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Como Tem Zé
continua em cartaz

U

m expressivo e vibrante público
prestigiou a estréia do espetáculo Como
Tem Zé, que continua em cartaz no
Espaço Experimental de Mônica Lira, no Recife
Antigo (Rua Tomazina, 199, 1o. andar), até o
nal de março, resgatando a força e importância
do Vivencial Diversiones, com muita poesia,
critica e comicidade. O espetáculo tem cerca de
80 minutos de duração e é composto por quatro
movimentos em forma de monólogos
interpretados pelo experiente ator Arion
Santos, num trabalho excepcional, sob a
direção de Guilherme Coelho(também cenário
e gurino), Moisés Neto, Rubem Rocha Filho e
Jorge Feo. Informações: 3224.1482 e 9718 5814
O primeiro Movimento é Bandeira
Escreve a Mário de Andrade, , com dramaturgia de
Moisés Monteiro de Melo Neto, e evidencia a
amizade mantida entre os dois poetas através
de uma lírica correspondência. Muito propício,
no ano em que se fala tanto dos 70 anos da
morte de Mário de Andrade, sua obra é
relançada, a FLIP lhe faz homenagem, sai
biograa não autorizada e sua casa torna-se
espaço ainda mais amplo em São Paulo.
Nas palavras do Moisés que também
assina a codireção desse texto, o drama, para mim,
é o choque de a cada momento ainda estarmos vivos,
acordar e ir até a brecha contemplar o innito. Sempre
me interessou muito o espaço entre o Ator e o

Auto da Via Dolorosa é encenado
dentro de igrejas seculares
Divulgação

Personagem na apresentação do espetáculo:
distanciamento, quarta parede, luz e sombra na
encenação. A esse espaço de interlocução chamo
lemniscata, lugar geométrico dos pontos de um plano
cujas distâncias a dois pontos xos desse plano são
constantes.
Com esses quatro textos, sob a direção
geral do paraibano Guilherme Coelho, o
público recifense tem a rara oportunidade de
conferir toda a irreverência e poética do
Vivencial Diversiones numa curta temporada.
Tudo feito com muito amor às artes cênicas,
sem nenhum apoio nanceiro ocial, mas com
fé que os muitos zés, que nos compõem se verão
e aplaudirão mais esse espetáculo.
Ficha técnica: textos de Moisés
Monteiro de Melo Neto, Zé da Luz, Anton
Tchekhov; interpretação de Arion Santos;
direção geral de Guilherme Coelho;
dramaturgia e codireção 4º. Movimento de
Moisés Monteiro de Melo Neto; codireção do
3º. Movimento de Rubem Rocha Filho e Jorge
Féo; concepção de cenário e gurino de
Guilherme Coelho; música original do
3º.movimento de Zé Manoel; fotograa de
Ivana Moura; preparação de elenco de Suzana
Costa; preparação corporal de Fábio Coelho;
desenho de luz de Cleison Ramos; operação de
luz de Gabriela Lira; comunicação visual de
João Henrique; e produção de Fábio Coelho.
Ivana Moura

Elenco de Auto da Via Dolorosa é formado por proﬁssionais experientes

O

Arion Santos protagoniza Como TemZé, espetáculo que resgata o Vivencial Diversiones
IvanaMoura

Estréia de Como Tem Zé, que continua em cartaz, reuniu personalidades da cena artística e cultural de Pernambuco

