o Padre Adilson Simões pediu aos 
éis que boicotassem o espetáculo, que 
segundo ele apresentava cenas sacrílegas, 
desordenadas e absurdas. Os artistas garan-
tem que o padre não assistiu ao espetáculo. E 
que sua opinião foi a partir do relato de três 
pessoas.

Durante sua fala na Independente 
FM, o Padre Adilson repudiou a cena da “San-
ta Ceia”, em que o ator que interpreta Jesus 
aparece de calça jeans e faz seu discurso em 
cima da mesa. Disse o padre: Na Santa Ceia, em 
todas as apresentações teatrais, cinematográcas e 
outras mais, nunca se viu Jesus, na hora sublime de 
dar-se no Pão, em pé, sobre a mesa. Isto é crime, debo-
che sobre uma religião. Na diversidade, respeitemo-

nos mutuamente.
Esse pronunciamento do padre ina-

mou éis mais conservadores, que, segundo os 
artistas, criando um clima de revolta contra o 
movimento artístico da cidade, inclusive com 
ameaças de agressão física. Além dele ter falado 
sobre cenas que não existiram e sobre uma apologia ao 
aborto que nunca foi abordada no espetáculo. Após 
sua fala, ligou diretamente para o presidente do Sesc, 
que de forma arbitrária, sem consulta e respeito ao 
trabalho realizado pela equipe do projeto, cedeu à 
pressão do clérigo e cancelou o espetáculo, comenta 
o professor de dança, Fah Queiroz.

O ator Djaelton Quirino, que inter-
preta o Cristo, respondeu em sua conta pesso-
al no Facebook, argumentando que todos têm 
direito a se manifestar, o padre, o pai de santo, o espíri-
ta, o ateu, quem quer que seja. Mas ninguém tem o 
direito de censurar ou cercear a liberdade de expres-
são de outro. “O padre não é Deus, se engana se acha 
isso, e até mesmo Deus nos deu livre arbítrio
Carta aberta do Movimento Cultural de Arco-
verde em resposta ao cancelamento do espetá-
culo Horizonte da Paixão foi distribuída com 
a população. Ela naliza explicitando: Repu-
diamos que em pleno século XXI um espetá-
culo seja censurado em razão da divergência 
de opiniões, que os artistas sofram retaliação 
da sociedade por sua visão artística, que seja 
desrespeitado todo o tempo dedicado ao pro-
cesso de produção, planejamento, criação e 
ensaios. Repudiamos que o público que há 
tantos anos acompanha o projeto “Horizonte 
da Paixão” seja lesado e volte para casa por não 
poder apreciar o espetáculo que já estava pron-
to. Repudiamos os prejuízos econômicos, 
turísticos, culturais e sociais advindos da 
extinção deste projeto e por m, repudiamos o 
retrocesso que fere a sociedade e cultura arco-
verdense e principalmente a Constituição 
Federal, que reza no seu artigo 5º, parágrafo 9: 
“É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, cientíca e de comunicação, inde-
pendentemente de censura ou licença”.
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 Todos Verão Teatro, mais antigo projeto Ode popularização do teatro de Pernam-
buco, que em 2015 realiza sua 16º edição, 

vem marcar de vez a retomada dos trabalhos da 
Feteape - Federação de Teatro de Pernambuco, 
essa que é primeira entidade representativa da 
sociedade civil na área das artes cênicas em Per-
nambuco, e procura abrir espaço para a produ-
ção pernambucana, inclusive para o que é feito 
no interior. 

A Feteape - Federação de Teatro de 
Pernambuco, entidade realizadora do “XVI 
Todos Verão Teatro”, entre os dias 14 de maio e 
03 de junho de 2015, divulgou os espetáculos 

selecionados para compor a grade do evento. 
Além dos espetáculos, acontecerão seis ocinas: 
Dramaturgia, com Didha Pereira; Interpretação, 
com Vavá Schön Paulino; Dança para Atores, 
com Otacílio Júnior; Teatro para dispositivos 
móveis, com Jorge de Souza e Commedia 
Dell”lart e Cultura Popular, com Bernardo Con-
tramestre. Acontecerá ainda um debate em volta 
do Teatro de Grupo na Atualidade, um tema 
instigador, que terá como mediador o escritor 
Romildo Moreira.

Passaram pela seleção seis espetáculos 
infantis, do Grupo Arte Flict's, a história de uma cor, 
em Movimento, A Fusarca, uma Brincadeira de Rua, 

do Grupo de Teatro Risadinha, O Menino por Trás 
das Nuvens O Báu Mágico de Emilia, da Cia. Popular, , 
da Vinicius Coutinho Produções, Baú Encantado 
em as Sete Saias da Lua, da Cia. de Teatro Baú, 
Sonho. Sonhos de Palhaço, da Ciarte. 

