
Izaltino Caetano é homenageado
ao completar 30 anos de teatro

A Foco III do Coliseu e a Cia de Teatro 
Popular de Camaragibe prestam home-
nagem ao encenador do espetáculo O 

Menino Detrás das Nuvens, Izaltino Caetano, pelos 
trabalhos realizados durante os 30 anos de 
teatro no estado de Pernambuco. Atualmente, 
além das atividades teatrais Izaltino Caetano 
termina o curso de Psicologia e dá aula de tea-
tro para os alunos com necessidades especiais 
da Escola Especial Ulisses Pernambucano, sob 
a orientação da professora da Esuda, Edna 
Costa. 

O diretor Izaltino Caetano excursio-
nou por diversas produtoras, sempre no exercí-
cio do aprendizado, profissionalizando-se 
como ator, diretor, iluminador e produtor tea-
tral, sendo premiado em diversos festivais em 
Pernambuco e Rio de Janeiro. Em sua expe-
riência registram-se trabalhos políticos e sociais, 
numa vertente da cultura pernambucana. Junto 
a outros artistas pernambucanos fundou a 
Artepe – Associação de Realizadores de Teatro 
de Pernambuco e a Cia Teatral Foco III do 

Coliseu. Educador social, desenvolve atividades 
com crianças e jovens tendo o teatro como 
caminho para a transformação social. Diretor 
artístico do SESI/PE – Serviço Social da 
Indústria. A homenagem é um reconhecimento do 
compromisso e qualificação técnica do trabalho desenvol-
vido ao longo dos seus 30 anos de teatro, diz o ator e 
jornalista Emanuel David D'Lucard.
 O homenageado possui grande expe-
riência com produção teatral, assinando produ-
ções com parceiros/produtores como Refleto-
res Produções, ASSIM Comunicações, Paulo 
de Castro Produções, Remo Produções, Grupo 
Artístico Atos, Movimento Cultural Fazendo 
Arte, Marketing Eventos Culturais, Metraton 
Produções, Cia Popular de Teatro de Camaragi-
be, Renascer Produções e Lumiart Produções. 
Sócio fundador da Associação de Realizadores 
de Teatro de Pernambuco – Artepe, que presi-
diu no mandato 2009 – 2012. Junto a Foco 3 do 
Coliseu, sua Cia de teatro, vem desenvolvendo 
trabalhos de arte educação, nas comunidades da 
cidade de Olinda e Recife.

Izaltino Caetano, ex-presidente da Artepe, é homenageado nos seus 30 anos de atividades teatrais

A IRREQUIETA CHAMA ACESA
 DE IZALTINO CAETANO

(*) Adriano Marcena

 inquietude inventiva de Izaltino Caetano Achega ao trintenário. O que dizer sobre 
esse artista que, municiado de uma deter-

minação quase monástica, conseguiu materializar 
parte dos seus sonhos teatrais ao longo da sua 
carreira? Deixemos que sua história artística ganhe 
voz.

Izaltino Caetano enveredou pelas linhas 
solitárias da dramaturgia através da feitura de 
textos como , Menina Margarida Dona Galinha Flora 
Bela e o Galo Pena Amarela Popularesco e a Menina do , 
Canto Livre Margot - Ninguém Escutou Seu Grito, , 
dentre outros. 

Soube Izaltino, contornar as armadilhas 
da encenação ao assinar direções de espetáculo 
como , e (Adri-Gabriel & Isabel As Grávidas A Cerca 
ano Marcena), (Fiódor Dostoi-O Grande Inquisidor 
evski), (Miguel Falabela), Véu e Grinalda Maria 
Minhoca e A Bruxinha Que Era Boa (Maria Clara 
Machado), O Longo Caminho que Vai de Zero a Ene 
(TimochencoWehbi), (Carlos A Formiga Fofoqueira 
Nobre), e (Norber-Cartas Para um Mozartiano Eles 
to Cardoso), Margot, Ninguém Escutou Seu Grito e 
Menina Margarida O Bem-te-vi (Izaltino Caetano),
( Brasil Nu Vazio Rubem Teixeira), (Ivaldo Cunha 
Filho), A Proibição dos Espelhos na Teia da Aranha 
Negra no Século XXIII Popula-(Norberto Cardoso), 
resco  Menina do Canto Livre e (Izaltino Caetano). 

Como ator, encarnou personagens em 
Maria Minhoca Edu-, (direção de Paulo de Castro), 
ardo II Paixão  (direção de Elmar Castelo Branco), 

de Cristo do Recife Batalha dos Guararapese , (direção 
de José Pimentel). Como produtor, Izaltino parti-
cipou de várias produções culturais, além de 
desenvolver ações como professor de teatro, 
iluminador, cenógrafo e sonoplasta. 

