
ascido com a intenção de ser uma vitrine para Nespetáculos locais de artes cênicas, o festival Janeiro de 
Grandes Espetáculos – JGE foi ampliando sua programação, 
tornando-se internacional, o mais importante evento do 
Norte/Nordeste e um dos maiores do Brasil, já conhecido 
de muitos paises, como Portugal, Espanha, Argentina e 
Chile, o que deixa muito feliz o seu fundador, produtor 
Paulo de Castro, presidente da Associação de Produtores 
de Artes Cênicas de Pernambuco – Apacepe, entidade que 
realiza o evento, tendo na produção o próprio Paulo de 
Castro, Paula de Renor e Carla Valença.“Este ano foram 134 
espetáculos. Para se ter uma idéia da grandiosidade do evento foram 
mais de 1.500 pessoas envolvidas, e mais de 40 mil assistindo em 
media seis espetáculos do exterior, mais de 10 de outras cidades 
brasileiras. Comemoramos os 20 anos do JGE com muita alegria pela 
consagração do evento, Em termos pratico, no primeiro tínhamos R$ 
5.000,00, hoje mais de R$ 1.000,000,00 ( um milhão) e ainda é 
muito pouco, portanto apelamos para o governador do Estado e para o 
prefeito do Recife no sentido de que ajudem mais ao Janeiro de 
Grandes Espetáculos, um dos mais importantes festivais de artes 
cênicas do Brasil”, diz Paulo de Castro.
� Natural da Paraiba, Paulo de Castro recebeu o 
titulo de Cidadão Pernambucano da Assembreia 
Legislativa em 2010. Ator, diretor e produtor,
foi presidente da Feteape , do Sated-Pe, diretor do Teatro 
de Santa Isabel e é o atual presidente da Apacepe - 
Associação dos Produtores de Artes Cênicas de 
Pernambuco. Criou os espaços teatrais do Horto de Dois 
Irmãos pertencente ao governo (hoje fechado), da 
Paroquia de Boa Viagem ( fechado pela Paroquia) e o 
Teatro da Casa da Cultura do Governo do Estado 
(atualmente fechado). Responsável pela produção de 
espetáculos de dança, teatro e música, destacando-se a 
Paixão de Cristo do Recife, há 18 anos, e Paixão de Cristo 
de Olinda (04 anos), ambas de autoria e direção de Jose 

Pimentel -. 60 anos do cantor Claudionor Germano, no 
Marco Zero. - 60 anos do cantor Expedito Baracho - 70 
anos do Teatro de Amadores de Pernambuco - Festival 
Chopin e Schumann - Festival Liszt e Mendelssohn - 
Festival Debussy e Albêniz - Mostra Brasileira de Dança há 
11 anos, dezenas de espetáculos para crianças como O 
Extrato de Formosura de Eduardo Maia, A Revolta dos 
Brinquedos, de Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga, e 
Maria Minhoca, de Maria Clara Machado, em cartaz há 21 
anos e Os Três Porquinhos, recentemente censurado pelo 
Teatro da Livraria Cultura.
� Paulo de Castro acha que o mais importante e 
significativo no JGE são os resultados alcançados pelas artes cênicas 
de Pernambuco, com mais trabalho, mais exposição na midia, 
intercâmbio de varios espetáculos de Pernambuco viajando para os 
quatros cantos do Brasil e já partindo para o mundo. O Janeiro 
hoje tem vários braços, tais como o projeto Recife Palco 
Brasil, em convênio com a Secretaria de Cultura do Recife, 
parceirias entre a Apacepe as cidades de Fafe, Portugal e 
Gondomar, na Espanha, que nesses três anos acolheram 23 artistas 
pernambucanos, a vinda de seis espetáculos desses países para a nossa 
capital, parceria com Rede Globo Nordeste no projeto Agenda do 
Teatro Pernambucano (12 chamadas de um minuto) por semana, 
com o Sesc-Pe nas cidades de Caruaru, Goiana e Arcoverde, onde 
levamos espetáculos do Recife do Brasil e do exterior e uma premiação 
para as classes de Dança e de Teatro, para dar mais visibilidade aos 
trabalhadores das artes cênicas.
� O que foi mais marcante para você nestes 20 anos 
de Janeiro de Grandes Espetáculos? Quisemos saber de 
Paulo de Castro que respondeu em cima: nesses 18 anos que 
produzimos, ininterruptamente, o evento é a participação da classe, 
sem ela nada existiria. Quando os governos e as prefeituras, com 
exceção do prefeito João Paulo, não botavam fé no projeto, quem o 
segurou foi a classe, foram os artistas e técnicos!.
(*) Valdi Coutinho é jornalista, editor e redator do Ribalta)

de Paulo Castro está feliz
com sucesso do Janeiro

Divulgação(*) Valdi Coutinho

Paulo de Castro, presidente da Apacepe, há 18 anos produz o Janeiro de Grandes Espetáculos