Na categoria adulta, oito espetáculos 
foram aprovados: , da Celibi e Madléia + ou – Doida
Cia, , de O Poste Soluções Luminosas, A Receita
Estrepolias de Pedro Malasarte, da JÁ Produções, 
Andança Popular, da Cia. de Eventos Lionarte, 
Medea - o Evangelho Arlequim Servi- , da Haja Teatro, 
dor de Dois Patrões, da Garagem Cia. de Teatro, 
Quem Matou Astrogildo?, do Coletivo Beltane e Jn 
Cênicas Produções, Senhora de Engenho, entre a Cruz 

e a Torá, da Cia. Popular de Teatro. 
Foram convidados ainda três espetácu-

los: , do Coletivo Ditirambos, Auto da Via Dolorosa
Zúmba - da Princesa Africana e do Rio, da Marcus 
Siqueira Produções Artísticas e Auto da Compade-
cida, do TEA - Teatro Experimental de Arte.

Os espetáculos serão apresentados no 
Teatro Hermilo Borba Filho, os infantis às 14h30 
e os adultos às 20h, os ingressos serão vendidos 
ao preço promocional de R$ 10,00 no local e na 
sede da Feteape, na Casa da Cultura e também 
com os grupos participantes. Visite o site da  
Feteape - Federação de Teatro de Pernambuco e 
tenha mais informações.

XVI TODOS VERÃO TEATRO DIVULGA SELECIONADOS

No Truque
 da Galinha

 Morta

pós o sucesso de estréia, o Aespetáculo No Truque da Galinha 
Morta  inicia temporada no 

Teatro Valdemar de Oliveira. A peça, 
dirigida por Aurino Xavier e produzida 
pela Trupe do Barulho, conta a história 
de um grupo teatral composto por 
quatro atrizes e um diretor,que está em 
busca de patrocínio para uma nova 
produção, que já tem data de estréia.
  Nesta busca o grupo viverá experiências 
¨sobrenaturais¨que vão garantir muitas 
risadas. O espetáculo acontece todos os 
sábados, sempre às 21h, e os ingressos 
custam R$ 25,00 meia. Participando da 
campanha solidária e levando 1k de 
alimento não perecível a pessoa só paga 
meia entrada. 

A Trupe do Barulho está com nova comédia em
 cartaz, No Truque da Galinha Morta

Cancelamento de espetáculo
 revolta artistas de Arcoverde

Movimento Cultural de Arcoverde repudiou a censura do espetáculo Horizonte da Paixão

O Teatro Experimental de Arte, de Caruaru, trará Auto da Compadecida ao Recife

Divulgação
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DIA 01 - BENICÍO JÚNIOR, EDILSON LEITE, HULLK; 02 - NEIDE SILVA; 04 - ÉLIDE LEAL; 05 
KARINA LEIRO; 06 - JAILSON CARLOS, NADY OLIVEIRA; 07 - ERINEIDE MOREIRA; 08 -  
ANILDOMÁ, JOMARD MUNIZ DE BRITO, MARGARIDA HELENA, VAL; 10 - ITALO LIMA; 11 
- ROBSON HAED; 12 - CARLOS FERREIRA, GRECE,MAR; 13 - ALAN OLIVEIRA, GARDÊNIA 
COLETO, JR. OLIVEIRA; 14 - THIAGO HORA; 16 - CARLOS ANDRÉ, THÉO; 17 - LILIAN 
PERMAN; 18 - CARLINHO NEVES; 20 - SAMUEL VIEIRA; 21 - ALEQUISANDRO, ISRAEL 
ROQUE; 22 - MARIA LUISA SÁ, JONAUTO ANDRADE; 23 - JOEL COSTA; 24 - ARARY 
MARROCOS, DOUGLAS MARQUES, RODOLFO, NATAN RODRIGUES; 25 - EDUARDO 
ARAÚJO; 27 - BIAGIO PECORELLI, KIKO GOUVEIA, MAMUTE, NATANY ARAÚJO; 29 - 
ERIVÂNIA MOREIRA, PAULO GERMANO, VIVIANE VICTTORIN; 30  -NÍDIA PRETA.

Nosso site: www.satedpe.com.br

 SATED-PE registra, consternado, a Omorte de três companheiros de trabalho 
muito queridos, o ator e produtor 

cultural Zácaras Garcia, o ator, compositor, 
cantor e produtor artístico Gê Domingues e o 
bailarino, professor de balé clássico e coreógrafo, 
Eduardo Freire, mais conhecido por Kuka, 
externando seu sentimento de luto e pesar aos 
familiares e amigos dos três artistas falecidos.

Zácaras Garcia, 45 anos, nasceu no 
Recife, era sócio do SATED-PE, foi presidente da 
Feteape, participou e dirigiu vários espetáculos, 
e trabalhava no setor cultural da Prefeitura de 
Limoeiro. Marcava presença em eventos teatrais 
em várias cidades do interior. Faleceu no dia 27 
de março passado vitimado por um câncer no 
cérebro.

