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Circo dos Anões
desperta atenção

Receba o circo de
braços abertos

D

e 21 a 25 de setembro, no Sítio
Trindade, às 19h, com entrada
gratuita, será realizada a 7ª
Mostra de Circo do Recife, homenageando a circense Tereza Cristina e exibindo espetáculos com artistas pernambucanos que dedicam suas vidas a
arte milenar do circo.
Programação - Dia 21/09 Solenidade de abertura Espetáculo:
Alegria, Alegria o Circo do Palhaço
Mentirinha Chegou!(malabares, palhaços, equilibrismo, acrobacia aérea, etc.)
as 19h.
Dia 22/09 - Espetáculo coletivo dos Circos e artistas independentes:
Circo Nawellington (Tecido Marinho )
– Circo Alakazan (Monociclo e Tecido) - Circo Cebolinha (Trapézio) –
Cia. 2 em Cena (palhaços) – Palhaço
Pinóquio (Palhaço) – Jonathan Marinho e Eduardo Antônio (acrobacia
cômica). as 19h. - Dia23/09 -Espetáculo:
O Sonho continua, com o American
Circo.(Malabares, passeio aéreo, palhaços, acrobacia aérea, etc.) as 19h. - Dia
24/09 -Circo dos Anões na terra das
Arábias (vários números) as 17h. - Espetáculos de Mágicas com: Mickael Marvey, Ryan Rodrigues, Cia Garret de
Circo, Mágico Tony. as 19h.
Dia 25/09 - Entrega dos certicados aos alunos das ocinas. Espetáculo: Clownssicos, com a Trupe Arlequim (PB) – Espetáculo de Circo Teatro de Palhaçaria. as 17h.
Os circos itinerantes realizaram em todo o País, recentemente, a
mobilização nacional visando sensibilizar as autoridades sobre a necessidade

urgente de adoção de medidas que
diminuam as diculdades encontradas
pelos prossionais circenses para
desenvolvimento do seu trabalho.

Em recife tiveram início no
Largo da Igreja do Carmo e foram
encerradas na Palácio do Governo com
a entrega de uma carta aberta com
reivindicações da classe Circense Intitulada “Receba o Circo de Braços Abertos, a carta também foi enviada a todas
as prefeituras municipais brasileiras e
assinada por todos os circos itinerantes
do Brasil e Associação Brasileira de
Artes, Cultura e Diversões Itinerantes
(RJ), Apocirco – Associação Potiguar
de Circo (RN), Apaece – Associação
dos Proprietários, Artistas e Escolas de
Circo do Ceará (CE), SATED-PE,
SATED-AL, Colegiado Setorial de
Circo da Bahia (BA), Escola de Circo
Piolin (PB), Grupo Churupita de Circo
e Teatro (ES) e Nos'Arte Coremas (PB).

A presidente do Sindicato de
Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões do Estado de Pernambuco –
SATED-PE. atriz Ivonete Melo, diz
que, na verdade, os circenses itinerantes,
embora sejam prossionais de artes cênicas,
regulamentados pela lei 6.533 são desprezados
pelo poder público e têm quase sempre, seus
direitos negados. Mesmo com uma lei que
obriga a matricula dos lhos na rede públicas
de ensino, algumas escolas ainda tratam com
discriminação os seus lhos e tem quase
sempre, seus direitos negados, como atendimento médico nos postos de saúde, pois não
possuem residência xa, reinvidicando maior
respeito, espaços adequados para armação de
suas lonas e segurança.