Detentor de um artístico fôlego aceso, 
espécie de incêndio criativo, Izaltino Caetano 
também exerceu importantes funções por trás da 
cena, pois foi Coordenador Pedagógico do Proje-
to Teatrofício para o Jovem da OTM - Organiza-
ção Trajetória Mundial, junto ao MinC, em 2009; 
Coordenador da linguagem de teatro da GAC – 
Gerência de Animação Cultural da Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cida-
de do Recife no período, em 2005; Coordenador 
da 8ª versão do Concurso de Passistas da Secreta-
ria de Cultura da Prefeitura do Recife, em 2010; 
Consultor da Comissão Julgadora do Carnaval do 
Recife, em 2010; Gerente de Serviços Pedagógi-
cos da Fundação de Cultura – Prefeitura da Cida-
de do Recife, em 2009, é Instrutor Técnico – 
Diretor Teatral do SESI/PE– Serviço Social da 
Indústria, em 2012, 2013 e 2014.

Esses 30 anos de intensa dedicação ao 
teatro possibilitam a Izaltino Caetano cravar seu 
nome nas páginas da nossa cultura como um 
artista de irrequieta chama acesa a jogar um labi-
ríntico foco sobre os coliseus da cena pernambu-
cana. E eu, simples dramaturgo, o agradeço por 
ter sido ele o primeiro diretor a encenar minhas 
peças teatrais. Parabéns, Izaltino! (*) dramaturgo 
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aile do Menino Deus - Uma Brincadeira de BNatal é uma ópera popular de rua, vista 
por mais de 60 mil pessoas a cada nova 

edição como principal atração cênica do Natal 
de milhares de famílias na praça do Marco 
Zero, no Bairro do Recife, dias 23, 24 e 25 de 
dezembro, às 20h,. Nesta 11ª edição no 
formato cantata natalina cênica, numa 
realização da Relicário Produções, com 
produção de Carla Valença, e patrocínio do 
Governo do Estado de Pernambuco e 
Prefeitura do Recife, além do apoio da 
Toyolex, o megaespetáculo comemora os 31 
anos de criação desta emocionante e divertida 
obra, um dos textos mais montados em todo o 
país. O texto é de Ronaldo Correia de Brito e 
Assis Lima, com músicas de Antônio 
Madureira, direção geral de Ronaldo Correia 
de Brito, e direção musical de José Renato 
Accioly. Entrada franca. Maiores informações: 
(81) 3226 2366 (Relicário Produções).

Enredo, dois Mateus, juntos a um 
grupo de crianças, tentam abrir uma porta para 
celebrar o nascimento do Menino Jesus, com o 
consentimento de Maria e José, em meio a 

aparição de personagens fantásticos como o 
Anjo Bom, o Jaraguá, a Burrinha Zabilin e a 
Ciganinha. No elenco, Sóstenes Vidal, Arilson 
Lopes, Zé Barbosa, Isadora Melo, Greyce 
Braga (estreando este ano), Damiano 
Massaccesi, além dos cantores solistas Silvério 
Pessoa, Jadiel Gomes, Surama Ramos, Isadora 
Melo, Zé Barbosa e Virgínia Cavalcanti. Um 
grupo de bailarinos também participa, com 
destaque para Juliana Siqueira e Jáflis 
Nascimento. Toda a trilha sonora é executada 
ao vivo por orquestra (15 instrumentistas), 
coro adulto (13 cantores) e infantil (12 crianças, 
sob a orientação musical de Célia Oliveira).

Entre as novidades deste ano, o 
cenário foi totalmente reformulado. A criação 
de Marcondes Lima ganhou releitura pela 
cenógrafa Séphora Silva, com referências a 
pontes do Recife e ladeiras de Olinda, além de 
inéditas projeções tecnológicas do VJ Mozart 
Santos. Os figurinos também foram alterados, 
assim como vai haver a inserção de duas novas 
composições na trilha sonora executada ao 
vivo, extraídas da obra “Auto das Portas do 
Céu”, também de Ronaldo Correia de Brito. 
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Cia Cadências representa
Pernambuco em Minas

Audiovisual
Cineastas e demais realizadores do audiovisual 
pernambucano podem conhecer o 8º Edital do 
Programa de Fomento à Produção Audiovisual 
de Pernambuco - Funcultura / Fundo Setorial 
do Audiovisual 2014/2015, através do site 
www.cultura.pe.gov.br/audiovisual  O .