PROVA PROFISSIONALIZANTE 2014 
s tão aber tas  as  inscr ições  para  as  provas 

Eprofissionalizantes do SATED-PE, com os seguintes 

critérios: ter no mínimo cinco anos de experiência e trazer 

currículo com comprovantes (recortes de jornais ou 

revistas; certificados; programas de espetáculos, etc);  ter 

idade mínima de 16 anos; estar cursando ou ter cursado o 

ensino médio (anexar comprovante); Taxa de R$ 125.00. O 

texto para a prova prática será escolhido pelo(a) 

candidato(a), dentre os quatro oferecidos pelo SATED-PE. 

Após a aprovação são necessários os seguintes documentos 

para a obtenção do Registro Profissional: cópia autenticada 

do RG e do CPF, carteira de trabalho, cópia de comprovante 

de residência e duas fotos 3x4. Taxas - R$ 170,00 e Imposto 

Sindical R$ 80,00. A prova perderá a validade após um ano. 

Para informações ligue (081) 3424-3133 das 9 às 17 horas de 

segunda a sexta-feira

ara celebrar 10 anos de existência, a Duas Companhias estréia o Pespetáculo A Dona da História, texto de João Falcão, com direção de 
Duda Maia, que ficará em cartaz no Teatro Apolo, de quinta a domingo, às 
20h, com tradução em libras e áudio-descrição nos dias 15 e 16. No elenco, 
duas consagradas atrizes, Lívia Falcão e Olga Ferrário. A montagem tem 
incentivo do Funcultura, do Governo do Estado. Trata-se de uma 
comédia que aborda o universo feminino onde uma mulher de meia idade 
conversa com seu passado, ela própria reinventando sua história.
� Duda Maia, parceira de João Falcão no teatro por 12 anos vive no 
Rio de Janeiro há mais de 20 anos, onde se formou pela Escola de Dança 
Angel Viana, ex-bailarina da Lia Rodrigues Companhia de Dança, 
desenvolvendo dede 1996 trabalhos de preparação corporal e direção de 
movimento para teatro, além de direção e codireção de espetáculos, ao 
lado do próprio João Falcão e Lúcio Mauro Filho. Tem suas raízes 
pernambucanas (os pais são daqui e a mãe ainda mora em Pernambuco). 
Ela promete muita dança em cena, uma novidade que está mexendo, 
literalmente, com as atrizes do elenco, Por causa do trabalho na encenação 
dessa peça, está morando, temporariamente, outra vez, no Recife.
� Lívia Falcão e Olga Ferrário, mãe e filha na vida real, defendem, 
respectivamente, a mesma personagem quando mais madura e mais 
jovem. O texto é cheio de humor levando a uma reflexão sobre o tempo e 
seus contratempos. Eu tenho muita saudade dos textos de João Falcão porque 
marcaram muito o início da minha carreira, portanto está sendo lindo participar de A 
Dona da História, e com Olga então! Eu já havia dirigido Olga, mas até a leitura 
desse texto, que aconteceu em 2012, nunca contracenamos antes. Agora estamos juntas 
no espetáculo. Quando olho para ela me vejo mais nova”, comenta Lívia.
� Os figurinos são de Fabiana Pirro, trilha sonora de Beto Lemos. 
Para a preparação e ensaios a equipe contou com o apoio da Folha de 
Pernambuco, Rede Globo Nordeste, Sádhana Núcleo Cultural de Yoga, 
Bistrô Bonfim, Clínica UP, Gráfica do Parque, Muzak, Revista Continente, 
O Vegetariano, Parraxaxá, Espaço 560, Centro Apolo Hermilo e Vouver 
Acessibilidade. A Duas Companhias é uma das melhores referências do 
teatro pernambucano. Gestada e criada pelas atrizes Lívia Falcão e Fabiana 
Pirro, hoje agrega mais de 30 profissionais de artes cênicas, entre artistas, 
técnicos e produtores. 

