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Leda Alves e Socorro Raposo
comemoram 80 anos de vida

uas damas do teatro pernambucano, Leda Alves e Socorro Raposo, comemoram 80 anos de Didade com uma jovialidade explícita no cotidiano de suas vidas dedicadas ao trabalho e, 
especialmentes, às artes cênicas e a produçaõ cultural e artística. A comunidade pernambucana faz a 
festa para comemorar e homenagear as duas emblemáticas personalidades. O SATED-PE engaja-se 
nas festivas comemorações e aplausos. 

Muitos destaques, textos e entrevistas foram feitas 
sobre os 80 anos de vida da gestora cultural e atriz Leda 
Alves. As homenagens começaram em Aliança, na Associação 
dos Maracatus de Baque Solto, Terreiro Leda Alves, depois a 
Celebração da Eucaristia, na Igreja das Fronteiras,  o Encontro da 
Cultura Popular na Casa da Rabeca, e o show do Quinteto 
Violado, no Teatro de Santa Isabel, dia 17 de junho data do 
aniversário da ex-diretora da tradicional casa de espetáculos. Ela 
também recebeu uma medalha do governador Eduardo 
Campos. 

Destaque na vida cultural e no movimento 
artístico de Pernambuco, Leda Alves está em cargos de 
gestão há 40 anos, passando pela Fundarpe, Fundação 
de Cultura, Teatro de Santa Isabel e, atualmente, 
CEPE. Para expressar toda a emoção, o 
reconhecimento e a importância dela basta 
transcrever na íntegra o verdadeiro poema do 
convite para as comemorações:
São 80 anos de fé.
Fé em Deus e no ser humano,
No amor e na arte, na semeste, na flor e no fruto.
São 80 anos
Da Leocádia de Seu José,
da Leda de Dona Didi,
da Léo de Hermilo, da Leda Alves de tantas lutas e de 
tantas alegrias,
da Leda de tantos amigos, da nossa LEDA.

SOCORRO RAPÔSO
Williams Sant´Anna

“O Teatro se impregnou em mim de tal maneira que já é FANTASMINHA – de Maria Clara Machado; A 
uma coisa orgânica. Respiro teatro por todos os poros. VIAGEM DE UM BARQUINHO e A GEMA 
Eu não sei pensar a minha vida sem teatro.” DO OVO DA EMA – de Silvia Orthof; AVOAR – 

de Vladimir Capella; e BANDEIRA DE SÃO Atriz, produtora teatral, relações públicas, 
JOÃO – de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima. O dentista e fundadora e coordenadora do Espaço 
ECIRM através do Mergulho tornou-se uma referência Cultural Inácia Rapôso Meira - ECIRM e da 
no ensino do teatro para crianças, recebendo inclusive, DRAMART Produções, Socorro Raposo vem 
estagiários do Curso de Licenciatura em Teatro da sendo homenageada por artistas, amigos e 
UFPE. Por sua dedicação ao teatro e amor à educação admiradores. Trancrevemos na íntegra um texto 
infantil ela será homenageada do 8º Festival de Teatro de Williams Sant´Anna escrito sobre ela:
para Crianças de Pernambuco da Metron Produções que  Chamada por  Ariano Suassuna 
vai acontecer durante todo o mês de julho em diversos carinhosamente como A Compadecida, a paraibana de 
teatros do Recife.nascença e pernambucana de coração Socorro Raposo 
Como atriz e produtora participou de grandes encenações iniciou seu envolvimento com o teatro quando criança no 
voltadas ao público adulto e infanto-juvenil, tornando-se Grupo Escolar Rui Barbosa em Pesqueira e em seguida 
uma das grandes damas do teatro pernambucano.na Academia Santa Gertrudes em Olinda, passando 

pela experiência de atriz de rádio-novela nas mãos de Jota Completando 80 anos de idade no próximo dia 24 de 
Austregésilo. junho de 2011 e com mais de meio século dedicado a arte 

de representar, Socorro Raposo é um exemplo vivo de Paciente do dentista, ator e diretor Clênio Wanderlei foi 
dedicação ao teatro, ética profissional e amor ao público, convidada de surpresa, dois dias antes da estréia da 
especialmente às crianças.p r i m e i r a  m o n t a g e m  d o  A U T O  DA  

