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Após seis anos de ausência, a Federação de Teatro de 
Pernambuco (Feteape) retoma o projeto Todos 
Verão Teatro, que chega a sua 16ª edição de 14 de 

maio a 3 de junho. Serão apresentados no Recife seis 
espetáculos infantis e 12 adultos, além de seis ocinas e um 
debate. Os ingressos para a encenação serão vendidos ao 
preço único de R$ 10. Já as inscrições para as atividades 
formativas custam R$ 20.

 “A nova diretoria da Feteape, que assumiu o cargo 
em setembro do ano passado, resolveu que era hora de 
trazer de volta esse projeto, criado em 1992, pois ele é muito 
importante para a formação de plateia e popularização do 
teatro”, arma o vice-presidente da instituição, Odé Félix. 
O gestor anuncia ainda para este ano a retomada de outro 
projeto, o Andanção, que visa promover um intercâmbio 
entre prossionais da capital e do interior de Pernambuco.

A abertura da programação do Todos Verão 
Teatro 2015 será com o espetáculo , de Auto da Compadecida
Ariano Suassuna, pelo Teatro Experimental de Arte 
(TEA), de Caruaru, 14 de maio, às 20h, no Teatro Luiz 
Mendonça (Parque Dona Lindu). Antes da sessão, haverá 
uma homenagem às atrizes Arary Marrocos (uma das 
fundadoras da Feteape e do TEA) e Zélia Sales (ex-
presidente da Feteape).

Entre as montagens em destaque, estão 
(In)Cômodos A Receita, do Coletivo Quatro no Ato, , do grupo 
O Poste: Soluções Luminosas; o monólogo Madléia + ou – 

Doida, protagonizado por Henrique Celibi; e “Zumbá – Da 
Princesa Africana e do Rio”, dirigido por Didah Pereira. No 
dia 2 de junho, acontece o debate “O teatro de grupo na 
atualidade”, às 19h, no Espaço Cultural ICT, com mediação 
de Romildo Moreira, gerente de Artes Cênicas da 
Fundação de Cultura Cidade do Recife. Já as ocinas 
seguem até o dia 31 de maio.

A programação completa está assim: dia 14 de 
maio, no Teatro Luiz Mendonça, 20h, ; Auto da Compadecida
dia 15, às 20h, no Espaço Cultural Instituto de Cultura 
Técnica (ICT), ; dia 16, às 16h30, no Teatro (In)Cômodos
Hermilo Borba Filho, ; às A Fuzarca – Uma Brincadeira de Rua
20h, ; dia 17, às 16h30, no Zumbá, da Princesa Africana e do Rio
Teatro Hermilo Borba Filho, ; às 20h,A Bruxinha que Era Boa  
Medea – O Evangelho.

Dia 21, às 20, no Teatro Arraial, Arlequim Servidor de 
Dois Patrões; dia 22,às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho, 
A Receita; O dia 23, às 16h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, 
Menino Detrás das Nuvens Quem matou Astrogildo?; às 20h,  Dia 
24, às 16h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, Sonhos de um 
Palhaço Medléia + ou – Doida; ; às 20h, dia 29, às 20h, no Teatro 
Hermilo Borba Filho,  dia 30, às Estrepolias de Pedro Malasarte;
16h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, Flicts – A História de 
uma Cor Senhora de Engenho Entre a Cruz e a Torá; ; às 20h, dia 31, 
às 16h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, As Sete Saias da 
Lua Andança Popular Auto da ; às 20h, ; dia 3 de junho, às 20h, 
Via Dolorosa;
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A presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo,cumprimenta o astrólogo
 Eduardo Maia pelo sucesso do Stellium 2015
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Cena do espetáculo (In)cômodos, que será apresentado no Espaço Cultural ICT
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Momento de Zumbá, da Princesa Africana e do Rio, que participa do Todos Verão Teatro

Eduardo Maia 
ministrará Curso 

de Astrologia

Eduardo Maia 
ministrará Curso 

de Astrologia
O astrólogo, professor e ator Eduardo Maia, sócio do SATED-

PE, ministrará o curso de iniciação ”A Longa Viagem na 
Astrologia Tradicional”, comemorando o Jubileu de Crizo 

(33 anos) da Academia Castor & Pólux, no domingo, 31 de maio, 
das 14 às 20h, em Casa Forte, Recife, com três aulas com intervalo. 
O curso,  sempre solicitado por leigos e neótos,  é o 
conhecimento–mínimo/informação máxima que serve de base para 
os demais cursos de Astrologia, auxiliando também na 
compreensão do Mapa do Céu.

