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Relações Enquadradas relê
humor de Qorpo Santo
grupo Matraca de Teatro cumpre
O
temporada no Teatro Marco
Camarotti, SESC de Santo Amaro, todas as
quartas e quintas-feiras, às 19h30, com o
espetáculo Relações Enquadradas, livremente
inspirado nos textos de Qorpo Santo, com
direção, de arte e programação visual de
Cláudio Lira, e elenco formado por Ariele
Mendes, Catarina Rossiter, Geraldo Dias, Lu
Torres, Mauro Rodrigues, Maurício Azevedo,
Ubiratan Cavalcante e Viviane Braga.
Três peças do gaúcho Qorpo-Santo
foram usadas como referência para a criação
do espetáculo: Um Papel em Branco, Mateus e
Mateusa e Separação de Dois Esposos. O espetáculo segue a linha do humor surreal do autor
mas com uma leitura brega, cenas hilárias de
sarcasmo e deboche provocando afloramento
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das expressões- risos, censuras, identificações com
alguns personagens. como diz o comentário
crítico de Susana Angélica no seu blog
http://nonsensu.blogspot.com/2011/04/o
-humor-sob-angulos-absurdamenteretos.html
Ficha técnica: direção musical de
Diogo Felipe, coreografias e preparação
corporal de Sandra Rino, iluminação de
Agrinez Melo e Naná Sodré – O Poste:
Soluções Luminosas, preparação vocal de
Flávia Layme, confecção de cenário, adereços
e figurinos de Manuel Carlos de Araújo,
direção de produção de Ana Júlia da Silva,
realização do Grupo de Teatro Matraca e
SESC de Piedade. A temporada vai até 28 de
abril. Classificação etária: 14 anos. Ingressos:
R$ 10 e R$ 5. Informações: 3216-1728.

José

Jackson

é premiado
no teatro
baiano
Caruaru é destaque no teatro
baiano com prêmio de
José Jackson
osé Jackson, de Caruaru, ganhou o
J
prêmio de Revelação do Prêmio
Braskem de Teatro, pela direção de Dois
Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos,
em cerimônia festiva na sala principal do
Teatro Castro Alves (TCA) contando com
a presença de quase 2 mil convidados. Os
vencedores foram Revelação – José Jackson (direção de Dois Perdidos Numa Noite
Suja); Texto – Paulo Henrique Alcântara
(Partiste); Categoria Especial – Zebrinha
(Coreografia de Bença); Direção – Fernando Guerreiro (Pólvora e Poesia); Espetáculo
Infanto-juvenil – O Pássaro do Sol; Atriz –
Andrea Elia (As Velhas); Ator – Fábio
Vidal (Sebastião) e Espetáculo Adulto –
Pólvora e Poesia. Atualmente, o caruaruense

premiado está fazendo graduação em direção teatral na Universidade Federal da
Bahia.
Indicado em três categorias do
Prêmio Braskem de Teatro 2010- a premiação máxima do teatro baiano- nas categorias Melhor Espetáculo, Diretor Revelação
(José Jackson) e ator Revelação (Nando
Zâmbia); Dois Perdidos Numa Noite Suja foi
encenado na favela do Calabar e fará temporada internacional, em junho, a convite
da Universidade de Évora- Portugal. Depois, voltará ao cartaz na capital baiana e, no
segundo semestre, será exibido em algumas comunidades do Rio de Janeiro, como
a Cidade de Deus e Vidigal, que já estão em
processo de pré-produção.

Oficina de Interpretação no CINE PE

O

CINE PE 2011, que comemora 15
anos de sucesso, agraciou o
SATED-PE com 15 vagas na Oficina de
Interpretação com a atriz, intérprete e
produtora Mallu Moraes, a ter lugar na
Fundação Joaquim Nabuco, Derby, de 02 a
06 de maio, das 09 a 13h. O SATED-PE já
indicou os 15 nomes de sócios que
participarão da oficina.
Mallu Moraes é formada em

Jornalismo pela Universidade de Brasília
(1968), com especialização em Publicidade e
Criação para Audiovisual em São Paulo e
Nova York . Como intérprete, gravou dois
discos independentes e um LP com a
gravadora Continental, lançado em 1981.
Fez teatro na UnB e seguiu carreira de atriz,
participando de novelas, várias minisséries,
cinema de longas e curtas metragens e
produção de vários filmes.