COMPADECIDA  para substituir a atriz que fazia 
a Nossa Senhora, em 1956. No ano seguinte, a 
montagem ganhou a medalha de ouro no I Festival 
Nacional de Teatro Amador, no Rio de Janeiro, 
lançando um jovem dramaturgo – Ariano Suassuna.
Passou dez anos em Belo Horizonte trabalhando como 
artista, estudando e fazendo teatro. Em 1985 volta à 
Recife e funda a Dramart Produções.
No Espaço Cultural Inácia Raposo Meira desde 1993 
mantém uma oficina anual intitulada MERGULHO 
TEATRAL, para crianças, adolescentes e adultos, sob 
a coordenação de Williams Sant'anna. Ao final de cada 
Mergulho são promovidos exercícios cênicos apresentados 
ao público. Registrando o seu amor especial pelo teatro 
para crianças O MERGULHO já encenou com seus 
alunos entre os diversos textos: PLUF, O 

Leda Alves
São 80 anos, vamos 
comemorar 

SATED-PE participa no Rio de
Encontro Nacional dos Sindicatos

Mostra de Dança tem
um mar de atrações

Socorro Raposo ladeada pelo diretor musical
 André Freitas e encenador Célio Ponte

Toni Braga

Antônio Grassi, da Funarte, no Encontro
 Nacional das Entidades Sindicais e Técnicos
 Profissionais do Brasil

Por um Fio, da Mimulus Cia de Dança, de Minas Gerais 
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Capacitação Profissional, Políticas de 
Intercâmbio entre os Sindicatos, Tabelas e 
Normas Coletivas de Trabalho,
Código de Ética Profissional e Reformulação 
do Quadro Anexo de Funções Profissionais.

Como resoluções desses debates e 
discussões, os dirigentes sindicais elaboraram 
ações estratégicas para a formatação de uma 
agenda legislativa, identificaram as características 
regionais e suas necessidades para um 
fortalecimento coletivo das entidades, 
destacaram as lacunas existentes no quadro de 
funções anexo à lei nº 6.533, que regulamenta a 
profissão e suas alterações, determinaram 
moções às instituições governamentais sobre 
questões trabalhistas e legislativas, iniciaram um 
processo de intercâmbio entre os sindicatos e epois de participar do Encontro dos D associações afins e votaram uma comissão Sindicatos Filiados à FITDECA - 
sindical para encaminhar as deliberações e os Federação Interestadual dos Trabalhadores em 
grupos de trabalho.Empresas de Difusão Cultural e Artística de 

Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do A comissão para o fortalecimento das 
Norte, em Caruaru, a presidente do SATED- ações das entidades sindicais é formada por: 
PE, Ivonete Melo, marcou presença no SATED/BAHIA – Fernando Marinho, 
Encontro Nacional das Entidades Sindicais de SATED/CEARÁ – Oscar Roney, 
Artistas e Técnicos Profissionais do Brasil, de SATED/MINAS GERAIS – Magdalena 
06 a 08 de junho, no Rio de Janeiro, a convite Rodrigues, SATED/RIO DE JANEIRO – 
dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Jorge Coutinho. SATED/SÃO PAULO – Lígia 
Cultura, Funarte e Inter Artis Brasil, que de Paula e SPD/RJ – Lourdes Braga.
contribuíram nos debates com informações Participaram do Encontro Nacional os 
técnicas sobre a atuação do governo, seguintes representantes: Fernando Marinho - 
esclareceram sobre as prerrogativas de cada SATED BA, Oscar Roney - SATED CE, 
instituição e tiveram conhecimento das Verônica Gomes/Luiz - SATED ES, Charles 
reinvindicações apresentadas pelas entidades Melo - SATED MA, Magdalena Rodrigues - 
representativas de artistas e técnicos SATED MG, Hermanny Cruz - SATED PB, 
profissionais brasileiros. Ivonete Melo - SATED PE, Lari Salles - 