Divulgação

O Circo dos Anões é uma das atrações da 7ª Mostra de Circo do Recife, no Sítio Trindade, dia 24, às 17h

O

Circo dos Anões foi contemplado com
o Projeto de Fomento às Artes Cênicas
2014/2015, com o espetáculo Circo dos
Anões na Terra das Arábias. e fez apresentações
de 12 à 16 de setembro das 16 às 17 horas, 15 e 16
de setembro também das 19 às 20 horas. As
apresentações foram no Sítio da Trindade –
Casa Amarela – Recife. O patrocínio foi da
Prefeitura do Recife. A realização foi do
Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões no Estado de
Pernambuco – SATED/PE

O Circo dos Anões, existe há
mais de 30 anos. Foi fundado por Sebastião
Benedito, que também era anão e faleceu há 22
anos, assumindo o comando seu lho Cláudio
Gomes de Oliveira, um dos anões, que
administra e é o que toca o circo para dá
continuidade a tradição. Já participou de
vários festivais, mostras e eventos.
O espetáculo Circo dos Anões na Terra das Arábias
também vai se apresentar no dia, dia 24 de
setembro, às 17h, no Sítio Trindade, na 7ª
Mostra de Circo do Recife

Carta Aberta dos Circos Itinerantes

S

enhores prefeitos, nós trabalhadores circenses, que vivemos em circos itinerantes levando a cultura
milenar do circo a milhões de brasileiros
em todo o território nacional, contribuindo como lazer, entretenimento e acesso cultural, conforme previsto na Constituição Brasileira, percorremos capitais,
interiores, bairros e comunidades. O
circo está presente na vida da sociedade
brasileira, sem distinção de classe. Atendendo a um público eclético. É um programa familiar para todas as idades.

Nossa contribuição vai além dos
nossos espetáculos. A geração de renda
que o circo movimenta não pode ser
desprezada. Contratamos diaristas do
local para montagem e desmontagem da
lona e para trabalharem nas vendas em

nossa praça de alimentação. Deixamos
no comércio local a maior parte da renda
gerada na cidade. Consumimos gêneros
alimentícios dos supermercados locais,
combustível, compra de materiais para
manutenção do circo e do espetáculo,
despesa em farmácias e médicos. Contratamos mídia local, como carros de
som, rádios, TV, jornais, entre outras
necessidades para o funcionamento do
circo e atendimentos das famílias circenses que moram no circo. Desta forma
consumindo produtos e serviços locais,
além de grande parte do dinheiro arrecadado na bilheteria ser devolvido a cidade
através de consumos e serviços, estamos
contribuindo com a arrecadação de
impostos.

Os circos maiores que traba-

lham nas capitais ainda trazem para o
consumo, habitantes do entorno (das
pequenas cidades da região).  O circo
que tanta contribuição oferece ao povo
brasileiro e a sociedade como um todo,
necessita de uma política pública cultural voltada para a fruição e circulação de
seus espetáculos por parte das prefeituras municipais que percorre. Entra nossas necessidades listamos: criação de
espaços públicos com no mínimo
800m2, com infraestrutura que possua
ponto de ligação de água e luz (padrão),
saneamento para esgoto, banheiros para
o público, banheiros com chuveiros para
atender aos trabalhadores do circo; desburocratização na legalização da atividade circense; criação de um Conselho
na secretaria de Cultura com uma cadei-
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ra para um representante do circo; editais municipais de fomento, fruição e circulação de circos itinerantes na cidade;
inclusão nos programas de atendimentos sociais aos circenses residentes nos
circos que estiverem na cidade; apoio
junto à secretaria de educação para
matrícula de lhos de circenses que
estejam em sua cidade (Lei Federal
6.533/78 – art. 59).

Visto o exposto, conamos no
trabalho sério e comprometido que seu
município desenvolve junto às políticas
públicas voltadas a cultura, na qual se
insere a atividade mais antiga do mundo,
o circo. Desejamos breve estar em sua
cidade em locais de fácil acesso ao público, com segurança em parceria com a
gestão municipal.
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Lar Fabiano de Cristo abre
espaço para o circo social
Jonauto Andrade

Dydha França, Jonauto Andrade, Sérgio Muniz e Dilma de Oliveira, supervisora do Lar Fabiano
de Cristo, por ocasião da assinatura de parceria