Duas Companhias estréia
A Dona da História no Apolo

Olga Ferrário e Lívia Falcão, filha e mãe, contracenam em A Dona da História

Ricardo Moura
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Espetáculo sobre holandeses
homenageia Jones Melo

 Grupo de Estudos e Arte do Janga, criado Oem 2003 pelo ator e jornalista Jones Melo, 
está finalizando os ensaios do espetáculo A 
Invasão Holandesa, com objetivo de resgatar este 
fa to  h is tór ico  que  t raz  infor mações 
importantíssimas sobre a história do nosso 
estado. A data prevista para apresentação é 29 
de março, às 8h da manhã, no Forte de Pau 
Amarelo onde os holandeses desembarcaram 
com 16 navios e 3.000 homens no dia 15 de 
fevereiro de 1630 Esse grupo surgiu a partir de um 
projeto que Jones tinha de realizar a montagem de um 
espetáculo ao ar livre sobre a história dos holandeses, que 
ocorreu na cidade do Paulista em fevereiro de 1630. Foi 
nesse processo de construção que surgiu o grupo. 
Estudávamos juntos, fazíamos laboratórios sobre a 
história dos holandeses e portugueses da época. Jones um 
homem sábio, fez desse grupo, não só um grupo de teatro 
qualquer, ele nos ensinou a arte, o conhecimento e o amor 
ao próximo. Vivíamos um conjunto de ações e reações 
benéficas que se realizou durante três anos de vivência, 
com duas caminhadas históricas na trilha dos 
holandeses. Fizemos seis apresentações, uma delas no 
lançamento do livro de Plínio Pacheco, no Paço 

Alfândega, e a outra no Monte das Tabocas, em Vitória 
de Santo Antão. Depois desse tempo , o grupo parou e se 
passaram seis anos e no dia 10 novembro de 2013 
retomamos o processo, com o forte desejo de realizar esse 
espetáculo em memória e homenagem à Jones Melo o 
nosso amigo, professor e líder,falecido no ano passado,  
conta Karla Galdino.
� .No dia 29 de março vão ser 
apresentas três cenas do espetáculo. Com a 
participação de 16 atores. O elenco é formado 
por Adeildo Júnior, Alessandro Marcos, Diego 
Lopes, Eli Dias, Inaldo Lima, Jeferson Vladhy, 
Joelson Sales, Jorge Albuquerque, Karla 
Galdino, Milton Xavier, Ohana Brasil, Paulo 
Moura, Sandra Mesquita, Severino Pierre, 
Vinicius Coutinho e Wallison Welton. Ficha 
técnica: .direção - Eli Dias, assistente de direção 
- Jorge Albuquerque, produção executiva - 
Karla Galdino e Jorge Albuquerque, apoio de 
produção - Eli Dias, Ohana Brasil, Milton 
Xavier e Vinicius Coutinho. A estreia será 
realizada no dia 29 de março, ás 8h da manhã no 
Forte de Pau Amarelo, Paulista. Um espetáculo 
ao ar livre, aberto ao publico. Contatos: 
86063230/88807079/88293319.

Jones Melo, falecido no mano passado, será homenageado em espetáculo

Museu da Cidade
 do Recife realiza

 mostra de fotografias

Nos caminhos dos Orange: Nassau na América é o 
título da mostra fotográfica que esteve em 
exibição no Túnel de Fuga do Museu da Cidade 
do Recife, no Forte das Cinco Pontas (Forte 
Friedrich Heinrich Príncipe de Orange). Nela 
foram mostradas 15 fotografias com detalhes de 
cinco cidades da Casa de Orange-Nassau: 
Dillenburg – Alemanha, Orange-França, Breda-
Holanda, Diest-Bélgica, Herenford-Inglaterra, 
que faziam parte da herança e de um plano 
estratégico de Wilhelm I, príncipe de Orange.
� A mostra faz parte de um dos links do 
Projeto RECIFAE: Origem da cultura 
pernambucana e segue os caminhos da herança 
cultural deixada pelo Conde Maurício de 
Nassau (nascido em Dillenburg em 1604) no 
período da fundação da Cidade do Recife. Temos 
uma fonte de pesquisa para conhecer o significado da 
Casa Orange-Nassau e o motivo de Recife ter sido 
construída às pressas e se transformado em uma 
metrópole no florescer do capitalismo, comenta 
Roberto Da Silva, responsável pela exposição.
� A proposta visa valorizar a nossa 
cultura de base, originária da Europa, e explicar 
os motivos de termos o Forte das Cinco Pontas 
no Recife, o Forte Orange em Itamaracá, a 
Cidade de João Pessoa na Paraíba vir a se 
chamar Friedrich Heinrich Príncipe de Orange, 
filho de Wilhelm I Príncipe de Orange, e tio do 
Conde Maurício de Nassau. Todos originados 
da Casa de Nassau-Dillenburg e Casa de 
Orange-Nassau. São conhecimentos que podem abrir 
novas argumentações para a História da Cidade do 
Recife, complementa Da Silva.