Elenco do espetáculo Relações Enquadradas

Salgueiro inaugura
casa de espetáculo (*)
m lugar para elevar a alma por meio
da arte. O Centro de Cultura, Lazer e
U
Turismo, da Prefeitura do Salgueiro, foi
inaugurado em dezembro de 2010 na cidade
de Salgueiro. Estendeu os braços para os
artistas e esse abraço foi retribuído. Só da
própria cidade, são quatro montagens
teatrais em ponto de bala. À espera dos
aplausos. Do encontro com o público. A
primeira delas é Confissão de Caboclo, texto
célebre do poeta popular Zé da Luz, dirigido
por Titica Alves, que, além de integrar o
corpo de artistas do GRUDAGE (Cabo de
Santo Agostinho/PE), está à frente do
Grupo de Teatro Popular de Salgueiro. Todas
as atrações movimentarão o mês de abril.
Esperado há muitos anos pelos entusiastas
da cultura, em Salgueiro. O abre-alas dessa
estréia? O Grupo de Teatro Popular
ressuscitado. Esteve em estado de coma.
Uma casa e uma família reanimam as forças
com fôlego para outras apresentações:
Noivas, com direção de Titica Alves e texto de
André Garrel. O jovem estreante, de 15 anos,
Galdino Lucas, será atração em duas noites

apresentando roteiro de sua autoria, A Nova
Cinderela. Arte chama arte. O espaço do teatro
chama os grupos. Ninho de Teatro ouviu o
chamado lá de Juazeiro do Norte, no Ceará e
participa também desse momento histórico
com o drama Avental todo Sujo de Ovo, direção
de Jânio Tavares. Um enredo maternal para
acalentar o público. Aí a platéia acostuma-se.
Quem bebe da água da arte não se sacia. O
Grupo de Teatro Togarma vem matar a sede:
Nimbo direção e texto de Jandeir Dias. Depois
de cinco anos apresentando-se em locais
inadequados para a linguagem teatral, o
grupo pode anunciar “temporada fixa” no
mês de maio. De quinta a domingo, sempre às
20h. Num local com iluminação e som
adequados. À disposição. E espaço para
ensaio todos os dias da semana. O Teatro
Professora Alaíde Conserva, localizado no
Centro de Cultura, Lazer e Turismo, depois
de abraçar os artistas, aguarda ansiosamente o
seu primeiro abraço com o público. Que ele
seja cheio de emoção. (*)Texto de Raquel
Rocha, coordenadora do Centro de
Cultura Lazer e Turismo de Salgueiro.
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Dorotéia vai à guerra
cumprirá 3ª temporada

SATED-PE alerta:

cuidado com caloteiro

V

árias reclamações e denúncias, através de e-mails, telefonemas e até pessoalmente,
chegam ao SATED-PE, sobre um golpe de um falso empresário chamado
Josycleybson Alex do Nascimento, que se diz proprietário da agência Cia. de Eventos do
Recife, contratando grupos, modelos e artistas, inclusive para grandiosos eventos, e
levando um chá de sumiço sem pagar aos contratados e, em alguns casos levando dinheiro
adiantado para despesas com taxi e outras e desaparecendo do mapa.
O SATED-PE, assim como fizeram alguns dos artistas lesados, procurou em vão
manter contato com o Sr. Josycleibson Alex do Nascimento e não o encontrou em
qualquer endereço. Entre os que foram prejudicados estão a Escola Pernambucana de
Circo, Gorete (filha do mágico Denis e do Grupo Nossa Gente Show, que até agora não
recebeu os quase ou mais de R$ 2 mil), Ricardo do Moving Bar, Felipe Prado, Brena e
Trupe Pernilongos, entre outros.
O Mercado de Produções Agência de Modelos diz, textualmente que “este cidadão
Josycleybson Alex do Nascimento da Cia de Eventos do Recife não cumpre com nada do que promete.Não
realizamos nenhum evento com ele, que se diz agência, mas pega fotos das nossas modelos sem autorização e
nem fone delas ele tem, é só para ficar com o dinheiro da contratação – Sílvia Furtado”. Adriana Melo,
da ExcluisvaPromo Recife afirma que “nossa empresa foi mais uma vítima do Josycleybson Alex do
Nascimento, da Cia de Eventos do Recife. Ele já deu furos em empresários locais e do interior”.
Enfim, são muitos os prejudicados. FICA O ALERTA DO SATED-PE.
CUIDADO!