A

Trupe Circense Pernilongo´s e a supervisora do Lar Fabiano
de Cristo, sra. Dilma de Oliveira, estiveram reunidos para
acertar os últimos detalhes da parceria que visa oferecer
atividades de iniciação às técnicas circenses, totalmente gratuitas,
para crianças e jovens que estão matriculadas nas escolas publicas e
no Lar Fabiano de Cristo.
As aulas serão ministradas pelos monitores com vasta experiência em circo social, pois são oriundos da mais antiga Escola de
Circo de Pernambuco – Arricirco (Arraial Intercultural de Circo do
Recife), e acontecerão das 08h30 até 11h30 nas segundas-feiras, e
nas sextas-feiras das 13h às 16 horas.
O curso será ministrado por Adeildo de França Araújo,
Jonauto Andrade Silva e Sérgio Luiz Muniz da Silva. No nal do ano
letivo todos os alunos receberão um certicado de conclusão do
curso e participarão de espetáculo a ser apresentado no Lar Fabiano
de Cristo. E será oferecida, gratuitamente, o mesmo espetáculo
para as escolas públicas, comunidade da Várzea e comunidades
vizinhas. O Projeto intitulado “Circulo da Vida Circo Social”, é um
sonho que foi sonhado juntos e hoje passa a ser realidade.

Inscrições para Festival
de Paulista estão abertas
Ocaso Produções vem a público comunicar aos interessados, que
receberá inscrições para Cênicas – Festival de Teatro, Dança e
Audiovisual do Paulista – Paulista/PE – edição 2016, a ser realizado
de 01 (abertura) 30 (encerramento) de novembro, aos sábados, das
13h às 22h e aos domingos, das 08h às 12h e, das 17h às 22h. A
programação contará com a participação de espetáculos de teatro
adulto, infantil, dança, e lmes de curta metragem, que seja inédito
ou não e/ou que já tenha sido apresentado e/ou concorrido em
festival ou mostra, comprovada ou não, porém, que esteja ao menos,
prontos para apresentação.
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 14 de outubro
(50 dias corridos). As propostas enviadas por Correios. Somente
serão aceitas se forem postadas até o último dia de inscrições,
comprovadas pelo carimbo da instituição responsável pelo envio.
Inscrições via email, serão acatadas aquelas que ocorrerem até às
23h59min (horário de Brasília) da data acima.