Além dos representantes dos SATED PI, Christo Dikoff  - SATED PR, 
SATEDs da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Jorge Coutinho, Mário Marcelo, Cosme dos 
Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Santos, Cláudio Piovesan, Dário de Castro, Bira 
Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Vasconcelos, Lívia (advogada) e Everton 
Paulo, participaram o Sindicato dos Mesquita - SATED RJ, Paulo Roberto 
Profissionais da Dança do Estado do Rio de Fernandes e Nair Souza - SATED SC, Lígia de 
Janeiro, Sindicato Interestadual dos Paula, Renato di Renzzo e Ricardo Vasconcelos 
Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e - SATED SP, Lourdes Braga e Denise 
Audiovisual e Associação Nacional dos Artistas Acquarone - SPDRJ – Sindicato dos 
de Dublagem. Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, Luiz 

Antônio Gerace - STIC – Sindicato Das temáticas em discussão 
Interestadual dos Trabalhadores da Indústria constaram: Sistema Nacional de Cultura (Plano 
Cinematográfica e Audiovisual; Sumára Louise Nacional de Cultura), Lei Federal de Incentivo à 
e Ricardo Vasconcelos - ANAD – Associação Cultura (PROCULTURA), Políticas Públicas de 
Nacional dos Artistas de Dublagem, Hércules Fomento à Cultura (Implantação de Fundos 
Terra – SRTE/RJ - MTE - Ministério do Regionais de Fomento e Financiamento), 
Trabalho e Emprego e Samuel Barrichelo - Políticas Públicas para Formação, Legislação 
MINC – Ministério da Cultura, Antônio Grassi Tributária (Benefícios Fiscais), Previdência 
- FUNARTE – Fundação Nacional de Arte e Social (Aposentadoria para os 
Victor Drummond - IAB – InterArtisBrasil – Artistas/Técnicos), Direitos Autorais e Conexos 
Entidade de Gestão Coletiva de Direitos (Reformulação da Lei), Fortalecimento da 
Autorais e Conexos em Obras Audiovisuais.Representação Nacional dos Sindicatos, 
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 espetáculo, A Feira, da companhia de Teatro 3 Micos, texto de Lourdes Ramalho, direção de OFrancisco Torres, além de ter sido indicado entre os melhores do IX Festival de Teatro da Cidade 
do Rio de Janeiro, conquistou o prêmio de melhor atriz - Prazeres Barbosa, melhor ator – Luciano 
Torres e melhor ator coadjuvante – Reginaldo Celestino. Está de parabéns, assim, o teatro de Caruaru.

A Feira ganha prêmios no Rio 

O coordenador do XIV Festival Recife do Teatro Nacional, Vavá Schön-Paulino, informa que a 
Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura, torna pública a abertura das inscrições para o 
festival, que acontece de 17 a 28 de novembro de 2011. As produções da capital e do interior poderão 
propor seus espetáculos no período de 06 de junho a 18 de julho. O material será recebido por e-mail 
14frtn@gmail.com

Professores e alunos da Escola Municipal João 
Pernambuco, na Várzea, fazem movimento para 
que a Prefeitura do Recife inicie as obras de 
recuperação do teatro da João Pernambuco, que 
tem capacidade para 250 espectadores,e que foi 
interditado desde maio passado. Um abaixo-
assinado com 800 nomes, reclamando das 
dificuldades da escola, deve ser entregue em 
breve à Secretaria de Educação.

Enquanto isso o ator e diretor Vinicius 
Coutinho informa que o Teatro Paulo Freire, do 
Paulista, continua abandonado, completando 5 
anos de falta de estrutura para funcionamento. 
Lembramos, também, o Teatro Camará, de 
Camaragibe, que também pede socorro.