 astrólogo e teatrólogo Eduardo Maia, Orealizou pela 33ª vez consecutiva o 
Stellium 2014, com a palestra É Guerra !, no 
Cinema São Luiz, com entrada franca, no dia 
mundial do Astrólogo. A palestra foi em 
função da Grande Cruz Áurea Cardinal:
quatro quadraturas (90º) + duas oposições 
(180º), entre duas eclipses - de 11 de abril a 5 
de maio, com clímax em 23 de abril. O público 
presente foi de 471 pessoas que lotaram o 
Cinema São Luiz. Essa foi a 33ª edição do 
Stellium, sendo o evento astrológico mais 
antigo das Américas e do Ocidente. Marte, 
fechando a Cruz, provoca Ativismo, dispara 
sua Energia incontrolável e resulta em 
ocupações/protestos/reclamações.
� 2014 com 23 ocultações (11 de 
Saturno + seis de Urano seguidas), de 
obscurecimento intenso entre ideais e 
realizações. Ceres (outubro) & Pallas (dezem-
bro) em conjunção com Saturno compensam 

com a Natureza elaborada e nova Arquitetura 
social.
 Gradivus é o herói que caminha a 
passos largos. E Gradiva é a heroína que 
avança. A força da mulher que dança e que 
avança! Passos largos nas ocupações & avanço 
nas reclamações. Red rocs & Red blocs: a 
forçação de protestantes X a queda do império 
desumano. O ponto alto da programação foi a 
interpretação no final, do poema Ausência do 
Anjo, de Henriqueta Lisboa pelo astrólogo 
Eduardo Maia.

Eduardo Maia é associado ao Sated e 
criador intelectual, pesquisador, diretor e 
apresentador do evento com execução visual 
de Paulo Teixeira Júnior e ambientação do 
cinema do artista plástico e astrólogo Paulo 
Brito. Realização da Academia Castor & Pólux. 
Patrocínio cultural da Fundarpe e da Prefeitura 
do Recife .O evento foi prestigiado pela 
presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo

Stellium 2014 lota
Cinema São Luiz 

Eduardo Maia realiza conferência do Stellium2014 para uma plateia que lotou o Cinema São Luiz

Divulgação

Homenagem 
a Leidson

 bloco Os Contadores de Histórias na OFo l i a  p re s tou  homenag em ao 
pesquisador e escritor Leidson Ferraz e ao 
professor de Literatura, Robson Teles no 
Carnaval passado, quando saiu pelas ruas 
do Recife, com o tema Um Palco de 
Histórias. A concentração no Bar do 
Mamulengo, na Praça do Arsenal ao som da 
Orquestra 100% Mulher. Teve  sorteios de 
kits, livros, camisas e escolha das melhores 
fantasias de adultos e crianças. Foi o 
segundo ano de saída do bloco com a 
participação de vários artistas e contadores 
de histórias, coordenação de Paulo André 
Viana e Francis de Souza.

Etnias no 
Carnaval

 atriz Fátima Marinho fala com empolgação Ado lançamento do CD Etnias no Carnaval do 
Brasil, capa em Braille, com apoio da Associação 
Pernambucana  de  Ceg os  APEC,  cu jo 
lançamento foi realizado na concentração  e  
saída do  Bloco Pipoquinha, durante o Carnaval, 
na Rua Costa Sepúlveda, 341, Engenho do Meio. 
Para adquirir o CD via celular é só ligar para + 
558188670587 e 99797427, pelo e-mail ou 
facebook fatimapipoquinha@hotmail.com e 
site www.fatimamarinhoegrupopipoquinha.org

Curso de Teatro 
 Fiandeiros
stão abertas as inscrições para o Curso de ETeatro da Companhia Fiandeiros – Turma 

2014, que tem o apoio do SATED-PE. Os 
interessados devem procurar a sede da 
instituição, ou o SATED-PE na Casa da 
Cultura. Maioes informações pelo site 
www.fiandeiros.com.br - telefone 41412431 ou 
no sindicato – 34243133. Serão oferecidos 
cursos para adultos e crianças. Início das aulas 
em abril.