· A Frente dos Artistas de Pernambuco, que reuniu
artistas, produtores culturais, técnicos e representantes de várias instituições e sindicatos de Pernambuco, inclusive o SATED-PE, redigiu uma carta
aberta aos candidatos a prefeito do Recife, cujos
termos transcrevemos agora, na íntegra: A Cultura e
a Arte são áreas fundamentais para o desenvolvimento e reconhecimento identitário de uma comunidade. No Recife, com sua diversidade e história,
tais áreas têm ainda mais importância, pois trazem o
legado da tradição aliado à vocação da capital pernambucana à vanguarda e à contemporaneidade.
Assim, nós da Frente dos Artistas de Pernambuco
ressaltamos a necessidade de efetiva participação da
Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da
Cidade do Recife na vida do nosso município e ao
lado daqueles que fazem e usufruem das manifestações, produtos e processos de nossa rica e múltipla
Cultura.
· A falta de atenção das instituições citadas no
cumprimento de suas missões e na implementação
do Plano Municipal de Cultura (PMC), regulamentado pela Lei Nº 17.576 /2009 são inaceitáveis por
quem deseja uma gestão na qual se estabeleça o
diálogo democrático entre a administração municipal e a classe artística. Relembramos aqui a missão
denida publicamente no site institucional da
prefeitura: “A Secretaria de Cultura constitui-se no
núcleo do sistema de cultura do Município. É tarefa
sua denir e implementar políticas e ações culturais,
assim como restaurar e preservar os bens culturais
pertencentes ao patrimônio histórico e cultural
recifense.,” e a “Fundação de Cultura Cidade do
Recife (FCCR) vincula-se à Secretaria de Cultura
da Prefeitura do Recife e tem por objetivos principais e permanentes: exercer, desenvolver e incentivar a
política cultural do município; fortalecer o sentimento de cidadania; preservar o patrimônio cultural
municipal e nacional, no âmbito da Cidade do Recife”.
· Sem a busca permanente desse referencial, o
Recife usufruirá cada dia menos da Arte e da Cultura por falta de uma política que deve ser responsabilidade do município. A política cultural conquistada
pela sociedade com a criação do Plano Municipal
vem se diluindo. Basta ver a quantidade de iniciativas enfraquecidas e até descontinuadas, ano após
ano. Podemos citar o m de festivais de Teatro e
Artes Visuais, do incentivo à circulação de espetáculos, da realização de publicações entre muitas ações
que deixaram de ser executadas. Somos constrangidos pelo descaso com o patrimônio material.
Denunciamos mais uma vez que o poder público
municipal vem abandonando prédios que abrigam e
se constituem capítulo importante da memória do
Recife. É assim com o Teatro do Parque e parte do
complexo cultural do Pátio de São Pedro. Também
apontamos a má conservação e o descumprimento
do uso para o qual foram concebidos vários equipamentos culturais, em particular Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Teatro ApoloHermilo, cuja vocação como centro de referência
não atingiu sua potência.
· O Recife precisa de uma gestão empenhada no
cumprimento da lei e de sua missão de forma a consolidar políticas, programas e ações estruturadores
na área da Cultura. Assim, nós da Frente dos Artistas de Pernambuco, formada por prossionais
ligados às Artes Cênicas (Circo, Dança, Ópera e
Teatro), solicitamos o seu compromisso para que a
próxima gestão municipal, a partir de 2017, pratique
o diálogo com a sociedade civil, respeite os espaços
de representação do povo em sua administração,
assegure a realização de fóruns de discussão pública

na área da Cultura e implemente uma política com
ênfase nas seguintes demandas:
· 1) Cumprimento do Plano Municipal de Cultura
no que se refere às suas metas de curto, médio e
longo prazos, incluindo a sua revisão em 2019, conforme a Lei Nº 17.576 /2009; 2) Execução da lei Nº
16.215/96 que implantou o Sistema de Incentivo
Municipal à Cultura (SIC) voltando a lançar editais
anuais e dotando nanceiramente o Mecenato e o
Fundo de Incentivo à Cultura, que deve ser implementado; 3) Readequação da lei do SIC de forma a
contemplar Dança, Teatro, Circo e Ópera com editais anuais independentes e dotação nanceira denida e equânime; 4) Desenvolvimento de um perl
claro e denido dos equipamentos culturais públicos e garantia de utilização democrática pelos prossionais da área de Artes Cênicas; 5) Criação de um
programa de incentivo à existência e/ou manutenção de espaços culturais alternativos nas áreas de
Dança, Teatro, Circo e Ópera destinados à pesquisa,
criação, difusão e realização de apresentações artísticas; 6) Garantia de criação, dotação orçamentária e
manutenção de um centro de referência para formação e capacitação prossional em atividades ligadas
à área das Artes Cênicas; 7) Implantação de pelo
menos um equipamento cultural multiuso, destinado à pesquisa, criação, difusão e realização de apresentações artísticas de Teatro, Dança, Circo e Ópera
em cada uma das seis RPAS do Recife; 8) Implementação de uma ampla política de fomento à memória,
formação artística, produção, difusão, circulação e
intercâmbio da produção cultural dos diferentes
segmentos das Artes Cênicas, através de editais
públicos; 9) Garantia de um programa de residência
artística nos equipamentos culturais da Prefeitura,
de acordo com seus pers para os artistas e grupos
de Teatro, Dança, Circo e Ópera Recife; 10) Discussão de um programa de cogestão e ocupação de equipamentos culturais públicos e/ou independentes
por artistas de Teatro, Dança, Circo e Ópera; 11)
Viabilização de ações que promovam a participação
dos artistas locais das Artes Cênicas na programação da Rádio Frei Caneca; 12) Promoção de concurso público para contratação de servidores de carreira na área da Secretaria de Cultura e Fundação de
Cultura atendendo também às necessidades dos
equipamentos culturais; 13) Previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de dotação nanceira para
os equipamentos culturais municipais; 14) Execução de um planejamento democrático que honre
sem atraso o pagamento de prossionais das Artes
Cênicas, contratados pela prefeitura; 15) Destinação
de, no mínimo, 3% do orçamento municipal à Cultura.
· Estas propostas não inviabilizam os grandes
eventos que consomem parte expressiva dos recursos municipais. Desejamos que a gestão municipal
pactue junto à sociedade uma política cultural em
que se trabalhe melhor as parcerias internas e externas para realização de festividades como carnaval,
São João e Natal. Eles têm forte apelo para angariar
patrocínio, o que facilita a captação de recursos
externos pela prefeitura, desonerando o tesouro
municipal. Além disso, é essencial a composição
orçamentária que envolva diferentes órgãos como a
Secretaria de Turismo, de Educação, Esporte e Lazer
e outras instâncias municipais, estaduais e federais,
para uma melhor utilização do orçamento público
municipal da área da Cultura, que priorize ações
estruturadoras.
Acreditamos que com diálogo, transparência, equilíbrio na gestão administrativa e visão de futuro
poderemos ver orescer um novo e propício
momento para a Cultura, a Arte e o povo do Recife!
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Brinquedos e Brincadeiras está no Teatro Boa Vista