A Qualquer Um dos 2 Companhia de Dança realiza a curta temporada do seu mais recente trabalho: 
Aluga-se um Coração, no Centro de Cultura João Gilberto, no Juazeiro, Bahia, coregrafia e direção de 
Jailson Lima. Intérpretes Criadores: André Vitor Brandão, Alan Gêrald, Alexandre Santos, Cleybson 
Lima, Cristiano Santana, Wendell Brito; concepção de figurinos: Maria Agrelli; trilha sonora original: 
Moésio Belfort; voz na música Amor Líquido: Joyce Guirra; concepção e execução de iluminação: Carlos 
Tiago; execução de sonoplastia: Fernando Pereira; cenotécnica: Lucylene Lima; texto crítico: Elson 
Rabelo; direção de vídeo: Thom Galiano; colaboração no processo: Cátia Cardoso, Galiana Brasil e 
Thom Galiano; projeto gráfico: Miro Borges e produção: Qualquer Um dos 2 Produções Artísticas

Festival Liszt/Mendelssohn 
Em julho, o inédito “Festival Liszt/Mendelssohn” homenageia dois ícones da música 

clássica romântica mundial : Franz Liszt, compositor húngaro que completa 200 anos de seu 
nascimento em outubro de 2011, e Felix Mendelssohn, compositor alemão que, em 2009, 
completou 200 anos de nascimento também. Haverá concertos gratuitos das suas principais 
obras no Teatro da UFPE, Teatro de Santa Isabel e Igreja da Capunga, sempre às 19h, de 21 a 24 
de julho, reunindo mais de 100 músicos participantes, entre cantores e instrumentistas, alguns 
deles, pernambucanos morando fora do Brasil,com entrada sempre gratuita. A promoção é da 
Revista Continente, com direção artística da pianista Elyanna Caldas e produção de Paulo de 
Castro e Centro de Diversidade Cultural Teatro Armazém. Patrocínio: Cepe e Chesf, com 
apoio da Prefeitura do Recife, Apacepe e TV Globo Nordeste. O evento tem sua primeira etapa 
em julho, mas continua em agosto, com nova programação. Informações: (81) 3082 2830. 

Procura- se atores 
Breno Silveira, diretor de “2 Filhos de Francisco”, da Conspiração Filmes, procura ator 

ou cantor, com idade entre 18 à 65 anos, branco, moreno, ou mulato que pareça com o cantor, 
compositor e músico Luiz Gonzaga para o seu próximo filme com título provisório Gonzagas. 
Os interessados, devem enviar o nome completo, data de nascimento, endereço completo com 
telefone e e-mail (caso possua), naturalidade, idade, peso, altura e duas fotos 10x15 (uma de rosto 
e outra de corpo inteiro) em baixa resolução para a produtora de elenco Cibele Santa Cruz o mais 
breve possível, pois ela começará os testes no Nordeste a partir da primeira semana de julho de 
2011. O envio dos materiais pode ser feito via Internet cibele@conspira.com.br, ou pelos 
Correios, colocando no envelope: Projeto “GONZAGAS” - Caixa Postal: 38024, CEP: 22.440-
970, Rio de Janeiro – RJ. As filmagens estão previstas para o final do segundo semestre de 2011

Projeto realizado pelo SESC Santa Rita em parceria com a Livraria Cultura, agrega mais um parceiro, a 
Trupe de Copas. Numa sessão dupla, sábado (18) e domingo (19), a Trupe de Copas integra ao SESC na 
Cultura, o projeto Ave Palavra, que tem como proposta desenvolver leituras de textos teatrais de 
importantes autores da história e da contemporaneidade do teatro. Nesta edição, a Trupe inicia os 
trabalhos com a leitura dramática de "Noite de Reis", de William Shakespeare.