Conselho Consultivo, previsto na Lei Estadual 
nº 15.307/2014, a Lei do Audiovisual, 
Pernambucano já tomou posse. Programe-se e 
participe de mais este importante momento 
para toda a cadeia produtiva do audiovisual em 
nosso estado!

Dando continuidade ao Curso Básico de 

Formação de Bonequeiros, o Ponto de 

Cultura Bonecos de Pernambuco está com 

inscrições abertas para as oficinas História do Tea-

tro de Bonecos e Confecção de Bonecos Recicláve-

is. As duas oficinas acontecem de forma comple-

mentar (cinco horas/aula divididas entre a teoria e a 

prática). As aulas serão realizadas na sede do Teatro 

de Bonecos Lobatinho (Rua Canapi, 132 - Vasco da 

Gama, fone 3268.4002). Ao todo 40 h/a, que serão 

ministradas apenas aos sábados, das 9h às 14h, de 

11 de outubro e 6 de dezembro de 2014. Um breve 

passeio pela história das artes do boneco, no Brasil 

e no mundo, é o que propõe a oficina. Os alunos 

ainda terão oportunidade de aprender a confeccio-

nar bonecos utilizando materiais recicláveis (sucata), 

e tendo como base garrafas plásticas, congregando 

assim teoria e prática numa mesma experiência 

pedagógica.
A facilitadora será Maria Oliveira, artista 

com larga experiência. Atua como atriz, cantora, 

arte-educadora e bibliotecária. Desenvolve pesquisa 

e ações relacionadas ao teatro de bonecos desde 

1983. É instrutora de oficinas de iniciação ao teatro 

de bonecos (confecção e manipulação), direciona-

das a centros culturais, escolas (instituições públicas 

e privadas), grupos de terceira idade e ao público 

em geral. Desenvolveu atividades artísticas no 

Centro de Atividades Terapêuticas do Hospital 

Psiquiátrico Ulysses Pernambucano de 1996 a 

2002. Fez parte da Cooperativa Teatral Boca de 

Forno, da Trupe Artística Mamulengo Inventa 

Coisa e do Mamulengo Só-Riso. Participou da 

equipe de organização do livro Olinda: quando as 

crianças falam, em 1985 (Mamulengo Só-Riso, 

Centro de Cultura Luiz Freire e FUNARTE).

 A participação nesta atividade é total-

mente gratuita, inclusive com o fornecimento do 

material pedagógico e coffee-breake. Não é exigida 

nenhuma experiência anterior e pode participar 

qualquer pessoa com idade superior a 12 anos. O 

Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco tem 

patrocínio do Programa Cultura Viva, uma iniciati-

va do Ministério da Cultura em convênio com o 

Governo  de  Pernambuco  através  da 

FUNDARPE.
Essas atividades integram o plano de 

trabalho do Ponto de Cultura Bonecos de Pernam-

buco - Curso básico de formação de bonequeiros. 

Este curso tem uma carga horária total de 200 h/a, 

com realização prevista para acontecer em cinco 

módulos distintos. Além da oficina de Dramaturgia 

(concluída recentemente), e destas que serão reali-

zadas agora, ainda estão previstas para acontecer 

oficinas de técnicas de confecção de bonecos de 

madeira e papel marche, interpretação e manipula-

ção, além de montagem (encenação pratica com 

bonecos). Os módulos podem ser cursados isola-

damente, não havendo nenhum pré-requisito. 

Serão conferidos certificados de conclusão ao 

término de cada um dos módulos do curso e ofici-

nas oferecidas, para os alunos que cumprirem um 

mínimo de 80% da carga horária. Só farão jus aos 

certificados de conclusão do Curso básico de for-

mação de bonequeiros, os alunos que cumprirem 

todos os módulos, obtendo também uma frequên-

cia mínima de 80% da carga horária.

  Inscrições e informações:Ponto de Cul-

tura Bonecos de Pernambuco/Teatro de Bonecos 

Lobatinho, Rua Canapi, 132 - Vasco da Gama, fone 

3268.4002, coordenação pedagógica 8581.7122 ou 

9521.7305, e-mail: apetb@globo.com

Ponto de Cultura Bonecos 

realiza duas oficinas

Confecção e Manipulação

O Ponto de Cultura Bonecos de Per-
nambuco está com inscrições abertas 
para a oficina Confecção e Manipula-

ção de bonecos gigantes, que acontecerá no 
Centro de Artes de Igarassu, situado a Av. 
Joaquim Nabuco, S/N, (próximo ao Banco 
Santander). Inscrições e informações na 
Biblioteca Municipal de Igarassu (Rua Frei 
Caneca, Nº 128, Sítio Histórico, próximo a 
Igreja dos Santos Cosme e Damião, fone 
3543.0201, ramal 200/201, das 8h às 18h). 