Leidson Ferra foi homenageado pelo bloco
 Os Contadores de Histórias na Folia
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 cinema pernambucano continua Omostrando, a menos de um mês do fim 
do ano, que 2013 foi marcante por brilhar em 
festivais do Brasil e mundo afora. A 
Associação Paulista de Críticos de Arte 
(APCA) divulgou) a lista dos vencendores de 
seu prêmio anual e Pernambuco marcou 
presença em diversas categorias. O som ao 
redor, do cineasta Kleber Mendonça Filho, 
dono de nove estatuetas, venceu como 
melhor filme e Kleber levou o prêmio de 
melhor diretor. Tatuagem, que emocionou 
salas de cinema do Recife por semanas, 
ganhou os prêmios de melhor ator, para 
Rodrigo Garcia, e melhor roteiro, de Hilton 
Lacerda. A coreógrafa pernambucana do 
Grupo Grial, Maria Paula Costa Rêgo, levou a 

estatueta de criadora-intérprete na categoria 
Dança. O prêmio foi pelo solo do espetáculo 
Terra, cuja trilha sonora foi comandada por 
Naná Vasconcelos. Votaram: Orlando 
Margarido, Rubens Ewald Filho e Walter 
Cezar Addeo.

A APCA originou-se da seção 
paulista da Associação Brasileira de Críticos 
Teatrais, fundada em 1951, que incorporou 
críticos das áreas de artes visuais, cinema, 
literatura, música popular, erudita e televisão 
em 1972 e, posteriormente, dança, música 
er udi ta ,  teatro  infant i l  e  produção 
radiofônica. Os prêmios da edição deste ano 
serão entregues em uma cerimônia no Teatro 
Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São 
Paulo, em março de 2014

Pernambuco recebe
prêmios da APCA

nspirado em cartas trocadas por Glauber IRocha e Jomard Muniz de Britto e o ex-
governador do Estado Miguel Arraes, o 
espetáculo H(EU)stória - o tempo em transe é 
atração do Teatro Arraial, de quinta a sábado, às 
20h, no mês de março. Premiado na 20ª edição 
do festival Janeiro de Grandes Espetáculos 
(melhor espetáculo e trilha sonora). Premiado 
na 20ª edição do festival Janeiro de Grandes 
Espetáculos (melhor espetáculo e trilha sonora), 
o novo espetáculo do Coletivo Grão Comum e 
da produtora Gota Serena inicia a Trilogia 
Vermelha, que os artistas idealizaram com a 
proposta  de "reunir  três  nordest inos 
emblemáticos que, pelo reconhecimento 
internacional e pelo valor paradigmático de suas 
vidas, pensaram e interviram na construção real 

do Brasil". Paulo Freire e Dom Helder Câmara 
são as fontes de inspiração das outras partes da 
trilogia.

H(EU)stória - o tempo em transe  fala da 
Revolução, das desilusões, do amor e do 
cinema", como definem os atores Júnior Aguiar 
e Márcio Fecher no texto de divulgação da 
montagem. Os atores representam as 
dimensões do personagem no tempo, evocando 
suas raízes da Bahia; a explosão cinematográfica 
a partir do Rio de Janeiro; o internato no colégio 
presbiteriano 2 de julho onde descobrem 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; 
a s  v io lentas  c r í t i cas  sobre  sua  obra 

cinematográfica A dramaturgia do espetáculo 
realiza um regresso ao seu discurso. Com ele, é 
atualizada sua contemporaneidade.

 Ficha técnica: pesquisa, encenação, 
roteiro e iluminação - Júnior Aguiar; operador 
de som e áudio - Daniel Barros; preparação de 
ator - Quiercles Santana; música original - 
Geraldo Maia (Palavra), Juliano Muta (Brisa) e 
Leonardo Villa Nova (DiAngola); áudios - 
Glauber Rocha (programa Abertura), Marisa 
Santanafessa (italiano) e Manuela Ripane 
(espanhol) e Darcy Ribeiro (enterro de Glauber 
– filme Glauber o filme - Labirinto do Brasil). 
Trecho dos filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol e 
Terra em Transe; audiovisual - Gê Carvalho; 
desenho dos figurinos - Asaías Lira; fotografias - 
Arthur Canavarro; programação visual - Arthur 

Canavarro; assistente de produção - Rebeka 
Barros; colaboradores - Apacepe, Cine Chinelo 
NoPE, Nano Produções, Engenho de Criação, 
Sesc Santo Amaro, Asaías Lira, Fabiano 
D'angelo, Soraya Silva, Mônica Maria Collier, 
Margarete Lima, Lula Magalhães (Telões.com), 
Mário Miranda e Ingrid Farias; pesquisa – 
Tempo Glauber, Cinemateca Brasileira, 
Revolução do Cinema Novo (Glauber Rocha), 
Glauber Rocha - Cartas ao Mundo ( organização 
Ivana Bentes), Atentados Poéticos (Jomard 
Muniz de Brito). pesquisa sonora - Lambarena 
(mamoudou), Heitor Villa Lobos (Bachiana 
brasileiras nº1), Nativi Americana Eagle Dance, 
Leo Artese (caboclo curador – Santo Daime) 
produção e realização - Gota Serena e Coletivo 
Grão Comum.