Auto da Via Dolorosa, que tem estreia no
dia 20 de março, dramatiza sobre a
passagem bíblica da Via Crucis. Mas,
diferentemente de outros espetáculos sobre o
tema, que geralmente são realizados ao ar livre,
este possui a proposta de ser apresentado no
interior de igrejas seculares, pois a arquitetura
destes templos identica-se com a proposta
cênica do espetáculo, que tem como pano de
fundo as artes-sacras e se inspira nas
encenações épicas das tragédias gregas,
utilizando-se de elementos litúrgicos dos ritos
religiosos cristãos, com uma sonoplastia
calcada na musicalidade sacro-erudita,
executada e cantada ao vivo. Os gurinos épicos
têm detalhes que lembram os altares das igrejas,
interagindo, assim, com a arquitetura e
promovendo um casamento estético bem
harmonioso
O Coletivo Ditirambos, produtor e
responsável pelo espetáculo, é um grupo de
teatro composto por atores, músicos e cantores
prossionais, de notória participação na cena
pernambucana. Alguns compuseram o elenco
do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova
Jerusalém em outras temporadas,dentre eles a
atriz, apresentadora e Miss Pernambuco 2007,
Wilma Gomes, que representou Maria
Madalena (2012), e o ator e diretor Thiago
Ambrieel, que representou o Fariseu I (2014).
Como solista do coro e preparadora vocal, a
mestra e professora de canto erudito do
Conservatório Pernambucano de Música, Célia
Oliveira.
Patrocinados pela Arquidiocese de Olinda e
Recife, e com o apoio da Prefeitura do Recife,
SATED-PE (Sindicato dos Artistas e Técnicos
em Espetáculos de Diversão no Estado de
Pernambuco), FETEAPE (Federação de Teatro
de Pernambuco), entre outros, o Coletivo
Ditirambos está disponível para novas
apresentações do espetáculo itinerante, que faz
parte dos festejos pascoais do Estado de

Nosso site: www.satedpe.com.br

Pernambuco. Identicados com o lema da
Campanha da Fraternidade 2015: “Eu vim para
servir”, a entrada ao público será franqueada
mediante doação de 1 kg de alimento não
perecível, a m de estimular a doação de
gêneros alimentícios aos mais necessitados.
Ficha técnica: realização do Coletivo
Ditirambos; Texto de Henry Ghéon; tradução
de D. Marcos Barbosa; adaptação e direção geral
de Thiago Ambrieel; assistente de direção de
Hemerson Moura; preparação vocal e direção
musical de Célia Oliveira; produção executiva
de Rodrigo Nascimento, Hemerson Moura,
Thiago Ambrieel e Acrimôri Jr. Elenco/Atores:
Hemerson Moura, Kleber Valentin, Marília
Souto, Monique Nascimento, Rodrigo
Nascimento, Wilma Gomes.Elenco/Cantores:
Célia Oliveira, Celyone Maiara, Lilian Santos
Tiago Lima e Emanoel Neto. Músicos: Evertom
Marinho(teclado), Chico Vieira(percussão);
concepção/criação estética de Thiago Ambrieel
e Hemersom Moura; comunicação
visual(designer) de Vanclécio Vasconcelos;
assessoria de imprensa de Kleber Valentin e
Wilma Gomes; fotograas de Anne Nathália;
contra-regra de Acrimori Junior. Patrocínio da
Arquidiocese de Olinda e Recife.
CONTATOS:Thiago Ambrieel (Diretor Geral):
86002661/79076655S e Hemerson
Moura(assistente de direção: 97566696.
Já estão conrmadas as seguintes
apresentações: dia 20/03 - às 19h, Igreja da Santa
Cruz, Rua de Santa Cruz, 413 - Boa Vista; dia
21/03 - 17h30, Igreja de N. Sra. do Rosário dos
Pretos, Rua Estreita do Rosário, s/n - Santo
Antônio; dia 22/03 – 17h30, Igreja de São José
dos Manguinhos, Av. Rui Barbosa, s/n – Graças;
28/03 – 19h30, Igreja do Amparo, Largo do
Amparo, s/n – Amparo; 31/03 – 19h, Basílica do
Sagrado Coração de Jesus (Salesiano), Rua Dom
Bosco, 551 - Boa Vista; 01/04 – 19h30, Paróquia
São Paulo Apóstolo, Praça Jardim São Paulo, 45
-Jardim São Paulo.
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Nossa Voz

Dia Mundial do Circo e do Teatro é mais para reivindicar do que para comemorar

Mamulengo é
patrimônio cultural

Divulgação

C

inthhia Marcelle informa que estão abertas as inscrições para novas turmas de
dança de salão com Roberto Cristiano. Todas as sextas-feiras, às 19h, Samba de
Gaeira; Bolero, Samba e Forró, todas as terças e quintas-feiras, às 19h;e
também de Técnicas para Damas, todas as terças e quintas-feiras, às 20h.
Maiores detalhes podem ser obtidos no Colégio Rosa Gattorno, Rua Dr. José
Maria, 1106, Rosarinho ou pelos telefones (81) 88624085 – 92089414 e 96727688.