A oficina será realizada de 3 a 19 de 
dezembro, as segundas, quartas e sextas, das 
14h às 18h. Ao todo serão oito encontros 
com uma carga horária total de 30 h/a, onde 
os alunos, ao final da atividade, terão tomado 
conhecimento de uma das técnicas mais 
simples de confecção de um boneco gigante.

Os facilitadores serão os integrantes 
do Q-Riso Teatro de Bonecos, grupo sediado 
na cidade de Igarassu e com atuação destaca-
da no movimento de teatro de formas anima-
das em Pernambuco. Liderado pelo arte edu-
cador e artesão Antero Assis, o Q-Riso atua 
tanto na criação e confecção de bonecos e 
adereços, quanto na atuação, já tendo partici-
pado de diversos festivais e eventos, destaque 
para o Global Vilage 2006, festival internacio-
nal promovido pela ONU e FM-SEI em 
Londres, na Inglaterra, onde o grupo se fez 
presente.

A realização dessa oficina é uma 

atividade avulsa, incluída no plano trabalho 
do Ponto de Cultura Bonecos de Pernambu-
co, que prevê a descentralização de atividades 
do projeto, visando assim, atender a boneque-
iros e outros interessados em geral nas formas 
animadas, que residem longe do Teatro de 
Bonecos Lobatinho, no Vasco da Gama, local 
onde o ponto de cultura mantém a sua sede.

 Paralelamente a atividades avulsas 
como essa, o Ponto de Cultura Bonecos de 
Pernambuco oferece um Curso Básico de 
Formação de Bonequeiros. realizado na sede 
do ponto, com carga horária total de 200 h/a, 
previsto para acontecer em cinco módulos 
distintos, que podem ser cursados isolada-
mente, sem nenhum pré ou co-requisito. 
Serão conferidos certificados de conclusão ao 
término da oficina aos alunos que cumprirem 
um mínimo de 80% da carga horária.

A participação nessa atividade é 
totalmente gratuita. Não é exigida nenhuma 
experiência anterior e pode participar qual-
quer pessoa com idade superior a 12 anos. O 
Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco 
tem patrocínio do Programa Cultura Viva, 
uma iniciativa do Ministério da Cultura em 
convênio com o Governo de Pernambuco 
através da FUNDARPE. Inscrições e infor-
mações:Ponto de Cultura Bonecos de Per-
nambuco, e-mail: apetb@globo.com, Antero 
Assis (Grupo Q-Riso), Fone 3543.0201, 
ramal 200/201, das 8h às 18h.

Convocatória do Carnaval 2015
Artistas de todo o país podem participar da 

Convocatória para o Carnaval de 
Pernambuco 2015. Inscrições para shows 

e apresentações de cultura popular devem ser 
realizadas até 30 de dezembro. O Governo de 
Pernambuco, através da Secult-PE/Fundarpe e 
Setur/Empetur, convida artistas pernambucanos, 
grupos de cultura popular e também artistas com 
carreira nacional para participarem da 
Convocatória do Carnaval de Pernambuco 2015.

Agremiações carnavalescas e grupos de 
cultura popular também podem se inscrever. 
Interessados em animar o maior carnaval do país, 
que vai contemplar municípios das 12 regiões de 
desenvolvimento do Estado, podem se inscrever 

no período entre 24 de novembro a 30 de 
dezembro de 2014. Propostas de atrações 
nacionais serão recebidas pela Empetur e aquelas 
oriundas de agremiações carnavalescas/cultura 
popular ou de artistas estaduais deverão ser 
encaminhadas para a Fundarpe.

As propostas serão habilitadas e 
selecionadas para contratação por uma Comissão 
Organizadora, criada para tal finalidade e a 
programação será feita pela Empetur/Fundarpe, 
em parceria com as Prefeituras Municipais. 
Outras informações sobre a Convocatória para o 
Carnaval de Pernambuco 2015,nos telefones: (81) 
3184-3073 (Coordenação de Música), e (81) 
3184-3040 (Coordenação de Cultura Popular).