Divulgação

Novo musical com Palhaço Chocolate fala sobre amizade e tem ﬁgurino inspirado em região do Japão

O Palhaço Chocolate e elenco do musical infantil Brinquedos e Brincadeiras

O

musical Brinquedos e Brincadeiras, que
está em cartaz no Teatro Boa Vista
(Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista,
Recife, ao lado do Colégio Salesiano), todos os
domingos, às 10h, com a participação do
Palhaço Chocolate, é inspirado no cotidiano
infantil, tendo a amizade como eixo central da
história e se desenvolve num cenário lúdico
entre conversas, sonhos, canções e danças do
universo das crianças. Informações pelo

telephone (81) 2129-5961.
No enredo, Carolina, Guto, Sara e
Eugênio, estão em período de férias escolares,
brincam juntos quando surge um problema.
Guto precisa de ajuda para estudar para um
teste na nova escola. Todos ajudam o amigo e
se divertem preservando a amizade, a grande
protagonista da trama. Até que surge uma
nova amiguinha, Maria Regina, uma menina
individualista, mas que aprende com os

amigos sobre o valor da amizade.
Em clima descontraído, eles discutem
assuntos e sonhos do universo infantil, num
cenário com referências lúdicas de uma cidade,
utilizando brinquedos para desvelá-la, num
jogo cênico divertido. Em todos os elementos da
encenação há um encontro com o passado, um resgate
infantil para os pais e, para as crianças, apontamentos
associativos para sua realidade, onde elas enxergam
seus brinquedos, seus conitos, seus desaos, seus