Do elenco participam Marcio Carneiro, Lane Cardoso, Daniel Barros, Quebec Xavier, 
Rodrigo Cunha, Giordano Castro, Kyara Muniz, Cleyton Cabral e Junior Aguiar; sonoplastia de 
Orlando Nascimento, direção de Elias Mouret e produção da Trupe de Copas e do Núcleo de Cultura 
do SESC Santa Rita. Datas: 18 (sábado)) e 19 (domingo de junho, às 16h, na Livraria Cultura do Recife 
– Paço Alfândega – Recife Antigo, entrada: 01kg de alimento não perecível. Informações: (81) 3224-
7577. ramal 214.

Estudos realizados sobre a subjetividade do ator nos Pontos de Cultura de Caruaru, do Minc, 
realizado pela pesquisadora e diretora teatral paranaense Marianne Consentino no Ponto de Cultura 
do Teatro Experimental de Arte – TEA, resultaram em pequenos experimentos teatrais tendo como 
anteparo o texto Carta ao Pai, de Franz Kafka.

estaque na Mostra Competitivas de Longas-Metragens do XV CINE-PE Festival do DAudiovisual, no Centro de Convenções de Pernambuco, JMB, o famigerado, longa de 
Luci Alcântara, abordou a vida e a obra do professor, poeta, escritor, ator, cineasta, críca de 
cinema e de música, Jomard Muniz de Britto, com depoimentos de amigos, alunos e 
companheiros do tropicalismo, entre os quais Geneton Moraes, Caetano Veloso, Paulo 
Bruscky, Marco Pólo, Alceu Valença, Chico César, Gilberto Gil e Alexandre Figueroa.

CURSOS
Marcos Portela, diretor, ator e membro efetivo do Teatro de Amadores de 

Pernambuco – TAP, vai ministrar dois cursos de interpretação teatral para crianças, jovens e 
adultos, iniciantes ou não, a partir de julho. Os interessados podem obter informações mais 
detalhadas e fazer inscrições com Telma Rodrigues, fone (81) 8733-3680.

Fotografia e Cinema Digital na Aurora Filmes
A Academia de Formação Audiovisual Aurora Filmes abre inscrições para as 

primeiras turmas dos cursos de Fotografia (Costa Neto) e Cinema Digital, este último dividido 
nos módulos Câmera (Rafael Cabral), Edição de Imagens (Ricardo Brito) e Roteiro (Helder 
Vieira). As inscrições e informações mais detalhadas pelo telefone (81) 3091.9338 ou na sede da 
Aurora Filmes, Rua da Aurora, 987, Recife. WWW.aurorafilmes.org.br

Teatros pedem socorro

JMB, o famigerado

SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS

Aluga-se um Coração

A Subjetividade do ator

Divulgação

Filme sobre Jomard Muniz de Britto foi destaque do XV CINE PE 

Prazeres Barbosa, Francisco Torres, Luciano Torres e Reginaldo Torres, ostentam troféus conquistados no Rio

Divulgação

SESC NA CULTURA

Fachada do Teatro Paulo Freire, que há
cinco anos espera por reformas
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Cardápio do Corpo, com Marcos Mercury, uma das atrações
 da Mostra Brasileira de Dança

MAR-intimo, solo da bailarina Fabiane Severo, abre 
a programação em Boa Viagem

carlos sillero

Bira Nunes

A primeira reunião ordinária da Frente Parlamentar da 
Comunicação, coordenada pelo deputado Ricardo Costa,  
no auditório da Assembléia Legislativa de Pernambuco já 
aconteceu.  Trata-se de um movimento apartidário que 
tem como objetivo principal ser o porta-voz das 
entidades, de seus representantes e da população para 
promover mudanças no setor legislativo concernentes ao 
tema. Para a elaboração da programática  foram ouvidos 
os vários segmentos da sociedade direta ou indiretamente 
envolvidos na Comunicação, incluindo as Artes e a 
Cultura, representadas pelo SATED através da presidente 
Ivonete Melo, e a Apacepe, presidente Paulo de Castro, 
que foram entrevistados pela assessoria do deputado 
Ricardo Costa na pessoa de nosso colega Rogério Costa. 