O

Mamulengo, agora, é Patrimônio Cultural do Brasil.

Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural aprovou, por unanimidade, o
Teatro de Boneco Popular do Nordeste
– Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro
Coco (TBPN), como Patrimônio Cultural do
Brasil e inscritos no Livro de Formas de
Expressão do Patrimônio Cultural Brasileiro. A
decisão foi anunciada na 78ª reunião do
Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural,
que ocorreu na sede do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional(Iphan), em
Brasília. O pedido de inclusão foi solicitado pela
Associação Brasileira de Teatro de Bonecos
(ABTB), o que arma a tendência de uma
apropriação da sociedade sobre suas
manifestações
“Isso é um reconhecimento que veio pelo esforço

F

da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos,
que encaminhou essa luta. Em Pernambuco, só
contamos com o apoio do Iphan, porque nem o
governo do Estado nem as prefeituras daqui
ajudaram”, conta Jorge Costa, presidente da
Associação Pernambucana de Teatro de
Bonecos. “Agora, a gente espera que esse título
venha com um desencadear de ações que visem
preservar o brinquedo. A situação atualmente é
muito precária”, denuncia. “Hoje, as prefeituras
que deviam ter papel importante nessa
preservação, se omitem, não contratam o
mamulengueiro para as festas populares. É
preciso ter mais apoio, principalmente das
prefeitura do interior. O teatro popular não é só
teatro, é também artesanato, e esse material
precisa ser escoado.

Vamos Dançar?

lávia Kahyna, prossional de educação física e dança, especializada em dança do ventre,
anuncia o projeto Vamos Dançar? com abertura de inscrições para novas turmas (vagas
limitadas).Quem quiser conhecer melhor o trabalho de Flávia pode acessar
http://www.aviakahyna01.blogspot.com.br – contatos pelos telefones 79-99546422 –
91465862 e 88596914.

Expediente

P

Chá de Histórias

ara comemorar o Dia do Contador de
Histórias (20 de março), a Biblioteca
Casa da Gente (Garanhuns),
Biblioteca Ler é Preciso (Garanhuns) e
Biblioteca Álvaro Lins(Sesc Caruaru),
realizarão um encontro chamado Chá de
Histórias - Encontro de Contadores de Histórias e
Mediadores de Leitura e também uma "Roda de
Histórias". A programação conta com as
seguintes atrações:
Manhã, das 08 às 10h- Roda de
Histórias com Yalle Feitosa (RIC - Red
Internacional de CuentaCuentos), Verônica
Costa (Encantadores de Histórias), Cinthia

Nayara (Encantadores de Histórias),
Sheylla Feitosa (Encantadores de Histórias)
e muito mais. Local: Praça Monsenhor
Adelmar (em frente ao Colégio Diocesano de
Garanhuns); tarde: 13 às 18 horas - "Chá de
Histórias - Encontro de Contadores de
Histórias e Mediadores de Leitura",um
workshop sobre a arte de contar histórias
com Yalle Feitosa e um bate-papo sobre
mediação de leitura, participação de
Sandoval Ferreira, Verônica Costa, Cinthia
Nayara, Sheylla Feitosa e Mediadores de
leitura da Biblioteca Municipal de Caruaru.
Local: Biblioteca Álvaro Lins - Sesc Caruaru.

Dança, teatro e artes visuais
no currículo escolar

F

oi aprovado o substitutivo do relator,
deputado Raul Henry (PMDB-PE), ao
Projeto de Lei 7032/10, do Senado. O
texto original determinava a inclusão da
música, das artes plásticas e das artes cênicas
no currículo das escolas do ensino
fundamental.Henry lembrou que a LDB já
previa o ensino das artes nos currículos da
educação básica, mas não especicava quais
eram essas "artes". Era preciso regulamentar
isso. Ele disse que optou por deixar explícita
na lei as linguagens em que há cursos de
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formação em licenciatura nas universidades
brasileiras. Essa era uma demanda das
faculdades de dança, teatro e artes visuais
[artes plásticas, fotograa e cinema, entre
outras], comentou.O relator acrescentou que,
no momento em que ganha força a ideia da
educação em tempo integral, a valorização
curricular das diferentes linguagens artísticas
contribuirá para a efetivação desse novo
modelo de escola.O texto determina um
prazo de cinco anos para que as instituições
de ensino se adaptem ao novo currículo.
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TURMAS 2015 DA ESCOLA DE TEATRO FIANDEIROS
A
Divulgação

A presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo fez palestra sobre proﬁssionalizaçõ na aula inaugural da Escola Fiandeiros

Escola de Teatro Fiandeiros realizou aula
inaugural da Turma Prossionalizante em
Teatro 2015, da Escola de Teatro Fiandeiros
com uma palestra da presidente do SATED-PE,
atriz Ivonete Melo, sobre prossionalização,
seguindo-se uma apresentação do espetaculo: A
Cura, com interpretação de Jefferson Larbos e
debate com os alunos. As inscrições para novas
turmas 2015 estão abertas. Maiores detalhes no
Espaço Fiandeiros, Rua da Matriz, n°46, primeiro
andar - próximo à Praça Maciel Pinheiro, fone:
4141-2431.
Desde 2009, a Companhia Fiandeiros vem
consolidando uma das principais linhas de ação do
seu trabalho,a formação de intérpretes e técnicos,
com o objetivo de contribuir para a discussão
sobre o fazer teatral e principalmente de estimular
o interesse na arte da representação. Tem no seu
quadro de professores, prossionais qualicados e
reconhecidos por suas diversas atuações nas artes
cênicas nas áreas de: Linguagem Corporal,
Expressão Vocal, História do Teatro, Análise de
Texto, Interpretação I, Interpretação II e
montagem. Além do Curso Prossionalizante, a
Escola também oferece as Turmas de Iniciação
teatral e Intensivo em Interpretação, além da
Turma de Teatro para Crianças, que se iniciou em
2012 e que já soma cinco montagens teatrais.

Cineclube Lampião inicia atividades

A

Fundação Cultural Cabras de Lampião
inicia o projeto Cineclube Lampião, uma
iniciativa que tem como objetivo exibir
lmes nacionais para jovens de Serra Talhada e
da região do sertão do Pajeú, em Pernambuco.
Além da exibição dos lmes, após cada sessão
serão realizados debates para desenvolver temas
relacionados à cidadania, a cultura e a história. O
projeto visa dar acesso e estimular o público

local para frequentar o cinema. As exibições
serão gratuítas, sem cobrança de ingressos.
A primeira sessão do Cineclube foi
realizada às 14h, com o lme Lampião e Maria
Bonita. As ações Cineclubistas serão realizadas
na Sala Multimídia do Museu do Cangaço. A
proposta do Cineclube Lampião é exibir lmes
de curta, média e longa metragem, nos gêneros
documentário, cção e animação.

O Cineclube Lampião é mais do que
um projeto de Cineclubismo, ele é mais um
instrumento de resgate, preservação e promoção
da memória do povo sertanejo, que vem para
fortalecer sua identidade cultural e enraizar
ainda mais sua história de luta e resistência,
arma Cleonice Maria, presidente da Fundação
Cultural Cabras de Lampião. Além da
programação de lmes, o Cineclube Lampião

pretende incorporar ações ligadas a música, a
literatura, ao teatro, a dança, a cultura popular,
as discussões de gênero, de igualdade racial, de
povos tradicionais, entre outros temas a
abordagens, buscando a transversalidade da
ação Cineclubista. O projeto conta com o
incentivo do Governo do Estado de
Pernambuco, através da Secretaria de
Cultura/Fundarpe/Funcultura .