Vem aí o maior congresso
de dança de salão

Plano de Negócio
para Área Teatral

e 15 de março a 13 de abril, aos sábados e Ddomingos, das 9 às 16h, no Espaço Cultural 
Inácia Raposo Meire, Rua da Glória, 465, Boa 
Vista, nesta capital, será realizado o Curso para 
Elaboração de Plano de Negócio para a Área 
Teatral, direcionado a estudantes, artistas e 
produtores teatrais, objetivando contribuir na 
identificação de novas oportunidades de 

mercado, na elaboração de um planejamento 
estruturado para uma empresa criativa e no 
aumento da probabilidade de realização de 
negócios e projetos. O projeto tem o incentivo do 
Funcultura 2012, Fundarpe, Secretaria de Cultura 
do Governo de Pernambuco, com produção de 
Lúcio Fábio. Inscrições gratuitas. Informações 
pelos fones (81) 8696-0227 e 9805-9722.

Contação de Histórias
om o intuito de promover o diálogo entre Cpessoas e os grupos que trabalham com 

contação de histórias, com mediação de leitura e 
com literatura, a Biblioteca Casa da Gente estará 
promovendo, no dia 20 de março, o I Encontro 
de Contadores de Histórias e Mediadores de 
Leitura do Agreste de Pernambuco. Durante o 
dia ocorrerão workshops de contação de 

histórias e no período da noite a partir das 19h30 
um debate sobre o tema: "A contação de 
histórias no Agreste de Pernambuco" quando 
será criada uma programação integrada de ações 
para o ano de 2014. A Biblioteca Casa da Gente 
fica na Rua Professor Salatiel de Barros, 29 - 
Centro - Garanhuns- PE. Mais informações: 
yallefeitosa@gmail.com e (87) 9954-0320.

Oficina Técnica
 Phênix Realizações Culturais, Promoções e AEventos e o professor de teatro Augusto de 

Oliveira (DRT 2139) abrem as prematrículas 
para a Oficina Técnica de Iniciação ao Teatro, 
para turmas, infantil, juvenil e adulta, cujas aulas 
serão iniciadas em abril. Informações mais 

detalhadas através dos telefones (81) 8695-5189 
e 9980-1898. Para garantir a matrícula a pessoa 
in teressada  pode  env ia r  e -ma i l  para 
phenixcultural@gmail.com informando nome 
completo, telefones para contato e turma de 
preferência. A oficina tem apoio do SATED-PE

Danças Brasileiras
aria Esperança Alves, focalizadora, Mdançante e pesquisadora das Danças 

Circulares e Culturais dos Povos, ministrará o 
curso Danças Brasileiras da Amazônia Atlântica 

– Corporalidades poéticas das águas e da 
floresta, recriando o Mundo, dias 14, 15 e 16, no 
Espaço Circular, Rua Samuel de farias, 93, Casa 
Forte

H(EU)stória é atração
no Arraial

Cena de Tatuagem, longa de Hilton Lacerda leva dois prêmios da APCA na categoria Cinema
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Os atores Júnior Aguiar e Márcio Fecher participam de H(EU)stória, em cartaz no Teatro Arraial

Divulgação
ealizado pelo segundo ano consecutivo, o RCongresso de Dança a Dois PE é um evento 

de caráter técnico-promocional que almeja pos-
sibilitar a adesão de novos adeptos ao mundo 
das Danças de Salão, além de proporcionar a 
melhoria da técnica aos amantes e profissionais 
da dança, através de oficinas, palestras e work-
shops com renomados profissionais, com expe-
riências internacionais e nacionais. O evento está 
marcado para os dias 2, 3 e 4 de maio vindouro, 
com direção artística e geral de Wagner Brazil.
 Com isso pretende criar uma tradição e 
também se consolidar no cenário nacional e 
internacional das danças de salão, pela qualidade, 