Frente Parlamentar
s oficinas gratuitas da 9ª Mostra Brasileira de Dança, que Rede Globo Nordeste, Rota Mídia, CEPE, Apacepe, Artepe, Aacontecerão no Recife, de 11 a 15 de julho, em vários locais Recife Praia Hotel e Boi Preto Ongaratto. Coordenação 

e horários, são: Ciclos Festivos Pernambucanos, com Anna Miranda; pedagógica de Paulo Henrique Ferreira, arte educador formado 
Movimento e Ciência: a Dança Baseada em Evidência, com Giordani pela UFPE, especialista em ensino da História da Arte e das 
Gorki; Corpo em Movimento, com Ivaldo Mendonça; Cavalo Religiões pela UFRPE e diretor do Acupe Grupo de Dança.
Marinho, com Paulo Henrique Albuquerque, do Maracatu Piaba As oficinas do bloco Aperfeiçoamento, têm 211 vagas, 
de Ouro; Contato/Improvisação, com José W. Júnior; e Danças professores de outros estados do Brasil, e foco para 
Africanas, com Tiago Ferreira, do Balé de Cultura Negra do profissionais e alunos de nível intermediário/avançado, com 
Recife (Bacnaré). taxa de inscrição de R$ 30,00 cada. São elas: Dança 

São 165 vagas, professores locais, com foco para Moderna/Contemporânea, técnica de Jennifer Muller, com 
iniciantes. Inscrições abertas até o preenchimento das vagas. Marcelo Pereira (PE-Suiça), Hip-Hop: The Nextel Level, com 
Informações: (81) 3421 8456 / mostradancarecife@gmail.com Antônio Silva (Portugal), Ballet Clássico, com Flávio Sampaio 
O evento realizado pelos produtores Iris Macedo, Paulo de (Ceará), Corpo Cartoon, com Kleber Damaso, Guilherme 
Castro e Centro de Diversidade Cultural Teatro Armazém tem Wohlgemuth, Viviane Domingues e Raoni Gondim, de Goiás, 
o patrocínio da Prefeitura do Recife, Caixa Econômica Federal, Composição Coreográfica em Danças de Salão, com Jomar 
Correios e Governo Federal, e apoio da BPM Comunicação, Mesquita, de Minas Gerais.

SATED-PE divulga oficinas 
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As Deixas

aleceu o potiguar Roosevelt Delano, inúmeras escolas dirigidas por seus alunos. Fbailarino, coreógrafo, professor de balé Mas foi em Natal, Rio Grande do Norte, 
e diretor de várias escolas, muito conhecido que seu trabalho ficou imortalizado, sendo 
pelo pessoal local desde que foi na TV pioneiro no ensino do balé clássico naquele 
Jornal do Commercio que iniciou sua Estado. Nossas condolências aos seus 
carreira na dança. Atualmente, são parentes e amigos.

Falecimento de 
Roosevelt Pimenta

Maio
Junho 
Porto Neto;  - Amauri do Recife;

 Dia - Patrícia Cruz;  - 
Dia -Tâmara Ross;  - Leide Cristiane Crispim, Diogo Barbosa, Isabella 

Kerla e Gleiciana Santos;  - Alakazam;  - Andrade,  - Milla Indred;  - Ramalho 
Antônio Veronildo e Helena Hoffmann;  - Júnior;  - Mauro Monezi;  - Thaysa 
Avaci Xavier e Ronaldo Alves;  - Gabriela Zooby;  - Misselene Alves  - Eduardo 
Zonari;  - Januária Finizola;  - Ivonete Maia;  - Carlos Nigro;  - Jamilson 
Melo;  - José Neto;  - Hugo Rafael;  - Fernandes;  - Joacyr de Castro e Elsinho;  
Itacy Henrique e Rebekinha;  - Deco - Geninha da Rosa Borges;  - Bell Nunes;  
Vasconcelos, Geraldo Florêncio, Maria Agrelli - Maciel Manguinho e Radamés Moura  - 
e Rudimar Constâncio;  - Germano Haiut, Tia Ana e Luciana Raposo;  - Ramon 
Paloma Lua e Marluce Galvão;  - Naldo Milanez;  - Normando Roberto Santos e 
Verâncio e Rodolfo Helon;  - Gleison Mariquinha Santos;  - Daniel Silva;  - 
Amorim e Marcondes Lima;  - Evandalo Arilson Lopes;
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Smirna Maciel, uma das modelos do
Modarte 2011