Jaboatão dos Guararapes
tem Paixão de Cristo

D

e 02 a 04 de abril, às 19h30, no Monte dos
Guararapes,.em Jaboatão dos Guararapes, com
entrada franca, será realizada a Paixão dos
Guararapes, uma realização da G. Soluções, Sesc,
Prefeitura do Jaboatão e Governo do Estado de
Pernambuco, co-realização da Capibaribe Produções,
com numeroso elenco. O papel de Jesus será defendido
por Ricardo Vendramini e o de Maria porAna
Monterroyos. Participam ainda do elenco, Inailza Alves
(Madalena), Maurício Azevedo (Paulo), Nildo Barbosa
(Caifaz), Álvaro Heleno (Anaz), Marcelino Dias (Judas),
Carlos Maicon (Pedro), Billé Ares (Herodes), Flávio
Santos (Pilatos) e Nelma Barros (Cláudia),entre outros.
O texto da Paixão dos Guararapes é de Albemar
Araújo, com direção geral de Geraldo Dias. Ficha técnica:
coreograa de Fábio Coelho, direção de guração de
Lucrécia Forcione; iluminação de Alexandre Veloso;

Divulgação

pesquisa de sonoplastia de Roberto Costa; cenograa,
adereços e direção de contra-regra de Célia Regina;
assistentes de produção de Ariela Mendes, Lucrécia
Forcione, Nelma Barros, Ronaldo Brissant e Viviane
Braga. A atriz Geninha Rosa Borges será homenageada e
fará uma participação especial no espetáculo
“A necessidade de se rearmar a importância do
Jaboatão dos Guararapes no cenário estadual se faz
presente nesta iniciativa. É a partir deste sentimento que
surge a Paixão dos Guararapes, servindo como um elo entre
o passado da pátria e a importância da fé. A renovação da
fé cristã bem como a renovação da fé sociocultural do
jaboatonense se faz presente na materialização deste
projeto, despertando a consciência humana e a cidadania
de um povo orgulhoso porém carente de instrumentos
que rearmem sua valorização”, dizem os realizadores
do espetáculo.

Albemar Araújo é o autor do texto da Paixão dos Guararapes
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Os 30 anos de dramaturgia
de Moisés Neto

palco é minha casa. Sinto-me como o Moisés da
bíblia, atravessando com o meu povo um deserto
, em busca da Terra Prometida, diz ao Ribalta,
Moisés de Melo Neto (Moisés Neto), escritor,
professor e pesquisador recifense, que está
completando 30 anos como dramaturgo, tem
formação em Letras, pós-graduado em
Literatura Brasileira, Mestre e Doutor em Letras
pela UFPE. São mais de 30 textos seus
encenados por muitos diretores de alto nível. Ele
estreou no teatro como ator prossional
dirigido por José Francisco Filho e Buarque de
Aquino e com o diretor /autor João Falcão e Luiz
Mendonça, na peça Viva o Cordão Encarnado.
Como dramaturgo (também como
diretor) com a peça Um Certo Delmiro Gouveia,
vencedora do prêmio de melhor texto literário
num concurso promovido pelo Governo de
Pernambuco. Sua peça Cleópatra também
recebeu um prêmio do Governo do Estado de
Pernambuco. Além do teatro, Moisés publicou
seu 1º poema no Jornal do Commercio nos anos
80 (Lobos) e foi colaborador regular do
Suplemento literário do Jornal do Commercio
nos anos 90, publicando seus artigos em outros
jornais e revistas como o Le Monde
Diplomatique e na revista belga Parati. Lançou
seu primeiro romance intitulado A Incrível
Noite (edições Ilusionistas) e Chico Science: A
Rapsódia Afrociberdélica (primeiro livro sobre
o movimento mangue, lançado em outubro de
2000 que analisa aspectos da cultura
pernambucana). Moisés é autor de alguns
diálogos para lmes como Cassino Americano
(do diretor Marco Hanois) que recebeu menção
honrosa no festival internacional de vídeo da
JVC em Tóquio. É autor de Notícias
Americanas, poema épico (livro) sobre o 11 de
setembro e a devastação do Afeganistão,
lançado em 2002, pela editora Edicantes, de
Teatro Ilusionista e Passagem - contos e poemas.
Na TV atuou em A Cartomante e no cinema em O
Cangaceiro (direção Aníbal Massaini).
Também assina a autoria do espetáculo
Para um Amor no Recife, dirigido por Carlos
Bartolomeu em 1999, recebeu quatro prêmios da
Associação de Produtores Teatrais de
Pernambuco, é co-autor dos musicais,
Hamlet, atuando como protagonista ao lado
de Bruno Garcia e Heitor Dhália, dirigidos
pelo argentino Alberto Gieco, A Ilha do
Tesouro (2002) , Sonho de Primavera
(que dirigiu ao lado de Ulisses Dornelas
(estreia em 2004 e cou sete anos
em cartaz), Bruno e o Circo
do Futuro, premiados pela
APACEPE. Adaptou para
o projeto escola parte da
obra de Machado de Assis
e vários outros clássicos da
Literatura Brasileira.
Em 2006 foi
assistente de direção do
lme Incenso baseado
em poemas de
As c e n s o F e rre i ra ,
vencedor do
concurso Ary
Severo/ Firmo Neto
(Prefeitura Cidade
do Recife/
Governo do
Estado de
Pernambuco).
Vencedor do