Na programação,serão abordados os seguintes 
questionamentos: a diferença entre mapa astral & mapa do céu, 
entre mancia & Logia; a Astrologia Tradicional – como um 
conhecimento primordial – foi sistematizada e lecionada na 
Universidade Medieval, em toda a Europa, como uma das Ciências 
do Quadrivium; que a Mitologia não é uma simples narrativa das 
origens e que é diferente de fábula; que nenhum signo é melhor ou 
pior do que outro; que as Ocultações de Urano continuam 
desaando a nossa Utopia e a nossa capacidade para ocupá-la; e 
que a Academia Castor & Pólux, fundada em 26 de maio de 1982 – 
Jubileu de Crizo –é a terceira mais antiga do Brasil e a mais antiga 
de todo Norte/Nordeste.

Todos os anos, a Academia Castor & Pólux realiza o 
Stellium, o maior e mais aguardado evento da instituição. Este ano, 
o tema abordado foi A Ocupação da Utopia (em VI (U)tópicos, que 
lotou o Cinema São Luiz, com 536 pessoas, no 34º ano consecutivo, 
na noite dos “Astrólogos de Reis”, com o Stellium 2015, uma 
realização da Academia Castor & Pólux, com roteiro/argumento 
de Eduardo Maia. Várias personalidades prestigiaram o encontro, 
inclusive a presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo.

A trilha sonora do Stellium IV foi destaque com lmes e 
músicas muito aplaudidas, tais como 2001: Uma Odisseia no Espaço, 
de 1968, (ano de Ciclo de 19 Ocultações) do leonino Stanley 
Kubrick, O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, do sagitariano Rogério 
Sganzerla, Submarino Amarelo, de 1968, do escorpiano George 
Dunning, A Liberdade é Azul (Bleu), de 1993, do canceriano 
Krzysztof Kieslowski, entre outras.

Na ocasião, foi homenageada Aurora de Lima, vitralista 
pioneira pernambucana, geminiana e utópica, com seus 'Jarros com 
Flores no Cinema São Luiz do Recife. Ponto alto, a declamação de 
poemas, pelo astrólogo e teatrólogo Eduardo Maia - que 
interpretou teatralmente, com a música de Mozart de fundo, 
constituindo-se num elemento cênico, servindo de ampliação para 
o conteúdo envolvido na apresentação.
 Pesquisa Imagem de Eduardo Maia; Execução Visual de 
Paulo Teixeira. Direção de Eduardo Maia. A Academia Castor & 
Pólux (32 anos Jubileu de Pinho), Rua Marquês de Paranaguá, 113  
Casa-Forte, Recife, castorepolux@uol.com.br Fone: (81) 3268-2117. 
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CARLOS SILVA - 20 ANOS DE CARREIRA