VORAGEM
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iante do grande sucesso de público, o
D
espetáculo Dorotéia Vai à Guerra, de
Carlos Alberto Ratton, com direção de Gilberto
Brito, volta a ser apresentado todas as quintas e
sextas-feiras de maio, às 20h, no Teatro Rui
Limeira Rosal – SESC - CARUARU, cumprindo
terceira temporada, uma produção do Grupo de
Teatro Arte-em-Cena, com Severino Florêncio
(Dorotéia) e Welba Sionara (Madalena). Meia
entrada R$: 6,00 e inteira R$: 10,00.
Dorotéia é o confronto de duas
mulheres, mãe e filha, em luta constante pelo
poder de afirmação da superioridade, da
dominação do matriarcado ultrapassado que se
impõe no sufocamento da relação filial. A peça
retrata cenas do cotidiano destas duas mulheres,
presas a um passado, e sem nenhuma perspectiva
de um futuro, vitimas de um destino atroz que as
acorrenta para dentro de um mundo de loucura,
de embates constantes de sobrevivência, da lei
do mais forte. Uma relação conturbada por
sentimentos contrários, de amor e ódio, ranços e
mágoas, mas que as mantêm vivas apesar de não
mais alimentarem nenhuma esperança.
Criado em 1987, o Grupo de Teatro
ARTE-EM-CENA, com o prosseguimento das
apresentações desta 3ª temporada, intensifica o
processo de manutenção de platéia, que
considera passo fundamental para o
desenvolvimento da cultura no interior do
Estado, ao mesmo tempo que promove a
interação do artista com a sociedade pela
comunicação através do teatro.
Estamos colocando em temporada um espetáculo
com qualidade comprovada pelo público e pela crítica,
onde discutiremos questões pertinentes a relação de amor e
ódio entre as pessoas, além da possessividade e
autoritarismo. Debateremos diretamente com o público,
um espetáculo criado a partir de um texto
universal/contemporâneo, que trata de um tema delicado,

o relacionamento, onde o jogo da convivência torna-se
muitas vezes insuportável, quando partimos da premissa
de ver o outro a partir do eu, visão etnocêntrica, onde o
estranhamento nos conduz ao preconceito racial, social e
cultural, diz o ator Severino Florêncio.
Ficha técnica: iluminação de Ednilson
Leite, sonoplastia de Arnaldo Honorato e
produção de Severino Florêncio. Apoio: SESC –
CARUARU, Original Copiadora, Casa Nova
Construção e JF Buffet – Fábio Oliveira.
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O ator Severino Florêncio em Dorotéia vai à Guerra

V Mostra de Teatro de Bonecos
tem oficinas gratuitas
Mostra Pernambucana de Teatro de
A
Bonecos chega a sua quinta edição com
22 espetáculos nos palco do Teatro Apolo e
Voragem é inspirado na história de Betsabá, Urias e o Rei Davi

V

ai até o dia 30 de abril, todos os sábados, às 19h, no Teatro Marco Camarotti - Rua: Treze de Maio, 455, SantoAmaro, Recife-PE, a temporada de Voragem,
texto do Grupo Magrykory, com direção de
Quiercles Santana e elenco formado por
Amanda Dias, Célia Cardoso, Rita Marize,
Marinho Monteiro, Yuri Andrade, Daniele
Teixeira, Luiz Velozo, Andreza Karine,
Vanessa Feitosa, Hiranny Teixeira e Nana
Vieira. Ficha técnica: dramaturgia – Ana

Paula de Sá e Quiercles Santana, direção de
arte – Manoel Carlos, plano de luz – Elias
Mouret, plano de maquiagem – Gera Syber,
fotografia e filmagem – Sérgio Gusmão,
preparação vocal – Cleber Santana, preparação corporal – Patrícia Costa, coordenação
pedagógica – Célia Cardoso de Araújo, produção do Grupo Magrykory e Núcleo de
Estudos e Pesquisa do SESC Santa Rita e
supervisão artística de Rita Marize. Informações: 8729-9298 / 3216-728.