profissionalismo e pela pluralidade das danças 
oferecidas durante todos os dias do evento, tais 
como Bolero, Zouk, Samba de Gafieira Forró, 
Samba Funkeado, Salsa, Bachata, Kizomba, 
Tango, West Coast Swing , Soltinho. Haverá três 
grandes bailes, mais de 30 horas de aula, pales-
tras, apresentações de professores e convidados, 
mostra coreográfica de grupos profissionais e 
amadores e entrega do Prêmio Leão do Norte.
 Maiores informações pelo facebook.-
com/events/349769448501109/Pref=ts e blog 
httpp://congressodedancaispe.blogppot.com.
br e contatos pelos telefones +55(81)9979.3663 
– 8689.6125 – 9935.3223 – 8899.6147
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Dia 02 - Cayo Ogam, Djaelton Quirino, Graciene Caminha; 04 - André Brasileiro, Roberta 
Aureliano; 05 - Fernando Yamamoto; 08 - Jéssica Costa; 09 - Carol Viana, Flavio Henrique; 10 - 
Alana Leal, Duvennie Pessôa, Jailson Lima, Mirela Andrade; 12 - Paulo de Castro; 13 - Feliciano 
Felix; 14 - Rafaella Lira; 15 - George Meireles, Simone Shahya; 16 - Marcos Chalegre, Raffael 
Barros; 19 - Monyque Munir; 20 - Flávia Ferro; 21 - Ivo Barreto, Eron Vyeira, Viviane Soratto; 
22 - Alan Gerald, Mônica Lira; 23 - Roberto Calos; 24 - André Delamare, Ivy França; 25  -
Cassiano Filho, Galiana Brasil; 26 - Cassia Mascena, Geraldo Dias, Cleonice Matias; 28  - Lady 
Batista, Pedro Portugal; 29 - Nilza Lisboa.

Janeiro

Fevereiro

Março
Dia 01 - Fabiana Ferreira;04 -  André Filho, Brunno De Levor; 05 - Alvari Heleno, Diogo 
Honorato; 06 - Ivan Leite; 08 - Paula Gondim, Rhaisa Batista;.10 - Camille Carvalho, Danny 
Lins; 12 - Cleunice Santos; 13 - André Chagas, Buarque de Aquino, Keline Macêdo;.14 - Fábio 
André, Mestre Zé de Vina; 15 - Solon Pollansk; 17 - Cris Bernart, Erivaldo Gomes, Lula 
Queiroga; 18 - Tiago Dinis; 19 - Gil Oliveira; 20 - Carlos Janduy; 21 - Ayana Ghaythah; 22 - 
Thânia Tulmuto;.23 - Ceronha Pontes, Keline Macêdo, Roseane Freitas; 26 - Maria Gorete, 
Títica Alves; 27 - Moisés Neto, Mônica Maria, Roberto Baby; 28 - Gutto  Motta, Lu Zambak, 
Messi, Sassá; 29 - Beto Filho;

  O Grupo Imbuaça, de Sergipe, um dos mais importantes coletivos teatrais do país, com 36 
anos de atividades, fará duas apresentações do espetáculo A Grande Serpente, do potiguar 
Racine Santos, e direção do também norte-rio-grandense João Marcelino, no Teatro Hermilo 
Borba Filho, Recife, dias 19 e 20 de março, às 20h. A entrada é gratuita, e os ingressos serão 
distribuídos a partir das 19h no local. Esta circulação foi contemplada pelo Prêmio Funarte 
de Teatro Myriam Muniz 2013 para Circulação Nordeste (Natal, João Pessoa, Campina 
Grande, Caruaru e Maceió).
Recebemos e agradecemos convite da Academia Pernambucana de Letras para a 
conferência do acadêmico Antônio Campos sobre o tema Literatura, Televisão e Cinema – 
Amores Roubados e A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, às 16h do dia 10 de março, na 
APL.
  O Teatro Popular de Arte (TPA) apresenta, de 08 a 23 de março, aos sábados e domingos, às 
20h, no Teatro Dona Amélia do Sesc Petrolina, a peça A Pena e a Lei, comédia de Ariano 
Suassuna, com direção de Domingos Soares. 

 teatro pernambucano sofreu grandes Operdas no início deste ano com a morte 
dos atores Carlos Varela, Evandro Campelo, 
Edvaldo Gouveia, Ivan Soares, da atriz 
Lúcia Neuenschwander e da costureira 
Xuxa,  tão est imados por todos os 
companheiros de trabalho. O SATED-PE 
externa seu sentimento de pesar a amigos e 
familiares.
� Carlos Varela era ator e professor, 
atuando em vários espetáculos. Evandro 
Campelo estava afastado dos palcos onde 
t a n t o  b r i l h o u  h á  a l g u m  t e m p o , 
convalescendo de um AVC. Edvaldo 
Gouveia era sócio fundador da Companhia 
Teatral Refletores Produções, fundada em 
1982, juntamente com Feliciano Felix, Lúcia 