Prêmio Klaus Vianna, concedido pela Funarte,
pelo roteiro e direção do espetáculo RecifeParalelo 8, montado pela Companhia Dante em
2007. É autor do texto da peça Anjos de Fogo e Gelo,
a vida atormentada de Arthur Rimbaud, que dirigido
por José Francisco Filho teve grande
repercussão em Recife no ano de 2008,
recebendo prêmios da Apacepe.
Atualmente ensina em algumas escolas
e faculdades em Pernambuco e é responsável
pela cadeira de Dramaturgia, no curso de
Formação de Atores, do Sesc (PE). O site
www.moisesneto.com.br é bem visitado e
contém artigos e peças escritas por Moisés e
exibe a trajetória do seu grupo, a Ilusionistas
Corporação Artística- que com trinta anos de
atividades tem no seu currículo, além de
produções teatrais e publicação de livros, a
promoção de ocinas, cursos, exposições (como
o Universo de Antunes Filho), trazendo duas
vezes ao Recife este diretor de teatro
internacionalmente reconhecido (produção
Simone Figueiredo). Nesse evento, Moisés
proferiu a palestra “A poética de Nelson
Rodrigues em A Falecida na montagem 2009 de
Antunes Filho” a convite do curador paulista
Sebastião Milaré. O mesmo Antunes Filho
convidou-o em setembro de 2012 para fazer a
apresentação da sua encenação de Toda Nudez
será Castigada, pelo CPT/ Sesc SP. Em 2014 e 2015
assinou a coautoria dos espetáculos O Som da
Esperança e Como tem Zé! (Bandeira escreve a
Mário de Andrade), o último texto com direção
de Guilherme Coelho.
O Drama, para mim, é o choque de a cada
momento ainda estarmos vivos, acordar e ir até a brecha
contemplar o innito. Sempre me interessou muito o
espaço entre o Ator e o Personagem na apresentação do
espetáculo; distanciamento, quarta parede, luz e sombra
na encenação. A esse espaço de interlocução chamo
lemniscata, lugar geométrico dos pontos de um plano
cujas distâncias a dois pontos xos desse plano são
constantes.É espaço pharmakon, espaço-amálgama,
veneno e antídoto, de manipulação. Está também com o
artista desde os tempos de Arion, o primeiro
dramaturgo, e de Tespis, o primeiro ator,
na Grécia Antiga, essa espécie de
espaço divino, som que também é
silêncio cósmico, som que é
orquestra, música e maestro,
compositor, espectador, espaço
estelar mesmo no épico
didático, mesmo quando a vida
é sonho; tanto é ação quanto
exige sono; quando essa
ação é necessária
no ser-estar, ser
hora da estrela,
diz Moisés
Monteiro de
Melo Neto.

A festa do livro de Leidson Ferraz
Divulgação

Leidson Ferraz lançou o livro “Panorama do Teatro Para Crianças em Pernambuco (2000-2010)”, em noite festiva

F

oi um sucesso absoluto o lançamento
do livro “Panorama do Teatro Para
Crianças em Pernambuco (20002010)”, do pesquisador teatral e jornalista
Leidson Ferraz, no salão de festas do Sesc
Santo Amaro. Mais de quinhentas pessoas
estavam presentes, inclusive artistas do teatro
de vários municípios, como Recife, Olinda,
Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de
Santo Antão, Palmares, Petrolina e Caruaru. A
publicação, recheada de fotos e de
informações sobre chas técnicas das peças
para crianças e acontecimentos sobre a