Rogério Silva 
e Nina Souza 
participam de 

campeonato em
Minas Gerais

Os integrantes do Q-Riso Teatro de Bonecos ministrarão oficinas em Igarassu
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 Cia Cadências Dança em Cadeira de ARodas, que há três anos é formada 
por dançarinos cadeirantes e 

andantes, praticando dança artística e 
esportiva, representará o estado de 
Pernambuco pelo  casal  Rogerio 
Silva(andante) e Nina Souza(cadeirante) e 
Profª Técnica Liliana Martins, no XIII 
Campeonato e Mostra de Dança em 
Cadeira, em Governador Valadares – 
Minas Gerais, dia 5 de dezembro deste 
ano na cidade de Juiz de Fora em Minas 

Gerais. 
A única companhia de dança em 

cadeira de rodas de Pernambuco, que tem 
como diretora, coreógrafa e professora 
Liliana Martins, com mais de 16 anos de 
experiência em dança, tem o propósito de 
fortalecer a inclusão social da pessoa com 
deficiência física em atividades artísticas. 
Em 2013, lançou o projeto o Frevo 
juntamente com o ator pernambucano 
Adriano Cabral, sobre, que teve grande 
repercussão. 
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O ano que termina foi cruel com a 
produção cultural e artística de 
Pernambuco. Algumas mudanças e 

perdas de patrocínios de eventos já tradicionais 
e muito importantes para todos e que já faziam 
parte do calendário anual da nossa cultura, por 
parte da Secretaria de Cultura da Prefeitura do 
Recife, como por exemplo o SPA das Artes, o 
Concurso de Músicas Carnavalescas, os 
Festivais de Teatro e de Dança que passariam a 
ser bienais, a continuação do fechamento do 
Teatro do Parque, o anúncio de que o Teatro 
Hermilo Borba Filho será fechado, a partir de 
junho de 2015 para reformas, o descaso com o 
SIC, parado há dois anos, enfim um verdadeiro 
retrocesso.
 O pior de tudo isso é que todas essas 
notícias negativas foram conhecidas pelas 
entidades, artistas, técnicos, produtores e o 
público através de manchetes dos jornais locais. 
O SIC está ao deus-dará, é a manchete do Caderno 
C do Jornal do Commercio de 12 de janeiro de 
2014, dando conta de que aconteceria também 
neste ano, o que já se passara em 2012 e 2013. 
As manchetes de 30 de outubro anunciavam a 
nefasta situação: Hoje tem teatro?Tem não, senhor 
(Viver, Diario de Pernambuco). Prefeitura do 
Recife anuncia alternância dos festivais cênicos, diz a 
Folha de Pernambuco, acrescentando no texto 

da página 4 que a Secretaria de Cultura da Prefeitura 
do Recife comunicou que os festivais de teatro e dança 
serão bienais. A classe artística não aprovou.
 Vamos recordar outras manchetes 
significativas: (Caderno C Um golpe nas artes cênicas
do Jornal do Commercio de 30-12-2014); Teatro 
se une por festival (Caderno C do Jornal do 
Commercio de 1 de novembro, página 2); 
Entidades criticam mudanças.(Viver, Diario de 
Pernambuco de 1 de novembro), divulgando 
nota de repúdio à decisão; Cultura perde 16% no 
orçamento de 2015, embora na matéria o 
presidente da Fundação de Cultura, Diego 
Rocha, declare que “não faltará recursos” para 
realização das ações culturais (Caderno C do 
Jornal do Commercio de 07 de novembro); a 
notícia gerou revolta na classe artística mas a Prefeitura 
parece querer contornar o mal estar marcando uma 
reunião para o dia 9 de dezembro, diz a coluna de 
Daniel Medeiros, Programa, Folha de 
Pernambuco.
 Essas algumas das manchetes, que 
culminaram com a decisão da Secretária de 
Cultura da Prefeitura do Recife, Leda Alves, de 
convocar uma nova reunião com os segmentos 
da classe – SATED, Artepe, Apacepe, 
Movimento de Dança e Feteape, para rediscutir 
a periodicidade de eventos, conforme matéria 
intitulada  (Viver, Diario de Diálogo Retomado

Pernambuco, 6ª página de 12 de novembro 
passado). Vale lembrar que numa primeira 
reunião com representantes das mesmas 
instituições não houve um acordo e tudo ficou 
como estava o que motivou uma Carta Aberta ao 
Povo do Recife pela Retomada e Fortalecimento das 
Políticas Públicas da Cultura na Cidade do Recife, 
assinada por entidades representativas de 
diversas categorias, grupos culturais e 
realizadores e produtores independentes da 
cidade do Recife.
 No caso do Festival Recife do Teatro 
Nacional, foi informado por nota, sem qualquer 
tipo de diálogo com a classe artística ou os conselhos 
culturais atualmente em atividade, a intercalação bienal 
do evento com o Festival Internacional de Dança do 
Recife, conforme diz textualmente a carta. E 
ainda conforme o mesmo documento o 
cancelamento das citadas ações, assim como a quase total 
ausência de diálogo com a cadeia produtiva da cultura 
local, são reflexos pontuais de uma questão maior: o 
progressivo esfacelamento da gestão, do fomento e das 
políticas públicas da Cultura do Recife. O documento 
muito bem contextualizado e abalizado, finaliza 
dizendo esta carta representa o dever e o direito de 
construção de uma política cultural condizente com a 
riqueza, diversidade e força do povo da cidade do Recife.
 O SATED-PE participou ativamente 
de todo esse processo, e após a primeira reunião 