heróis e os pais se redescobrem em suas memórias,
ressaltou Jorge Féo, diretor cênico e autor do
texto junto com Rosa Félix.
Também há mensagens de respeito,
atenção e carinho, repassadas ao público
através das brincadeiras e conversas entre os
personagens. A montagem leva ao palco
músicas autorais e cantigas conhecidas de
domínio público, como Borboletinha e Hoje é
Domingo, numa mistura de ritmos modernos e
populares. As coreograas, de Jennyfer
Caldas, envolvem passos da cultura popular
nordestina com o frenesi do jazz e as
brincadeiras de roda. O gurino, moderno e
colorido, é inspirado numa região do Japão
chamada Harajuku, onde adolescentes se
reúnem para deslarem looks que parecem ter
saído de histórias futurísticas ou de lojas de
brinquedos, fazendo esse bairro japonês car
famoso.
A escolha desse estilo se deu pela
modernidade dessa tendência, por ser algo
completamente urbano, bem humorado e por ter
bastante a ver com as crianças modernas ligadas a
jogos eletrônicos, televisão e internet. Mesmo com a
inserção do novo, é possível ser criança, brincar na rua,
aprender cantigas de roda, se sujar e não buscar a
individualidade, mas o coletivo, os amigos, explicou
o diretor, responsável também pelo cenário e
gurino ao lado de Henrique Celibi. Nas
roupas dos bailarinos, subjetivas referências
de super-heróis misturados à alusão dos
clássicos brinquedos, entre eles, uma Bailarina
Mulher Maravilha e um Soldadinho de
Chumbo Jurassic Park.
O musical tem a participação dos atores
Gabriela Melo, Gabriela Amarela, Beatriz
Cavalcanti, Ítalo Lima e Tarcísio Vieira, e dos
bailarinos Henrique Braz, Alessandra Santos,
Ariane Gomes, Eddy Barbosa, Jares Santos e
Jorge Kildery. Os ingressos estão à venda na
bilheteria e custam R$ 40,00 (inteira) e R$
20,00 (meia).

Texto premiado
é encenado

D

ez apresentações. A montagem
resgata a tradição dos mamulengos, hoje considerado Patrimônio
Cultural do Brasil. A estreia acontece no
Teatro Arraial, dia 17 de setembro, às 16h.
Na peça, os bonecos de luva e de
vara desvendam o roteiro, através de
cinco atores bonequeiros que dão vida a
diversos personagens, incluindo guras
tradicionais da cultura pernambucana
em articulações entre histórias do passado e enredos contemporâneos. A relação
do boneco com a plateia se dará de forma
lúdica, com abordagem dos conteúdos a
partir de um texto que convoca a participação da assistência. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia). A produ-

Divulgação

ção é da Bersato Produção Cultural, com
incentivo do Funcultura.
A programação é a seguinte: 17 e
18/09 - Teatro Arraial, 16h; 20/09 - Teatro
Santa Isabel (apresentação exclusiva
para alunos de escolas públicas); 24/09 Sesc de Casa Amarela, 16h; 09 e 10/10 Teatro Barreto Júnior, 16h; 11/10 - Teatro
Santa Isabel (apresentação exclusiva
para alunos de escolas públicas); 15/10 e
16/10 - Teatro Barreto Júnior, 16h e 17/11 –
Biblioteca Pública (apresentação exclusiva para alunos de escolas públicas). Maiores informações com Bersato Produção
Cultural – contato@bersato.com.br ou
pelo telefone 81.98770-6380 (horário
comercial). Classicação livre.
Maria Oliveira, autora de Cantigas e Estórias na Terra de Sabiá, e os bonecos do espetáculo

C

O mundo inteiro é um Palco

riado há três anos pelo Grupo de Teatro
Clowns de Shakespeare, de Natal-RN.
O Festival O Mundo Inteiro É um Palco
chega a quarta edição, de 23 de setembro a 02 de
outubro deste ano, contando com diversas parcerias e com a mão de obra dos artistas e grupos

de teatro da cidade, pequenos apoios nanceiros
e uma campanha de nanciamento coletivo no
site Kickante. A programação tem espetáculos,
ocinas, mostras de processo e mesas de redondas sobre temas relevantes e a política brasileira.
São 10 dias de programação em diver-

sos espaços culturais de Natal, com a participação de grupos e companhias do cenário nacional
vindos de Pernambuco, Ceará, Bahia, São Paulo
e Rio Grande do Sul, além dos grupos locais. O
festival vem se consolidando como um dos mais
importantes do Nordeste, como um espaço de