(*) Paulo César Gomes - Um dos maiores talentos 
da cultura serra-talhadense completa este ano 20 
anos de carreia. Carlos Silva, o ator de Serra 
Talhada, possui um dos mais bem sucedidos 
currículos na área da dramaturgia sertaneja, com 
atuações de destaque no teatro, e mais 
recentemente no cinema. 
Carlos Silva é uma síntese do artista completo, 
pois como ator conseguiu transitar entre o 
cômico e o trágico com extrema naturalidade, 
expondo assim todo o seu talento, tanto em 
intepretações nos palcos, como nas encenações 
ao ar livre. Além disso, escreve textos para o 
teatro recheados de pitadas de ousadia, críticas 
ao cotidiano, tudo dentro de um contexto pra lá 
de atualizado.
 C o m o  d i r e t o r  o  n o s s o  a t o r  é 
extremamente perfeccionista e de muito bom 
gosto com o gurino, maquiagem, sonoplastia e 
principalmente, no tratar com os seus colegas e o 
seu público. Porém, para atingir esse nível de 
excelência, Carlos Silva teve que vencer muitas 
barreiras. 
 Luiz Carlos da Silva Aquino ou apenas 
Carlos Silva, nasceu na fazenda Cacimbinha de 
Caiçarinha da Penha, 3º Distrito rural de Serra 
Talhada, iniciou sua carreira em 1995. Em 1998 
fez por correspondência o curso de 'Arte 
Dramática' pela WR Filmes São Paulo/SP e no 
mesmo ano o curso de cinema e vídeo 'Viver a 
Cena' Recife/PE. Participou ainda de diversas 
ocinas e foi instrutor de inúmeros cursos 
ligados as artes cênicas. 
 Atuou em diversos espetáculos, entre 
eles, “Casa de Mãe Chica”, “Conssões – Uma 
comédia Divina”, “Os Malefícios do Tabaco”, 
“Elas & Ele! Uma comédia musical”, “NeUrosE - 
A cidade e seus sentidos”, “Enm, Sós!”, “Via 
Sacra do Bom Jesus”, “Jesus e Judas – Traição Ou 
missão?”, “O Massacre de Angico – A Morte de 

Lampião” e “Fulana, Sicrana, Beltrana”. 
  O ator de Serra Talhada é um incansável 
homem de mil vozes, mil caras, de milhares de 
palavras. É um desbravador insaciável! Como 
escritor já publicou os seguintes trabalhos: 
Palavras de vida - Poemas e crônicas (2000), 
Crônica Terra é Terra (Agenda da editora 
Paulinas, 2004), 2 Poemas no livro Mensagens 
Para o Ano Todo (Editora Paulinas, 2005), 
Francisco – O pequeno Francês - Poemas e 
crônicas (2005) e Sua Voz - Romance de bolso 
(2009).  É membro da Academia Serra-
talhadense de Letras e colunista do Jornal 
Desao (Cena Aberta) e do Villa Bella Jornal (Pra 
Brilhar). 
 Como se vê, Carlos Silva é um idealista 
que vive levantado bandeiras em nome da cultura 
e da arte em suas inúmeras vertentes. O jovem 
que saiu da zona rural conquistou o mundo, já 
esteve em Portugal e Holanda. O mundo que não 
é tão somente fantasia, mas que é real, graças à 
perseverança e a determinação, características 
marcantes das pessoas que acreditam naquilo 
que fazem. Sendo assim, o palco da vida do nosso 
artista nunca fecha as cortinas, pois ele nunca 
pára para esperar o aplauso nal dada a demissão 
do seu compromisso com o que faz. 
 Luiz Carlos da Silva Aquino merece 
nesses 20 anos de carreira todo o nosso 
reconhecimento e as nossas homenagens, é hora 
dos serra-talhadenses interromperem o 
espetáculo e por alguns minutos aplaudirem de 
pé, esse ator que sabe como ninguém, nos fazer 
rir, chorar, se apaixonar. . Parabéns Carlos Silva 
pela sua brilhante carreira e que Deus lhe de força 
e coragem - por que talento Ele já lhe deu no dia 
em que nasceu - para nos agraciar com suas 
inúmeras facetas por mais 20, 40, 60, 80 anos. . 
Felicidades e muita merda para você!
(*) Paulo César Gomes é blogueiro e historiador

OLHOS DE CAFÉ QUENTE ESTRÉIA 
NO TEATRO HERMILO BORBA FILHO

O Boi será abordado por projeto popular
 projeto Boi, um Lugar Sagrado prevê a Orealização de três apresentações do 
G r u p o  C u l t u r a l  B o i  D ' L o u c o s , 

acompanhadas de três palestras intituladas: O 
Universo do Boi no Contexto da Cultura Tradicional, 
ministradas pelo Presidente da Federação 
Cultural dos Bois e Similares do Estado de 
Pernambuco – Fecbois/PE, Aelson da Hora, 
nos terreiros de cultura popular e tradicional 
na Região Metropolitana do Recife: Terreiro 
do Boi de Mainha (Recife), Terreiro do Boi 
Camará (Camaragibe) e Terreiro do Boi 
Estrela (Jaboatão dos Guararapes), nesta 
sequência.