A subjetividade do ator
O

TEA – Teatro Experimental de Arte
realiza o projeto A subjetividade do ator:
individualidade e coletividade, com a premiada
pesquisadora e diretora teatral paranaense
Marianne Consentino, no Teatro Lício
Neves, entre março e maio. O resultado
previsto é a construção de pequenas cenas

inspiradas no texto Carta ao Pai, de Franz
Kafka, a serem apresentadas nos Pontos de
Cultura de Caruaru. Uma realização do
Ministério da Cultura, Secretaria de
Cidadania Cultural. Programa Mais Cultura,
Programa Cultura Viva e Fundação Nacional
de Artes – Funarte.

Praça do Arsenal da Marinha (em frente ao Bar e
Teatro O Mamulengo), de 03 e 10 de abril.
“Nosso objetivo principal é difundir a produção
titeriteira do Estado, que é vasta, mas não
aparece para o grande público com muita
frequência”, diz o presidente da Associação
Pernambucana de Teatro de Bonecos (APTB),
Jorge Costa. Desta vez os convidados vêm da
Espanha, Paraná e São Paulo. De Pernambuco
participam grupos de Carpina, Caruaru,
Igarassu, Glória do Goitá, Lagoa de Itaenga e
Olinda, além de Recife.
Para este ano, os estudos girarão em
torno do boneco popular, que motivou a escolha

das três oficinas e do seminário cujo título é O
Teatro de Bonecos de Origem Popular:
Tradição, Impor tância, Inf luências e
Perspectivas. As oficinas são Manipulação, criação
de personagens, voz e improviso no mamulengo, por
Valdeck de Garanhuns, Iniciação a confecção de
bonecos de madeira, com Miro dos Bonecos, - do
Mamulengo Novo Milênio, de Carpina -, e
Iniciação à confecção e manipulação do boneco de fio com
o marionetista Laércio Del Araújo, do Grupo
Bonecartes.
A V Mostra Pernambucana de Teatro
de Bonecos é uma realização da APTB e conta
com incentivo do Funcultura (para a
programação pedagógica), do Centro ApoloHermilo e do Instituto Cervantes/Embaixada
da Espanha no Brasil.

Cinema gratuito em Limoeiro
o auditório do Centro Cultural Ministro
N
Marcos Vinícius Vilaça, em Limoeiro,
Ag reste pernambucano, são exibidas,
gratuitamente, curtas e longas metragens, todas
as terças-feiras. O projeto, que passará a se
chamar de Cine Difusora, em referência ao
prédio onde funcionou a antiga Rádio Difusora
do município, teve sessão inaugural com a
exibição do curta Arte. . Câmera. . Ação!
Intervenções Artísticas na Ponte Velha de Limoeiro
(2009). Depois é a vez do longa Baile Perfumado

C

(1997), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas.
A iniciativa é resultante da parceria de
esforços entre a Companhia de Eventos
Lionarte, o comunicador social Walter Eudes e a
Secretaria de Cultura e Juventude, cujo titular é
Radaméis Moura. O Cine Difusora é o mais
novo cinema de Limoeiro, conquistado através
do edital do Cine Mais Cultura, patrocínio do
Governo Federal através do Minc em parceria
com a Programadora Brasil. A informação é do
assessor de gestão, Zácaras Garcia.

SERRA TALHADA

arlos Silva, o ator de Serra Talhada, do
Centro Dramático do Pajeú, não pára
mesmo. Depois do sucesso da peça Neurose –
A Cidade e seus Sentidos, já anuncia a estréia de
Enfim, Sós! , em parceria com Adriano Barros,
do GTAI, no Centro Educativo Bom Jesus,