Eduardo Freire, o Kuka, sócio do 
SATED-PE, era diretor do Ballet Jovem do 
Recife,  em  Boa  Viagem.  Entre  outras 
experiências, atuou como solista no Balé 
Armorial do Nordeste, de Ariano Suassuna, e no 
Teatro Guaíra, em Curitiba (PR). Ele foi 
assassinado por assaltantes na sua casa de 
veraneio, em Enseada dos Corais, Cabo de Santo 
Agostinho. Foi sepultado no Parque das Flores, 
em clima de comoção e revolta de muitos 
familiares, amigos, ex-alunos e bailarinos, todos 
indignados com o clima de insegurança vivido 
por todos, atualmente. Durante todo o dia, 
amigos e admiradores prestaram homenagens a 
Kuka, através das redes sociais.

O bailarino era natural de Arcoverde, 
mas há vários anos morava e atuava em 
companhias de dança do Recife. Iniciou carreira 

no antigo Grupo de Ballet do Recife (GBR), de 
Flávia Barros. Foi solista do Ballet Armorial do 
Nordeste, de Ariano Suassuna, e também 
bailarino principal (solista) do Ballet da 
Fundação do Teatro Guaíra de Curitiba, no 
Paraná.

Como professor de dança e coreógrafo, 
ministrou aulas de balé na Espanha e também na 
Companhia de Dança Deborah Colker, no Rio de 
Janeiro. Foi coordenador, ensaiador, preparador 
técnico e professor de diversas escolas de balés 
da capital pernambucana, entre elas Academia 
Mônica Japiasu e, mais recentemente, do Ballet 
da Cidade do Recife, dirigido por Fátima Freitas.

Eduardo Freire se destacou também 
como um dos professores que mais exportam 
bailarinos para outras companhias do Brasil e 
também do exterior. Alunos seus já ingressaram 
na Companhia de Balé Cisne Negro, em São 
Paulo; na Companhia Brasileira de Ballet, no Rio 
de Janeiro; na Cia do Teatro de St. Gallen, 
próximo a Zurique, na Suíça; no Staatsoper 
Ballet de Viena, na Áustria, entre outros.

O ator. cantor, compositor e produtor 
artístico Gê Domingues, era uma doçura de 
pessoa com um vozeirão impressionante quando 
interpretava seus blues. Participou de várias 
peças teatrais, de musicais e de um show, Tara 
Blue, escrito por Moisés Neto especialmente para 
ele. Faleceu aos 52 anos, em João Pessoa, Paraíba. 
Lutava contra uma severa diabetes há três anos, e 
no m de fevereiro teve uma parada cardíaca 
entrando em coma durante um mês e 17 dias, 
vindo a falecer. Gravou em 2011 um CD 
intitulado  Um Blues para se Cantar.

·  A ADAP comemora o Dia Internacio-
nal da Dança (29/04) realizando, este 
ano, a 10ª Mostra Comemorativa ao Dia 
Internacional da Dança, no dia 25 de 
abril.
· A Casa da Imprensa e o jornal Voz do 
Planalto, através dos seus presidentes, 
Silene Floro e Ramos Silva, respectiva-
mente, enviam convite para o lança-
mento da 11ª edição do livro Mulheres que 
Mudaram a História de Pernambuco, dia 5 
de maio no Auditório do Centro de 

Formação de Educadores Professor 
Paulo Freire, Rua Real da Torre, 299, 
Madalena, Recife, Pernambuco.
·  O Ministro da Cultura, Juca Ferreira, 
participou, recentemente, da 2ª Carava-
na da Cultura, em São Luís, MA. O obje-
tivo é estreitar relações e conhecer as 
principais demandas de artistas, gesto-
res, produtores e fazedores de cultura.
·  O Instituto de Cultura Técnica come-
morou o Dia Mundial do Teatro 
(27/03); com uma programação especi-

al tendo como atração palestras exposi-
tivas da presidente do SATED-PE, atriz 
Ivonete Melo, dos professores e atores 
Alfredo Borba e Edson Aranha, e do 
criador do Maracatu Nação Pernambu-
co (25 anos de criação), Bernardo Con-
tramestre.
·  O Setor de Cultura do Sesc Piedade 
realiza, dia 15 de abril, às 19h, na Área de 
Convivência do Sesc Piedade, com 
entrada franca, a Jam Session (encontro 
de improvisação em dança) , com músi-

ca ao vivo de Marhesur Trio), para 
comemorar o mês da Dança.
·  O Boletim da Regional Nordeste do 
Ministério da Cultura traz na sua prin-
cipal manchete, Uma Política de Estado 
para a Cultura, cujo texto diz: o Brasil 
terá, a partir de agora, uma política de 
Estado, voltada a estimular e fortalecer 
uma rede de criação e gestão cultural 
com base nos Pontos e Pontões de Cul-
tura, um dos projetos de maior capilari-
dade e visibilidade do MINC 
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Gê Domingues era um artista múiltiplo que adorava o blues e deixará muitas saudades Eduardo Freire, o Kuka, preparava o próximo espetáculo intitulado 1922

Zácaras Garcia era muito estimado por todos das artes cênicas