Fernando Raphael 
=  Acontece no dia 19 de Junho, às 20h, na Luzinete Castro, Clovis Prazim, Antônio =  A presidente do SATED-PE, atriz Ivonete 
Boate The Pub, a 2ª edição do Modarte o Barros, da diretoria do SATED-PE), e um Melo, foi entrevistada pela Agenda Cultural da 
evento de moda realizado pela Classe A maracatu que foi muito aplaudido. Fundação de Cultura do Recife de maio, 
Agency. Desfile da grife Tribos, do estilista falando sobre o nosso sindicato, sua trajetória =  O pesquisador e crítico Wellington Júnior 
Henrique Arteiro, exibição de vídeo clipes e artística, sua profissão e suas conquistas.assina o artigo inédito Atores periféricos: ética 
exposição fotográfica de Fernando Raphael e sociologia do ator no projeto Palco =  O ator e produtor teatral Pedro Dias enviou 
prometem agitar a festa. Giratório,no primeirosinal.com.br, portal de e-mail parabenizando o RIBALTA pela matéria 
=  O Circo Mágico Alakazam continua teatro do Galpão Cine Horto, centro cultural sobre o Teatro Camará, de Camaragibe, 
excursionando por cidades pernambucanas do Grupo Galpão. Tem por objetivos difundir especialmente pelo apoio ao movimento.
com todo seu elenco. Atualmente, cumpre informações consistentes e confiáveis sobre =  A Unidade Executiva do SESC de Caruaru, 
temporada em Rio Formoso. teatro, reunir em um único sítio na internet através do setor de Apresentações Artísticas 

informações que hoje se encontram dispersas =  Interessados em participar do 46º FEMUP realiza, dias 21 e 22, a IV Mostra de Danças 
na rede e preservar a memória iconográfica do - Festival de Música e Poesia de Paranavaí, que Juninas do SESC Caruaru e Fundação de 
teatro brasileiro.será realizado nos dias 18 e 19 de novembro no Cultura de Caruaru, tendo na coordenação o 

Teatro Municipal Dr. Altino Afonso Costa, têm =  Recebemos e agradecemos convites da professor de dança Benício Júnior e na 
até o dia 26 de agosto para inscrever até dois Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e coordenação geral Severino Florêncio.
trabalhos nas modalidades conto, poesia e Letras – ACACCIL, para a posse dos novos =  O pessoal do Clowns de Shakespeare faz a 
música. O regulamento e ficha de inscrição acadêmicos, Hélio Mororó Vieira de Melo, última chamada para quem deseja constar do 
podem ser baixados no site Hérlon de Figueiredo Cavalcanti e Severino do mapeamento de grupos da região nordestina,  
www.novacultura.com.br Ramo Fernandes de Melo, que teve lugar no dentro do projeto Cartografia do Teatro de 

Museu do Barro de Caruaru . Participação do =  A Associação Brasileira dos Clubes da Grupo do Nordeste. Quem ainda não 
Teatro Experimental de Arte – TEA, em Melhor Idade – Pernambuco participou do cadastrou seu grupo e deseja fazê-lo deve 
homenagem ao poeta Rafael Barros; e do XIII Encontro Luso-Brasileiro de Turismo entrar em contato pelo e-mail 
SESC Santo Amaro para a apresentação de Eu Sênior e XIVCongresso Brasileiro dos Clubes camille@clowns.com.br e solicitar o 
Nunca Disse que Sabia (Thera Blue), da Loa da Melhor Idade, em Cuiabá, Mato Grosso, formulário. O único pré-requisito é estar 
Produção.com a presidente Aparecida Vasconcelos, sediado na região Nordeste.