com a secretária de Cultura da PCR, a presiden-
te Ivonete Melo declarou em reportagem publi-
cada no Viver do Diario de Pernambuco de 12 
de novembro, que Leda Alves “pediu desculpas pelo 
fato de a Prefeitura não ter comunicado previamente a 
decisão à classe artística. Ela disse que era uma pessoa 
democrática e isso não deveria ter acontecido. A secretária 
também anunciou a realização de reuniões mensais com 
representantes das entidades. A primeira foi agendada 
para o dia 9 de dezembro” Agora vamos torcer para 
que tais reuniões mensais aconte m mesmo, ça
como foram prometidas. 

Cartografias da Dança 
e da Educação no Brasil

 Acupe Grupo de Dança, sob coor-Odenação do produtor cultural, dire-
tor, bailarino e arte educador Paulo 

Henrique Ferreira, promoverá o “Seminário 
Nacional de Dança & Educação de Pernam-
buco 2014”, de 2 a 7 de dezembro, no Cen-
tro de Formação e Pesquisa das Artes Cêni-
cas Apolo-Hermilo, no Recife, sob incenti-
vo do Prêmio Funarte de Dança Klauss 
Vianna. O evento bienal, já em sua terceira 
edição e sob o tema “Cartografias da Dança 
e da Educação no Brasil”, se propõe a dese-

nhar, ampliar e aprofundar territórios e 
fronteiras entre a dança e a educação, que se 
processam nas dinâmicas das interações nos 
Brasis de hoje. A programação, com curado-
ria nacional da paulistana Isabel Marques e 
curadoria local do próprio Paulo Henrique 
Ferreira, reúne palestras, workshops, noite 
de autógrafos para publicações em arte 
(inscreva seus livros) e apresentação de espe-
táculos, com entrada sempre franca e inscri-
ções realizadas somente pelo site www.acu-
pegrupodedanca.com.br.

Durante a próxima semana a mostra de artes 
cênicas A Porta Aberta – Ano 15 - Vol 2, 
seguirá mostrando a produção da 

EMAJPE, além de grupos e profissionais 
convidados. Na terça-feira dia 02, às 16h, haverá a 
oficina de Par Kour, às 19h, o Coletivo Zé Pelim 
com três performances,  O Covil, Pequena Curuminha
e , baseadas na . Na A Lei te Vigia Ópera do Malandro
quarta-feira 3/12, acontecerá , uma roda Trajetórias
de conversa com e ex-alunos e ex-estagiários da 
EMAJPE, a noite o Totem apresentará Renascentia 
Escarlate, performance solo de Taína Veríssimo com 
participação especial da performer Lau Veríssimo, 
encerrando a primeira semana.
 A programação segue a partir da terça-
feira 9/12, com a estreia de Só a Antropofagia nos 
Une,criado a partir do Manifesto Antropófago de 
Oswald de Andrade, sob a direção de Fred 

Nascimento, e com o espetáculo , baseado na Café
obra Café Müller de Pina Baush, do Grupo 
d'Improvizzo Gang, do Paulo Michelloto e 
Pollyanna Monteiro. Na quarta-feira 10 a dançarina, 
professora e coreógrafa de Flamenco, Karina Leiro 
dançará com algumas de suas alunas do Instituto 
Cervantes. No último dia será a estreia de O Rei da 
Vela, texto histórico de Oswald de Andrade, sob a 
direção de Fred Nascimento. Os trabalhos da 
EMAJPE são assinados por Patrícia Barreto que 
dirige , Tatiana Pedrosa assina Manifesto do Artista A 
Gaivota, Márcio Beltrão com a performance sonora 
Uma Outra Vez Silvia Engenho  e Otacílio Jr com 
Banguê. A Porta Aberta – Ano 15.2 será encerrada 
com o show Tributo ao Rock Brasileiro do Sofá 
Coletivo, capitaneado por José Everson. As 
inscrições para as oficinas serão realizadas no local. 
Todas as atividades são gratuitas.