Também serão realizadas três 
Ocinas de Dança do Boi, com Ana Miranda e 
três Ocinas de Dramatização do Auto do Boi, 
com Carlos Amorim. No encerramento do 
projeto realizar-se-á uma Roda de Diálogos 
com objetivo de promover uma reexão sobre 
a  espetacularização e  a  importância 
econômica e cultural dos Grupos de Boi da 
Região Metropolitana do Recife. Toda a 

programação será realizada a título gratuito. 
O projeto é uma produção de Júnior 
Pernambuco e tem o incentivo cultural do 
Funcultura 2013, Fundarpe, Secretaria de 
Cultura e Governo de Pernambuco. Maiores 
Informações: (81) 9805-9722 / 8696-0227 e no 
Blog: www.boiumlugarsagrado.blogspot.com.br.

SATED-PE faz parceria
com Mapfre Seguros

 SATED-PE e Moreira Alves Corretores O(Mapfre Seguros) rmaram parceria 
para  consórcios  com  vantagens 

exclusivas para os nossos associados que terão 
condições especiais na aquisição dos consórcios 
de imóveis, de automóvel, melhores taxas e 
condições  de  mercado.  Para  maiores 
e s c l a r e c i m e n t o s  p o d e m  a c e s s a r 
www.moreiraalvescorretora.com.br, 
faleconosco@moreiraalvescorretora.com.br e 
pelos telefones (81) 9976-7371, 9218-5435 e 

3466-0547.
 O convênio oferece ainda condições 
especiais na aquisição ou portabilidade de 
Previdência Privada de bancos ou outras 
seguradoras, maior rendimento, renda até 25% 
superior de outros planos e produto exclusivo, 
planos a partir de R$100,00; 7% de desconto em 
qualquer cotação de seguro de auto, de vida, 
empresarial, residencial e demais segmentos de 
qualquer seguradora, e planos de assistência 
familiar e de funeral famíliar.

Divulgação

As comemorações dos 20 anos de carreira artística de Carlos Silva, o ator de Serra Talhada

Divulgação

A atriz Soraya Silva interpreta a favelada Carolina
 Maria de Jesus em Olhos de Café Quente

Divulgação

No projeto da cultura do boi serão abordadas questões 
históricas e do folguedo desta manifestação popular

P
ara cumprir uma curta temporada 
(dias 01,02,03, 08.09 e 10 de maio) no 
Teatro Hermilo Borba Filho, o espetá-
culo Olhos de Café Quente, que já tem com-

promisso de apresentações na Iália. Trata-se 
de uma adaptação da obra de Carolina Maria 
de Jesus, Qarto de Despejo.com poemas de 
Elisa Lucinda, com a participação da atriz 
Soraya Silva, direção de Quiercles Santana e 
realização do Núcleo de Criação e Phaelante 
& Phaelante Ltda.  Quem quiser conhecer 
mais detalhes do espetáculo pode acessar 
https://www.youtube.com/watch?v=s8sv4
URRaN8
 Em abril de 1958, o jornalista Audá-
lio Dantas descobre na favela do Canindé, 
em São Paulo, Carolina Maria de Jesus ao 
ouvi-la gritar: “Eu vou colocar vocês no meu 
livro”.A partir daquele encontro, ele ajudou 
a desvendar para o Brasil e o mundo aquela 
“mulher, negra e pobre”; a “catadora de lixo”; 
a “favelada”; a “mãe solteira”. Mais ainda: a 
surpreendente escritora autobiográca; 

memorialista; poetisa; autora de contos, 
provérbios e romances que com o conjunto 
de sua futura obra tornar-se-ia “um fenôme-
no editorial e midiático” vindo do morro.