Cultura no período de 2000 a 2010, contou
com o incentivo do Funcultura e apoio
cultural do Sesc Pernambuco. Um encontro
de inúmeras gerações, de fato. A proposta foi
fazer uma festa “para crianças grandes”, com
shows da Banda Mini Rock e Palhaço
Chocolate, nalizando com o ótimo som do DJ
Thikos. A produção do evento foi de Daniela
Travassos e Rudimar Constâncio. No Recife, o
livro estará à venda na Livraria Cultura e na
sede do SATED/PE e Feteape, devendo chegar
a outras cidades em breve. Maiores
informações: leidson.ferraz@gmail.com

As Deixas
· A Trupe Circense Pernilongos realiza o Curso de Iniciação ao Malabarismo, com
Sérgio Muniz e Renato Inácio. Maiores informações pelos telefones (081) 8599-1538 /
9609-3173 e e-mail:trupepernilongos@gmail.com
· Todos os sábados,às 18h30, no Teatro Valdemar de Oliveira, está em cartaz a
comédia Quem Matou Astrogildo?, texto de Adimilson Campos, direção de Edhnaldo
Reys Zanel, com Adimilson Campos, Angelis Nardelli, Aurélio Lima, Jefferson
Nascimento e João Victor Alves. Maiores Informações:9873-6919 e 9731-8616.

Aniversariantes

Moisés Neto comemora 30 anos de dramaturgia com intensa participação nas artes cênicas

DIA 02 - CAYO OGAN, DJAELTON QUIRINO, GRACIENE CAMINHA; 04 - ANDRÉ
BRASILEIRO, ROBERTA AURELIANO ; 05 - ANDERSON VIEIRA, FERNANDO
YAMAMOTO; 08 - ANDERSON DIMANS, JÉSSICA COSTA; 09 - CAROL VIANA, FLÁVIO
HENRIQUE; 10 - DIVENNIER PESSÔA, JAILSON LIMA, MIRELA ANDRADE; 12 - PAULO
DE CASTRO; 13 - FELICIANO FELIX; 14 - RAFAELLA LIRA; 15 - GEORGE MEIRELES,
SIMONE SHAHYLA; 16 - MARCOS CHALEGRE, RAFAEL BARROS; 19 - MONYQUE
MUNIZ; 20 - FLÁVIA FERRO; 21 - IVO BARRETO, ERON VYEIRA, VIVIANE SORATTO; 22
- ALAN GERALD, MÔNICA LIRA; 23 - ROBERTO CARLOS; 24 - ANDRÉ DELAMARE, IVY
FRANÇA; 25 - CASSIANO FILHO, GALIANA BRASIL; 26 - CASSIA MACENA, GERALDO
DIAS, CLEONICE MATIAS;28 - LADY BATISTA, PEDRO PORTUGAL;29 - NILZA LISBOA.

DIA 01 - FABIANA FERREIRA; 04 - ANDRÉ FILHO, BRUNNO DE LEVOR; 05 -ALVARI
HELENO, DIOGO HONORATO; 06 - IVAN LEITE; 07 - DANILO VIDAL; 08 - PAULA
GONDIM, RHAISA BATISTA; 10 - CAMILLE CARVALHO, DANNY LINS; 12 - CLEUNICE
SANTOS, KÉZIA MAYARA; 13 - ANDRÉ CHAGAS, BUARQUE DE AQUINO, KELINE
MACÊDO; 14 ´ FÁBIO ANDRÉ, MESTRE ZÉR DE VINA; 15 - SOLON POLLANSK; 17 - CRIS
BERNART, ERIVALDO GOMES, LULA QUEIROGA; 18 - TIAGO DINIS, SAMANTHA
RÚBYA; 19 - GIL OLIVEIRA, MARCELLA FIGUEIRAS; 20 - CARLOS JANDUY; 21 - AYANA
GHAYTHAH; 22 - THÂNIA TULMUTO; 23 - CERONHA PONTES, KELINE MACÂDO,
RESEANE FREITAS; 26 - MARIA GORETE, TITICA ALVES; 27 - MOISÉS NETO, MÔNICA
MARIA, ROBERTO BABY; 28 - GUTTO MOTTA, LU ZAMBAK, MARCONI STYLEBRASIL,
MESSI, SASSÁ;29 - BETO FILHO.

Nosso site: www.satedpe.com.br