com incentivo do Ponto de Cultura Oficina de
Criação. Trata-se de um espetáculo inspirado
no texto Enfim Só: Solidão, a Comédia, do
dramaturgo mineiro Vicente Pereira. A
direção é de Gilberto Gomes, adaptação de
Carlos Silva.
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SATED-PE pede pelo Camará
ao prefeito de Camaragibe
presidenta do SATED-PE, atriz
Portanto, como representante do
A
Ivonete Melo, enviou ofício Estado de Pernambuco nas áreas de Teatro,
03/20011, ao prefeito de Camaragibe, João Dança, Circo, Moda, Cinema e Vídeo,
Ribeiro de Lemos, solicitando providências
administrativas para reabertura do Teatro
Camará. Até o fechamento desta edição, não
havia recebido resposta do seu pedido, que é o
mesmo de toda classe artística de
Pernambuco. Eis na íntegra os termos do
pedido:
“Senhor Prefeito de Camaragibe: Na
qualidade de representante dos Trabalhadores
Artísticos e Técnicos do Estado de
Pernambuco, vimos através deste, comunicar
a V. Sª o recebimento de inúmeras queixas de
nossos associados, e ao mesmo tempo,
acompanhando o movimento em prol da
abertura do Teatro Camará. Sabemos que
Camaragibe tem um movimento cultural
bastante atuante, não só artístico, mas
também político.

Movimento dos Sem Palco

solicitamos a V. Sª, que é um político
consciente e inteligente, que dê este presente a
Camaragibe e a classe artística, a reabertura do
Teatro Camará, único espaço que a classe
artística de Camaragibe e de outras cidades
dispõem para apresentação, dando
visibilidade ao seu trabalho e facilitando o
intercâmbio. Por tudo isto, senhor prefeito,
torne possível este presente, realize o sonho
da classe artística, transformando Camaragibe
na cidade politicamente correta no que diz
respeito às artes cênicas. Reabra o Teatro
Camará e, se possível, lance um Edital para um
prêmio de montagem para a abertura.
Ficamos no aguardo e na certeza do bom
atendimento, subscrevendo-nos mui
atenciosamente, Ivonete Melo – presidenta do
SATED-PE.”

O Teatro de Camaragibe virou lenda?
Quando (será que) vai ficar pronto?
luta por um teatro em Camaragibe é
A
long a, cheia de percalços,
contratempos e tapeações. Inicialmente, na
gestão do então Prefeito Sr. Paulo Santana
(1997), a sociedade e a classe artística
apontaram a demanda e foi conquistado um
espaço onde seria instalado o teatro, o antigo
Clube Peñarol. Foi uma imensa conquista,
construiu-se uma bela maquete, fogos de
artifícios e comemorações. E num só cochilo,
tudo foi por água a baixo. Disseram que os
órgãos fiscalizadores da burocracia não
aprovaram tal espaço, por ausência de alguns
itens necessários. E, aquele lugar seria
transformado em um espaço cultural, o que
acabou não sendo. Hoje, um galpão
abandonado que serve pra guardar coisas em
desuso, um belo e imponente elefante branco,
uma lixeira de luxo.
Conquistou-se então, através da
Braspérola com negociações em troca de
dívidas com o governo municipal, um enorme
galpão, que antes tinha sido o cinema
municipal. Esse recinto, em 2002, depois de
uma ligeiríssima reforma, tornou-se o Espaço
Teatro Camará, inaugurado e bem utilizado
pela classe artística, com inúmeras
apresentações de teatro, espetáculos de dança,
canto, cinema e outros eventos culturais apesar
de não possuir a menor estrutura para ser uma
casa de espetáculo, era desprovido totalmente
de iluminação cênica, só existia uma geral com
refletores de jardim, as rotundas eram de TNT,
sem acústica, refrigeração, camarins e
banheiro.
No entanto, na primeira gestão do Sr.
Prefeito João Lemos (2005-2008) foi iniciada
uma obra orçada em torno de um milhão de
reais. Pois, é. Como tantas outras obras
paradas, atualmente, no município, imaginem o