A repercussão internacional do seu 
primeiro livro Quarto de despejo: diário de uma 
favelada consagrou-a para a posteridade, 
tornando-se um marco da literatura brasile-
ira (hoje alvo de diversos estudos no Brasil e 
no Exterior). Suas vivas palavras, impregna-
das de densa realidade social, dão voz e 
forma ao desabado dos excluídos, numa 
tocante contestação das nossas desigualda-
des negligenciadas ao longo dos séculos de 
inaceitável escravidão, triste indiferença e 
miséria absoluta.

Em maio de 2015, a atriz Soraya 
Silva (com o estímulo inicial de Márcia La 
Cruz), ao lado do diretor Quiercles Santana, 
e acompanhados (e fortalecidos) na belíssi-
ma obra de Elisa Lucinda (para completar a 
dimensão desta dramaturgia de grande rele-
vância política, social e estética) criam (com 
as possibilidades do teatro essencial focado 
no trabalho do ator) uma obra para dimensi-
onar o valor desta história ainda comum a 
todos nós. Elisa é o contraponto essencial, 
“negra de olhos verdes”, respeitada atriz, 
jornalista, poetisa incansável e nas palavras 
da interprete Soraya Silva: “é o vigor do femi-
nino!”, Lucinda tece um jogo permanente de 
linguagem sempre valorizando a poesia do 
cotidiano, do coloquial, passando a dialogar 
com a clássica obra de Carolina. 

Partindo das autoras Carolina 
Maria de Jesus e Elisa Lucinda, ocorreu, 
desde 2013, o processo de criação do espetá-
culo Olhos de Café Quente, d'onde “aos poucos 
vamos tomando conhecimento de tudo”, 
“vamos passar essa verdade a limpo”. É nesta 
cena vazia de elementos onde iremos encon-
trar a defesa desta heroína “mulher, negra e 
pobre” no corpo da atriz Soraya Silva. É o seu 
primeiro desao de estar sozinha no palco, 
ela é o único foco de todos os olhares atentos 
e desejosos de decifrar o seu enigma de artis-
ta. Ela é a porta voz destes tantos sobrevi-
ventes, dos tantos preconceitos diários, 
camuados e perigosos que a aada lamina 
social corta e fere, por vezes, fatalmente.



Maio de 2015

Dança. 
Arte 
Solidária

Fazer Teatral
 da Cidade

 Leituras
 Dramatizadas

h(EU)stória está em cartaz no Teatro Arraial

 Coletivo Grão Comum e Gota Serena realizam a quarta Otemporada do espetáculo , h(EU)stória – o tempo em transe
ganhador do Prêmio Apacepe de melhor espetáculo adulto 

e de trilha sonora do 20º Janeiro de Grandes Espetáculos, em 
2014, que cumpre temporada no Teatro Arraial Ariano Suassuna, 
nas sextas e nos sábados de maio e junho ,às 20h. 

O primeiro espetáculo da Trilogia Vermelha aborda a 
vida e a obra do cineasta baiano Glauber Rocha, as suas relações 
com Pernambuco através das cartas escritas para o poeta Jomard 
Muniz de Britto e o ex-governador do Estado, Miguel Arraes, que 
servem de referência para esta obra, de pesquisa no teatro 
contemporâneo e sua permanente experimentação como 
linguagem artística. 

A montagem trata, então, da Revolução, das desilusões, 
do amor e do cinema. Dessa forma, faz vibrar o pensamento, 
porque todas as palavras escritas não morrem com o tempo. São, 

quando encenadas: testamento, biograa, documento. No elenco, 
Márcio Fecher e Júnior Aguiar. Indicação: a partir de 16 anos. 
Ficha Técnica: pesquisa, roteiro, encenação e iluminação de 
Júnior Aguiar, audiovisual de Gê Carvalho (Galego), gurinos de 
Asaías Lira, assistentes de produção - Asaías Lira e Rebeka 
Barros, elementos cenográcos de Ingrid Farias, trilha sonora de 
Geraldo Maia (participação especial). 
Os atores representam as dimensões do personagem no tempo, 
evocando suas raízes da Bahia; a explosão cinematográca a 
partir do Rio de Janeiro; o internato no colégio presbiteriano 2 de 
julho onde descobre o teatro; o suicídio de Vargas que tanto lhe 
chama a atenção pela comoção popular; a prisão depois do golpe 
de 64; o exílio em 71 que durou cinco anos; as incontáveis viagens 
pelos continentes; as violentas críticas sobre sua obra 
cinematográca A dramaturgia do espetáculo realiza um regresso 
ao seu discurso. Com ele, atualiza sua contemporaneidade.