encontro entre atores, músicos, artistas plásticos, produtores e apreciadores de todo o Brasil.
Para colaborar com o festival basta acessar o link
http://www.kickante.com.br/campanhas/festiv
al-o-mundo-inteiro-e-um-palco-2016 e escolher
uma das recompensas.
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As inscrições para o Feteag 2016
foram prorrogadas até o dia 22 de
setembro. Os interessados devem enviar
carta de intenção para land.ocina@yahoo.com. O período de realização
da ocina é de 03 a 07/10, das 9 às 14h, na
Casa de Cultura José Condé, gratuitamente, com 20 vagas. Como se inscrever: carta de intenção para o email land.ocina@yahoo até o dia 28/09/2016. Os
selecionados receberão email de conrmação até o dia 29/09.
l
A presidente da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli, nos convida para o recital de
piano das pianistas Elyanna Caldas e
Maria Clara Fernandes, que executarão
obras de Mozart e Tchaikowsky, dentro
l

do projeto Música na APL, que marca a
reabertura do Auditório Mauro Mota.
l
A Caixa Cultural Recife realiza a
exposição OZI: 30 Anos de Arte Urbana
no Brasil, que ca aberta para visitação
pública até o dia 20 de novembro na Rua
Alfredo Lisboa, 505, Praça do Marco
Zero, Recife Antigo, de terça a sábado –
das 10 às 20h, e aos domingos das 10 às
17h, entrada franca.
l
A Cia. Brincantes de Circo, através
do produtor Bóris M. da Trindade Júnior, anuncia o lançamento do Blog de
Pesquisa Memórias Circenses, relatos
de uma vida itinerante, dia 26 de setembro, às15h, no Compaz do Alto de Santa
Terezinha, com incentivo do Governo
do Estado, através do Funcultura.

Salmo 91 cumpre
nova temporada

Divulgação

Nossso Site: www.satedpe.com.br

A bailarina pernambucana Maria Marina concluirá curso na
Escola Nacional de Ballet de Cuba

Bailarina
vai estudar
em Cuba
Maria Marina São Bento, aluna do Ballet
Claudia São Bento, viaja, novamente para
Cuba, com incentivo do Funcultura, para
concluir seu último ano de formação na
Escola Nacional de Ballet de Cuba. No mês de
julho passado, ela participou do Seminário
Internacional de Dança de Brasília, quando
ganhou uma bolsa para Dance School
L'avant-Scène, em Lausanne, Suíça. O convite
foi feito por Jânia Batista diretora da escola.

Projetos utilizam o cinema
como objeto de educação
Divulgação

Andréa Mota é a idealizadora de dois projetos que usa o cinema como processo de educação

O

D

e 17 de setembro a 22 de outubro,
todos os sábados, às 20h, o espetáculo Salmo 91, uma adaptação do
livro Estação Carandiru de Dráuzio
Varella, feita por Dib Carneiro Nato, com
direção de Antônio Rodrigues, cumpre
temporada no Espaço Cênicas – Av. Marquês de Olinda, 199 - Sala 201 - 2° Andar
(Entrada pela Vigário Tenório) - Bairro
do Recife (Recife Antigo), com capacidade para 70 espectadores (plateia limitada), a preço de R$ 20,00 e R$10,00

(meia entrada).Os ingressos podem ser
adquiridos por antecipação pelo site
http://www.eventick.com.br/salmo_91.
Dando voz aos presidiários, a peça lança
um novo olhar ao massacre de 1992 em
testemunhos fortes, verdadeiros e crus
daquele recorte da história carcerária do
país, levando ao público um nal surpreendente. Do elenco, preparado por Sonia
Romualda Carvalho, participam Álcio
Soares Lins, Toni Rodrigues, Raul Elvis,
Rogerio Wanderley e Gustavo Patriota.