Porta Aberta – Ano 15

Taína Veríssimo no espetáculo solo Renascentia Escarlate, uma das atrações da mostra A Porta Aberta 15
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Paulo Henrique Ferreira é curador local do Seminário Nacional de Dança & Educação de Pernambuco
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Projeto Orixamar será no dia 8
 produtor cultural, ator e diretor 

OGeraldo Dias, realizará a 1ª edição do 

projeto “Orixamar”, que promete uma 

grande festa dia 8 de dezembro, na praia de 

Barra de Jangada, pela comemoração do Dia de 

Iemanjá, contando com incentivo do Funcultura 

e apoio do SESC Piedade e Prefeitura do 

Jaboatão dos Guararapes. Na ocasião, será 

homenageada a ialorixá Elza de Iemanjá, além 

do multi-instrumentista Naná Vasconcelos, dois 

defensores e divulgadores da cultura afro-

brasileira, promovendo ainda o encontro de 14 

terreiros de Candomblé, numa união das áreas 

de artesanato, cultura popular, gastronomia 

(com degustação de comidas de santo) e música. 

A caminhada dos terreiros contará 

com integrantes do Ilê Axé de Xangô, Ilê Axé 

OyáGigan, Abassá Axé Oyá Balé Omim, Ilê 

Axé  Agamju ,  I l ê  Axé  Ogum  Megê , 

EgbéOrisaNagoVodun, Ilê Axé Renoga 

Iemanjá Ofunté, InzoiaNzambi, Ilê Axé 

EgbéAwo e o Ilê Axé Omim Oxum Opará, 

entre outros. A festa terá apresentação do Afoxé 

Oxum Pandá, Banda Sonduos Quilombos, 

Maracatu de Baque Virado Nação Xangô 

Alafim, Maracatu Estrela da Sedução, Maracatu 

Mirim Luar Percussão e Nação do Maracatu 

Aurora Africana, terminando com show da 

cantora Andreia Luiza,  especialmente 

concebido para a ocasião e totalmente calcado 

no repertório  de  Clara  Nunes.  Mais 

informações: 3222 0025 / 8826 1917.  O produtor cultural Geraldo Dias e a ialorixá Elza de Iemanjá, uma das homenageadas do Projeto Orixamar

Jair Alves

03 04 05Dia  - Marcos Thiago, Moisés Gonçalves,  - Débora Aureliano,  - Antognniony 
Robrigues, Danielle Galvão;  -Marcos Antônio Mendes;  - Carmem Lima, Suzana 06 07
Nawaar, Zi Rodrigues;  - Yalle Feitosa;  - Geraldo Clímaco, Rogério Costa, Paula 08 09
Azevedo;  - Romero;  - Rauani Castro;  - Carlos Silva, Dhayra Novais, Maria; - 10 11 12 14 
Antônio Barros1;  - Fernando Martins;  - Yana Priscila, Palhaço Legal;  - Maria Laura 15 16 18
Catão;  - Hannah Costa, Leide Vieira;  - Dito Mello, Thyago Ribeiro, Karla Cavalcanti; 19 21
22 23 24 27 - Carlinho Aril, Mitafá;  - Roberto Lúcio;  - Henrique Celibi, Hélio Panthera;  - 
Beto Trindade, Hermila Guedes, Jéssica Lígia;  - Luís Tavora;  - Luiz Simão28 29

Dia  - Amanda Pepper;  - Carlos Machado;  - Henrique Braz, Leila Nascimento;  - 01 03 04 05
Leo Ferrario;  - Klebesson Reis;  - João D´oli, Gilmar Teixeira, Rafaella Carvalho, 06 08
Tavera Júnior;  - Zezé Andrade;  - Ronaldinho–pe, Olga Ferreira, Júliu´s Silva;  - 09 10 11
Drielly Souza;  - André Gonzaga;  - Leo Ferrario, Michele Sant'ana;  - Dólar Bahia, 15 18 21
Maria Alves;  - Flávia Ataide;  - Wellington Amorim;  - Bebé Clebson;  - Fátima 22 23 24 25
Aguiar, Marcelo Alê;  - Éverton Kelly, Elaine Gomes;  - Borica;  - Very Santana;  - 26 28 29 30
Marcelo Arruda.