 relação entre pai e lho, assunto atemporal que mobiliza Ae intriga o ser humano, é o tema da peça pernambucana 
Em Nome do Pai, que está em cartaz até 31 de maio, às 20h, 

no Teatro Eva Herz, localizado no Shopping RioMar. O 
espetáculo marca a primeira incursão da atriz Cira Ramos, 
com mais de 35 anos de carreira, pela direção, a partir de texto 
do dramaturgo Alcione Araújo (1945-2012). A temporada do 
espetáculo vai até o dia 31 de maio, em três sessões semanais: 
sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Informações: 
3256-7500

O pai é interpretado pelo ator e encenador Jorge de 
Paula e o lho é vivido pelo ator e músico Samuel Lira, que 
também faz a primeira incursão nos palcos como integrante de 
um espetáculo adulto. O texto é muito desaador, porque há muitos 
momentos de tensão, e estamos sempre preocupados, como atores, em 
mantê-los. É um diálogo muito violento. As palavras ditas pelo pai ao lho 
talvez não devessem ser pronunciadas nunca. Não dessa forma, comenta 
Jorge de Paula. A montagem é uma realização da Rec 
Produtores (mesma produtora de lmes como Tatuagem e Era 
uma vez eu, Verônica),

Cira Ramos dirige Em Nome do Pai

 Teatro do IMIP, receberá no dia 31 de maio, Oàs10h30, a 2ª edição do Festival Dança, Arte 
Solidária, realizado pela bailarina e produtora 

Teresa Távora. A vida dos animais de rua será contada 
através de apresentações culturais com música, dança e 
interpretações. O evento tem como missão despertar  no 
público a conscientização da adoção responsável, a 
necessidade da castração e o cumprimento da lei de 
proteção animal. Os ingressos custam R$ 20,00 e 
R$10,00 e o valor arrecadado será revertido para as 
ONG's protetoras desses animais.
 O Mundo de O evento deste ano terá como tema 
Alice. São várias as atrações, incluindo banda de pífano, 
intérpretes dramáticos, bailarinos, grupos de dança 
(iniciantes, amadores e prossionais renomados), entre 
outras. Eles contarão a vida da gata Alice, ex-gata de rua 
que foi abandonada ainda lhote por seus antigos donos. 
E como acontece com muitos animais, engravida, 
apanha, e quase perde os movimentos dos membros 
inferiores após ter sido golpeada, covardemente, por um 
chute. Adotada, passa a ter uma vida digna, com duas de 
suas lhas (todas castradas), em um lar onde é muito 
respeitada e amada.
 Toda a programação será acessível pois contará 
com intértprete de libras e local para cadeirantes, obesos 
e pessoas com deciência física ou mobilidade reduzida. 

stá sendo realizado no Teatro Rui Limeira Rosal, no ESesc de Caruaru, a preços promocionais, o projeto 
Fazer Teatral da Cidade, sob a coordenação de 

Severino Florêncio, com exibição de espetáculos para 
estudantes, professores e o público em geral, O conteúdo 
do texto é discutido entre os artistas criadores 
contribuindo assim para melhor compreensão do 
espetáculo e para despertar o interesse da plateia pelo 
teatro.