que também esqueceram ou não deram conta?
O teatro. Acabou-se o primeiro mandato, o
segundo também está acabando e nada. Como
sempre a cultura é relegada a segundo plano.
Será que eles sabem pra que serve um teatro?
Será que já foram a um?
Todos reclamam desta demora e não
há uma pessoa que possa responder esta
simples pergunta. Quando o teatro vai ficar
pronto?
Pense numa gestão morna para
cultura e cheia de descaminhos culturais. Sem
nenhum projeto cultural para a cidade.
É preciso conscientizar os
governantes e a população que o Teatro
Camará é um bem tão necessário para
Camaragibe e para o Estado quanto uma
escola, um hospital, uma biblioteca ou uma
praça, e levar em consideração que na cidade
existem profissionais que geram renda com
esta atividade e pagam seus impostos como
qualquer cidadão de qualquer outra profissão.
Movimento dos Sem Palco formado
por artistas da cidade formou uma comissão e
agendou uma reunião com o Prefeito João
Lemos no dia 10/02/2011 para discutir sobre
as obras do teatro. O Prefeito, faltando 30
minutos para iniciar a reunião desmarcou
alegando que não poderia receber a comissão,
pois iria resolver problemas pessoais.
Foi solicitada, através de ofício, à
Fundação de Cultura de Camaragibe, no dia
14/02/2011 uma visita ao teatro por parte da
classe artística local. O ofício foi negado
alegando que o teatro está em obras, quando na
verdade não existe ninguém trabalhando nele e
em função dele.
Uma cidade sem teatro não pode ser
considerada cidade. O Teatro Camará está uma
vergonha. Vá ver. Realização: MSP
(Movimento dos Sem Palco).

Movimento dos Sem Palco (MSP),
formado por artistas de vários segO
mentos da cidade de Camaragibe, promoveu
uma panfletada com o objetivo de sensibilizar
e informar a sociedade civil e o poder público
sobre a importância da entrega do Teatro
Camará que está desativado há quatro anos e
sem previsão de entrega por parte da Prefeitura Municipal de Camaragibe.
A panfletada saíu do Mercado Público Municipal em direção a Rua Elisa Cabral
(centro comercial da cidade). Durante o percurso foram entregues panfletos sobre a real
situação do Teatro Camará e na Rua Elisa
Cabral aconteceu a entrega simbólica do

Certificado de Prefeito Inimigo da Cultura ao
Sr. João Ribeiro Lemos, além de discursos e
intervenções artísticas. O encerramento do ato
foi na Sambada da Laia (Vila da Fábrica), a
partir das 20h. O eventou contou com a participação de artistas, amigos do teatro e das
artes, e da população.
O Movimento dos Sem Palco realizou no Dia Mundial do Teatro (27 de março)
um ato em frente ao Camará, intitulado Luto
pelo Teatro. Eliz Galvão, uma das líderes do
MSP, informa que o abaixo assinado já conta
com mais de 1.000 assinaturas exigindo a conclusão das obras da casa de espetáculos de
Camaragibe.

Festival Vale Dançar
cidade de Petrolina já faz parte do
A
circuito de dança do estado de
Pernambuco com diversas produções e
vários grupos em atuação. Para dar
continuidade as ações e investimentos nessa
linguagem artística, é realizada a quarta
edição do do Festival Vale Dançar promovido
pelo Sesc Petrolina, em parceria com a
Prefeitura Municipal de Petrolina e a
Qulaquer Um dos 2 Produções Artísticas,
tendo como cooordenador Jailson Lima.

A programação é vasta e diversificada,
com espetáculos de vários grupos e companhias de dança do Recife, Petrolina, Juazeiro (Bahia), Triunfo e Caruaru, Mostra Comemorativa
do Dia Internacional de Dança, palestra, batepapo, oficinas com Thiago Santana, de Maceió,
Janaína Barbosa, de Surubim, Maria Agrelli,
Renata Muniz e Walcquíria Chaves, do Recife.
De 29 de abril a 1 de maio, na Sala do SESC, será
realizado o seminário Pensamento de um Corpo que
Dança, pela Cia de Dança do SESC Petrolina.

Oficina de Cinema Animação
s inscrições para as oficinas do Cine
A
Anima, realizadas pelo Pontão de
Cultura Cine Anima e pelo Ponto de Cultura
Cinema de Animação, estão abertas até o dia
29 de abril. A iniciativa é destinada a jovens
alunos ligados a Pontos de Cultura e projetos
sociais, com idade entre 15 e 25 anos. A

oficina será realizada no Museu do
Mamulengo, em Olinda. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas na Secretaria de
Patrimônio e Cultura de Olinda (SEPAC), das
9h às 12h, e das 14h às 16h, com Rosildo ou
Diógenes. Para mais informações acesse
www.pontocinemadeanimacao.blogspot.com

Concurso CEPE de Literatura
s inscrições para o II Concurso de LiteA
ratura Infantil e Juvenil, promovido pela
Companhia Editorial de Pernambuco (Cepe),

de R$ 8 mil para o primeiro colocado de cada
categoria; R$ 5 mil para o segundo; e R$ 3 mil
para o terceiro. Os textos da modalidade infantil
estão abertas até o dia 06 de junho. Podem parti- são destinados a leitores de seis a 10 anos, e da
cipar brasileiros e estrangeiros legalizados, resi- juvenil, a adolescentes entre 11 e 16 anos. Acesse
dentes no território nacional. Os prêmios serão o regulamento no site www.cepe.com.br.