Machado, Max Almeida, João Cavalcanti e 
G i n a l d o  G o m e s .  E r a  c h a m a d o , 
carinhosamente, pelos amigos de Nenen. 
Ivan Soares, além de ator e crítico de cinema, 
era um radialista brilhante, que durante 40 
anos dedicou-se ao programa Sétima Arte, 
que criou e produziu. 
 � A atriz Lúcia Neuenschwander 
durante muitos anos, foi destaque no Teatro 
Universitário de Pernambuco (TUP) e 
Teatro Popular do Nordeste (TPN), 
atuando em vários espetáculos e sempre 
dirigida por famosos encenadores. A 
costureira Xuxa, como era conhecida e 
chamada, carinhosamente, por todos 
confeccionou com esmero figurino para 
diversos elencos.

Cena sofre grandes perdas

á três anos que Floresta, no sertão de HI t a p a r i c a ,  c o m e m o r a  o  D i a 
Internacional da Mulher de um jeito 
diferente, levando uma mensagem de 
maneira lúdica e alegre, através do teatro a 
estas que tanto fazem pela humanidade. A 
peça escolhida foi Fulana, Sicrana, Beltrana, 
entrada gratuita, produção da Equipe Teatral 
Serra Talhada, com texto do paulista de 
Santos, Paulo Sacaldassy, elenco formado por 
Gildo Alves, Dany Feitosa e Carlos Silva; na 
direção Ivanildo Duarte e nos trabalhos 
técnicos Frank Ferraz. O espetáculo enfoca o 
valor da amizade entre três mulheres bem 

distintas, proporcionando muitas risadas ao 
narrar fatos e atos do dia-a-dia feminino e 
colocar em cheque os percalços que as 
amizades vivem ao longo do tempo; o título 
da peça já desperta curiosidade, frisa a 
produção.

Para Carlos Silva ator e produtor 
teatral estar pelo 3º ano nesse evento é uma 
satisfação, pois acredita no teatro como 
ferramenta de comunicação, formação e 
entretenimento; “estivemos em 2012 com o 
espetáculo Neurose – a Cidade e Seus Sentidos, 
em 2013 com Enfim, Sós! E voltar agora foi, 
realmente, uma alegria imensa. Finaliza ele.

Carlos Varela era muito estimado por toda a classe teatral

o Teatro Barreto Júnior, a partir N de 15 de março, todos os 
sábados e domingos, às 16h30m, 

estará em cartaz a peça infantil Como 
a Lua, do paulistano Valdmir Capella. 
O musical para todas as idades tem 
direção de José Manoel Sobrinho. 

Em meio a brincadeiras de crianças, a 
obra trata de temas delicados como o 

amor não correspondido entre o 
índio Paya e a índia Colom, 

abordando ainda a descoberta da 
sexualidade, a perda e a morte. A 
produção conta com incentivo do 

Funcultura. No elenco, Sandra Rino, 
Pascoal Filizola, Marinho Falcão, 

Geysa Barlavento, Tiago Gondim, 
Samuel Lira, Luiz Veloso e Kamila 

Cidrim. A direção de arte é de 
Claudio Lira e a direção musical de 

Samuel Lira. 

Floresta celebra Dia 
 da Mulher com Teatro

Como a Lua entra em cartaz
no Teatro BarretoJúnior

José Manoel volta a dirigir
o espetáculo infantil Como a Lua

Divulgação

Dia 01  -  Fabiana Pirro, Eliza Aquino; 02 -  Farias  Filho; 03 -  Palhaço Mentirinha, Jafferson 
Costa; 04 -  Lourdes Rossiter; 07 - Breno  Fittipaldi; 08 - Joesile Cordeiro; 09 - André Falcão, 
Lais Corrêa, Luana Beatriz; 10 - Charles Pierre; 11 - Alline Menezes; 12 - Marina Duarte; 13 
Luciana Lyra; 14 - Romero Ramos, Rômulo Ramos, Odilia Nunes; 16 - clayton Cordeiro; 19 - 
Héber Almeida, Zacaras Garcia e Romildo Moreira; 20 - Albemar Araujo, Jessica Viana; 21 - karl 
Marx; 25 - Emerson Rodriguês, Ramon Guimarães; 26 - Danielle Hoover; 28- Oséas Borba 
Neto; 29- Pepe Leal; 30 - Giselle Augusto; 31- billé Ares.