 Espaço Cênicas e a Cênicas Cia de Repertório Oapresentam a segunda edição do projeto Segunda 
com Teatro de Primeira. Todas as últimas 

segundas-feiras do mês, serão apresentadas no Espaço 
Cênicas quatro leituras dramatizadas de textos inéditos 
de autores pernambucanos contemporâneos. A série de 
Leituras  Dramatizadas vem revelar  uma nova 
dramaturgia pernambucana dessa geração de autores que 
vem se destacando na cena atual. Os textos apresentam 
um recorte da produção dramatúrgica desses autores. As 
leituras serão realizadas por diretores e coletivos teatrais 
da Cidade do Recife promovendo o encontro entre a 
dramaturgia e os criadores da atual cena pernambucana. 
A entrada será paga através de contribuição espontânea 
(Pague quanto puder) e a capacidade de público é 
limitada a 60 espectadores. Nesta segunda edição (2015) 
serão apresentados textos dos autores: Moisés Neto, 
Wellington Júnior, Felipe Botelho e Álcio Lins. As 
leituras serão realizadas até 27 de julho no Espaço Cênicas 
às 20h. Dia 29/06/ -  – texto de Felipe Mau Mau Miau
Botelho (Cia Incantare de Teatro) e dia 27/07 -  – Surpresa
texto de Alcio Lins (Marcondes Lima).

Márcio Fecher e Júnior Aguiar contracenam em h(EU)stória em cartaz no Teatro Arraial
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Jorge de Paula e Samuel Lira, que interpretam, respectivamente, pai e filho no espetáculo Em Nome do Pai
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Shazam – A Arte Mágica
A revista “Shazam A arte mágica”, de 

autoria  do ilusionista e produtor 
cultural Mickael Marvey é lançada no 

SATED-PE no dia 30 de Maio às 14h, Casa da 
Cultura, onde o autor estará dando autógrafos  
e falando um pouco do trabalho. O projeto foi 
aprovado pelo Fundo Pernambucano de 
Incentivo à Cultura (Funcultura),/ Fundação 
do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe).  Inédita  em 
Pernambuco, a publicação aborda a história de 
artistas mundiais, ensina aos leitores como 
eles podem realizar efeitos do ilusionismo, e 

também apresenta entrevistas com artistas 
pernambucanos, além de indicar lmes que 
tratam do tema. 
Haverá, também, distribuição de algumas 
revistas, gratuitamente, para os participantes,. 
A ideia é estimular a população pernambucana a se 
aproximar mais das atividades relacionadas ao 
mundo do ilusionismo, diz Mickael Marvey . O 
SATED-PE ca na Casa da Cultura, Rua 
Floriano Peixoto - s/n S/N Sl 308/309 Raio-
Oeste, Recife - PE, 50020-060 (81) 3424-3133. 
Para maiores informações: ( 81).8745-4480 
(Mikael Marvey)

As Deixas

· O Animatroonicz está indo pra 
mais um evento internacional o Rio H2K 
(RJ), representando Pernambuco, o maior 
de dança de rua da América Latina,. É 
realizado desde 2011 e o Animatroonicz 
participa desde a primeira edição quando 
Will Robison passou na batalha de pop-
ping e foi ate as oitavas de nal. O evento 
conta com muitas estrelas de lmes como: 
Syrp Up , Street Dance, Entre nesta Dança 
e Footloose, entre outros.
· Aurélio Lima informa que a comé-
dia Quem Matou Astrogildo? Participa do 
Todos Verão Teatro,no Hermilo Borba 
Filho, às 20h do sábado 23, com Zanel 
Reys, Jefferson Nascimento, Tay Chagas, 
Íris Campos, Adimilson Campos, Marcelo 
Oliveira, Angelis Nardelli, Silvio Tenório, 
Elvira Terremoto Drag Caricata, Alcione 
Aquino, Anderlly Ly Xavier e Marcus 
Vinitius.
· Itaci é uma atriz que esta sempre 
fazendo algo diferente,. Ganhou em 98 o 
premio de melhor atriz no Festival Guani-
cê de video em São Luis do Maranhão, em 
2014 fez um curso de Radio e TV e hoje é 
DJ de festas Infantis. Agora em 2015 é a 
primeira mulher a participar do elenco da 
peça da Trupe do Barulho, No Truque Da 
Galinha Morta.
· .Recebemos e agradecemos, 
convite do presidente da Câmara Munici-
pal do Recife, vereador Vicente André 
Gomes e da vereadora Vera Lopes, autora 
do Decreto Legislativo 707/15, para a reu-
nião solene de entrega do título de Cida-
dão do Recife ao senhor Cássio Murilo 
Coelho Cavalcante.
· A 12ª Mostra Brasileira de Dança 
será realizada no Recife de 5 a 15 de agosto 
com apresentação de vários espetáculos. 
A programação pedagógica cará entre 27 
de julho a 04 de agosto. O resultado dos 
espetáculos selecionados sairá no dia 1º de 