Palhaços
m fase de ensaios o espetáculos Palhaços, de Timochenco Whebi, encenação e direção de
E
arte de Célio Pontes, com Sóstenes Vidal e Williams Sant'Anna; iluminação de Luciana
Raposo, trilha sonora de André Freitas, audiovisual de Hélio Rodrigues, assessoria de imprensa de
Leidson Ferraz e produção de Socorro Raposo/Dramart Produções.

Abril de 2011

Aniversariantes

As Deixas
Juan Guimarães

Mes de Abril
Dia 01 - Naide Souza; 02 - Alexandre Santos e Neide Silva;
04 -Fernanda Barros; 05 - Wedell Soares; 06 - Jailson Carlos;
08 - Anderson Barbosa e Margarida Helena; 09 - Henrique
Ponzi; 11 - Rafael Moraes; 12 - Aureny Alves, Carlos Ferreira
e Grace Marques; 14 - Benigna Areias e Eduardo Rios; 15 Fabiana Soares; 16 - Luciene Dantas; 18 - Duda
Albuquerque; 20 - Osmário Oliveira; 21 - Israel Roque e
Nelson Pontes; 24 - Arary Marrocos; 25 - Ivo Amaral; 26 Thomas Aquino; 27 - Juliana deAlmeida e Nataly Araújo;
29 - Angela;

Asaías Lira, o Zaza da Mucurana – de Mundo
Afora e História Adentro

Cartas

Agência Rodrigo Moreira

João Denys, Rudimar Constâncio e Fátima Pontes,
no lançamento de Circo Social

“À Sra. Ivonete Melo – Presidenta do SATED-PE: escrevo esta breve nota
para formalizar meus sinceros agradecimentos ao SATED-PE, pelo
fundamental apoio e respaldo institucional que me foram outorgados durante o
cumprimento de bolsa de estudo que conquistei no Instituto Superior de Arte de
Cuba (ISA). Reconheço que o respaldo institucional do SATED-PE foi de
decisiva importância para que eu pudesse chegar à etapa de conclusão de meus
estudos em uma das escolas de ballet clássico mais importantes do mundo.
Agora, estou de volta e trago na bagagem o primeiro Diploma de
Ouro outorgado na especialidade de ballet pelo ISA a um brasileiro. Esse título
foi conquistado à base de muito sacrifício, muita luta e dedicação e, acima de
tudo, com um profundo respeito e amor pela dança. Foi a maneira de
demonstrar meu compromisso com a responsabilidade de representar
Pernambuco e o Brasil internacionalmente. E, também, uma forma de ratificar
meu agradecimento a todos que me apoiaram.
De volta a Pernambuco trago na bagagem, além do Título de Ouro,
vontade, entusiasmo e sonhos, que espero compartir e materializar dialogando
sempre com o SATED-PE. Trago também um filme documental de 31m,
sobre a realidade dos artistas e pedagogos do ballet em quatro países da
América Latina, que realizei em parceria com o premiado cineasta espanhol
José Gayá para minha tese de final de curso. Tenho a ilusão de que este filme
possa aproximar os artistas da dança de Pernambuco à realidade de nossos
companheiros latino-americanos.
Anexo a esta carta entrego a primeira cópia, traduzida ao
português, de Latinoamérica em ponta. Simbolicamente, entrego a primeira
cópia ao SATED-PE porque sei da importância fundamental do
fortalecimento da instituição para o apoio e desenvolvimento da dança no
Estado, no Brasil e na América Latina. Muito obrigada a toda equipe do
SATED-PE. Muito obrigada de coração, Ivonete Melo, por sua sensibilidade,
entrega e dedicação! Valeuuuuuu!!! Forte abraço, NANNY ALVES.”