cinema brasileiro terá espaço reservado
nas salas de aula do País. Quem garante
isso é o artigo 8º, sancionado no nal de
junho e incluído na Lei nº 13.006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Para a cadeia produtiva
audiovisual, a nova regra é vista de maneira positiva, já que os lmes produzidos no País devem
ganhar 190,7 mil novas salas de exibição. Este
número representa a quantidade de escolas
cadastradas no Ministério da Educação (MEC),
das quais mais de 48 mil unidades de ensino não
possuem aparelhos de DVD, enquanto pelo
menos 43 mil escolas não contam sequer com
uma televisão.
No âmbito estadual, é possível observar
um tímido, porém signicativo avanço do
binômio cinema-educação. Este painel sustenta-se, particularmente, graças às iniciativas da
sociedade civil, em especial de produtores culturais e de cinema que propuseram, nos últimos
anos, parcerias com a Secretaria de Educação do
Estado. É o caso de projetos como o Fórum CinEscola e o CineCabeça, através dos quais a difusão
audiovisual e a proposta pedagógica caminham
de mãos dadas.
A produtora Andréa Mota, idealizado-

ra de ambos os projetos, atua há cerca de 15 anos
com este propósito. Ela conta como se dá o processo do caso do CineCabeça, por exemplo, que
pensou junto a André Stamford: o educador é também uma ferramenta de trabalho, já que o nosso fazer é
disponibilizar o cinema à serviço da educação. A gente
não trabalha com lme monótono, que é chamado de
educativo, mas com lmes bons, que foram exibidos e que
a gente acha que tem aplicação pedagógica. Então, apresentamos seis ou oito opções que têm a ver com o conteúdo trabalhado e são os educadores que decidem.
Mais de 80 escolas estaduais, de sete
municípios da Região Metropolitana do Recife,
participam, a cada nova temporada, do CineCabeça, projeto que se divide entre atividades cineclubistas, formação audiovisual e exibição de
lmes no Cinema São Luiz para uma média
anual de 10 mil estudantes de escolas públicas.
Já foram exibidas pelo CineCabeça as produções nacionais O Mundo é uma Cabeça, Cinema,
Aspirinas e Urubus, Recife Frio, Vida Maria,
Saneamento Básico, O Palhaço, entre curtas e
longas-metragens locais, nacionais e estrangeiros. Há ainda, ao nal de cada edição, uma
mostra competitiva com as produções cinematográcas realizadas pelos estudantes.

Maria Oliveira ladeada pelo ﬁlho Lucas Oliveira e Jorge Clésio

Setembro
DIA - 01 -GIOVANI GOMES, LILIANA MARTINS, TITINA MEDEIROS; 02 - ANNY LDENEY ARAUJO,
CARLOS FERNANDEZ, JANAINA COSMO, RONALDO CAVALCANTI; 03 - ISABEL EYRE, PALHAÇO
PIMENTINHA; 04 - CLEBIO SOUZA, RAISSA HADASSA; 05 - DIANA NONATO; .06 - ADRIANA IANINO,
MISTER DENIS; 08 - TAMYRIS FARIAS; 09 - KARINA VANESSA, PATRÍCIA SOLIS; 12 - GUGGA
SIQUEIRA; 13 - LYA MENEZES, JULINHO DO CARMO; 14 - CARLOS DUARTE, CHARLON CABRAL,
JAQUELINE ALVES, MICKAEL MARLEY, SÉRGIO MUNIZ; 15 - ADRIANA VERSUS, TEREZA FRANCO; 16
- LAYSA FERNANDES, PEDRO PERNAMBUCO, TATO; 17 - MARCOS PORTELA;. 18 - INGRED ALMEIDA,
RODRIGO OLIVEIRA; 19 - JACKELINE VILLARIM, JUNIOR DUQUE; 20 - WELLIGTON MENEZES; 23 STEFANI VIDAL; 24 - JAQUESON SANTANA; 26 - PABLO SOUZA; 27 - RENATO MELO; 28 - LUCIANO
OLIVEIRA, JENNYFER CALDAS; 29 - CAROL RIBEIRO, KINHO RAMALHO; 30 - PAULO REIS.
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