junho. Mais informações: www.mostra-
brasileiradedanca.com.br ou pelo telefone 
(81) 3421.8456.
· O tesoureiro do nosso SATED-
PE, Antônio Barros, vice-presidente da 
Associação Brasileira dos Clubes da 
Melhor Idade, participou ao lado da presi-
dente da mesma instituição, sra. Apareci-
da Vasconcelos, do Congresso Brasileiro 
de Clubes da Melhor Idade, realizado em 
Florianópolis-SC, recentemente.
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A atriz Ytacy Henriques vem vencendo desafios
para fortalecer sua carreira profissional

Antônio Barros e Aparecida Vasconcelos representaram Pernambuco no Congresso Brasileiro 
de Clubes da Melhor Idade, em Florianópolis - SC
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Aniversariantes
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DIA 01 CHICO DINIZ 02 ALVARO LUCARD, SHIRLEIDE ALBUQUERQUE 03 
ALAKAZAM, CARLOS AMORIM 05 AVACI XAVIER, ÉRICO VERÍSSIMO 07 JANUÁRIA 
FINIZOLA 09 ALEXANDRE PEIXOTO 11 CIDA SILVA 12 IVONETE MELO 14 CÉSAR 
FERRARIO 18 ITACY HENRIQUES, YLUSKA WASHINGTON 20 BÁRBARA AUIAR, 
RENATO RAMOS SANTOS 21 FLÁVIO ANDRADE 23 GERMANO HAINT, MARLUCE 
GALVÃO 25 BRUNA BASTOS 27 MARCONDES LIMA 28 EVANDALO PORTO NETO, 
CAETANO 29 GEORGE HOLANDA 30 KELL

Caravana Tribal Nordeste
mostra Miscigenação

A Caravana Tribal Nordeste comemora 
cinco anos de atividades com várias 
atrações, entre as quais o espetáculo 

Miscigenação, no dia 06 de junho, às 19h, no 
Teatro do IMIP, Rua dos Coelhos, 300, Boa 
Vista, Recife. A caravana tem o objetivo de 
reunir grupos que trabalham com a dança étnica 
contemporânea, mais conhecida como dança 
tribal ou Tribal Fusion.  A proposta é 
proporcionar um maior aprofundamento na 
pesquisa de danças nordestinas e afro-
brasileiras aplicadas à base das danças orientais 
já inerentes à raiz da dança do ventre, de onde 
surgiu essa modalidade.
 T a m b é m  e s t ã o  p r o g r a m a d o s 
workshop com Nuriel el Nur, sobre baladi e 
shaaby, Felipe Dupopping sobre danças urbanas 

de efeito (técnicas  fundamentais) e com Kilma 
Farias e Juliana Garcia sobre Combinações 
Criativas em Tribal Fusion. Informações e 
Inscrições: aquariustribalfusion@hotmail.com e 
https://www.facebook.com/aquariuspe

Cartas
Antônio Barros, nosso tesoureiro, recebeu da sra. Aparecida Vasconcelos. presidente da 
Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade, carta cujo texto transcrevemos na íntegra: 
Querido Antônio Barros: Durante todos esses anos que estivemos a frente da ABCMI/PE, só tenho a agradecer 
a você, Antônio, a maneira dalga como ajuda a Associação. E agora como nosso máster 2015/2017, chamou a 
atenção de todos no Congresso Brasileiro de Clubes de Melhor Idade, em Florianópolis-SC, por sua elegância e 
charme. Você sempre presente em todos os momentos do evento, nas viagens, sempre colaborando com seu 
espírito desprendido de interesse, sempre comunicativo, alegre.de maneira correta em todos os sentidos. Meu 
carinhoso abraço. (Aparecida Vasconcelos)

Kilma Farias é uma das participantes do espetáculo Miscigenação
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