Novembro 2014            

A drag queen Thânya TULmuto, protago-nizada pelo ator profissional e empresário Rafael Silva(SATED/PE sob Mat. Nº 4061 / DRT Nº 03705/PE), comemora o suces-so de uma década de sucesso com o espetáculo O Telegrama Animado, com participação especial de Joelma Fox, Macarrão Flyer, Viviane Viva Voz e Elvira Terremoto. O evento de caráter social e filantrópico será realizado no dia 16 de Dezem-bro, às1h30, com Ingresso a R$: 15,00 (preço único) ou um brinquedo que será destinado ao NACC – Núcleo de Apoio a Criança com Cân-cer, para fortalecer o Natal da Instituição. Local:-Teatro Arraial(Rua da Aurora, 457 - Boa Vista); venda de ingresso no NACC- Endereço: R. do Futuro, 855 - Graças, Recife - PE, 52050-010, Telefone:(81) 3267-9200, de segunda a sexta,das 08 às17h.
 Rafael Silva tem como seus valores fundamentais para o sucesso de suas apresenta-

ções a linha do “humor inteligente” e sempre vem apostando em dinâmicas que envolvam crianças, jovens e adultos, apresentando atividades recreativas e culturais diferenciadas com total interação com a plateia. O artista já vem se com-prometendo em sua jornada de trabalho há 10 anos, em trazer benefícios culturais, sociais e econômicos para a sociedade, onde sempre exalta em suas aparições e projetos os valores que tem a profissão drag queen. Maiores informações pelos telefones(81) 9224.6785 / 9224.6785 ou www.fa-cebook.com/thanyatulmuto Parcerias e apoio: Em PCR – Prefeitura da Cidade do Recife – Sec. Executiva. de Direitos Humanos da SDS/DH, NACC – Núcleo de Apoio a Criança com Cân-cer, com apoio da Colombina ArtisticMakeup, Natural Line, Clube Metrópole, SATED/PE, Tsubasa  Produções,  Sec.  de  Cultura, FUNDARPE, Governo do Estado de Pernam-buco; realização do Grupo RSPA Produções.

Thânya TULmuto Especial
festeja 10 Anos de atividades

As atrizes Ivonete Melo e Arary Marrocos fizeram uma encenação no encerramento do FETEAG

Divulgação

Aniversariantes

Aniversariantes
O ator e radialista da Rádio Jornal do Commercio de Limoeiro, Carlos Alfeu, 
faleceu, recentemente, deixando consternados parentes, amigos e ouvintes da 
emissora. O SATED-PE externa seu sentimento de pesar a todos.

Falecimento

Ÿ No encerramento do Festival de Teatro 
do Agreste, recentemente, as atrizes Ivonete 
Melo (presidente do SATED-PE) e Arary 
Marrocos fizeram uma apresentação especial 
homenageando a todas as mulheres que 
trabalham com artes cênicas, atrizes e 
técnicas.
Ÿ Inaugurada a Incubadora Pernambuco 
Criativo em Recife, que pode ser acessada por 
www.gov.br–ttp://culturadigital.br/mincno
rdestewww.flickr.com/photos/minc_nordes
te www.twitter.com/mincnordeste. Trata-se 
da primeira a ser instalada dentro dos 
domínios de uma universidade, fortalecendo 
o elo entre a gestão pública do Minc com o 
estado de Pernambuco e com a Universidade 
Federal de Pernambuco- UFPE.
Ÿ Foram homenageados os Mister, 
Rainhas e Princesas da Boa Idade, de 2000 a 
2014, em festa prestigiada pela sociedade. 
Antônio Barros, tesoureiro do SATED-
PE,foi o único que obteve os títulos de 

Mister-PE (2000), Simpatia do Brasil (2000), 
Elegância do Brasil (2001), Mister Brasil 
(2002) e Mercosul (2003).
Ÿ O Grupo Vid'Art está de parabéns pelo 
sucesso da 17ª edição do Mostev – Festival de 
Artes da Vitória, que promoveu e realizou na 
cidade de Vitória de Santo Antão, de 20 a 26 
de novembro.
Ÿ O universo onírico do pintor surrealista 
Joan Miró (1893-1983) pode ser apreciado na 
exposição em cartaz na Caixa Cultural Recife, 
Avenida Alfredo Lisboa, 505, Recife, fone 
(81) 3425.1900, aberta ao público de terça a 
sábado, das 12 às 20h, e aos domingos, das 10 
às 17h – www.caixacultural.com.br
Ÿ Recebemos e agradecemos convite para 
o espetáculo Rei  Lear,  de Wil l iam 
Shakespeare, com direção de Moacir 
Chaves, participação de Bruna Castiel, Paula 
de Renor e Sandra Possani, que cumpriu 
temporada no Teatro Apolo no mês de 
novembro.


