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— Por motivos superiores, o Ribalta deixou de circular 
por algum tempo, apesar da lamentação de todos os 
nossos associados, amigos e produtores. Estamos de 
volta graças aos esforços da atual diretoria do SATED-PE 
e esperamos dar continuidade a sua publicação, se con-
tarmos com o apoio das entidades públicas e das empre-
sas da iniciativa particular, por considerarmos este jornal 
mensal de fundamental importância na comunicação 
entre o SATED-PE, sócios e o público. O principal assun-
to desta edição é a carta que a presidente do nosso sindi-
cato, atriz Ivonete Melo leu, em Brasília, durante o Semi-
nário de Cultura da Comissão de Cultura, do qual parti-
cipou a convite da deputada federal Luciana Santos.
— Há 40 anos ser Artista e/ou Técnico de espetáculos 
deixou de ser uma atividade marginal: em 24 de maio de 
1978, depois quase 50 anos de lutas, estas atividades 
foram regulamentadas pela Lei 6.533/78. Esta conquista 
foi fruto da organização e mobilização da nossa classe. 
Iniciada na década de 20, a luta pela regulamentação 
uniu a categoria e contemplou, também, a questão dos 
direitos autorais e conexos. Muitos dos nossos mais 
expressivos artistas estavam firmemente envolvidos na 
regulamentação e participaram de momentos decisivos 
nesta trajetória. Foi um período de muitas reuniões e 
assembléias que discutiam os rumos da profissão e as 
garantias trabalhistas. Finalmente, em 24 de maio o 
Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei da Regula-
mentação concebido a partir de uma parceria bem suce-
dida entre o Ministério do Trabalho, representado na 
figura do então Ministro Arnaldo da Costa Prietro, e as 
entidades representantes dos interesses de artistas e 
técnicos em espetáculos de Diversão. 
—  Eis na íntegra os termos da mensagem pronunciada 
em Brasília pela presidente do SATED-PE, Ivonete Melo: 
Pernambuco repudia a extinção da profissão de artista e 
técnico – As profissões em geral são compostas por direi-
tos e deveres do trabalhador e do empregador, com nor-
mas regulamentares no Ministério do Trabalho, normal-
mente regidas por uma legislação específica, sendo, por-
tanto, classificadas como profissões regulamentadas. 
Isso significa a garantia de acesso a benefícios aos profis-
sionais que a exercem: carteira profissional, piso salarial, 
jornada de trabalho, licença maternidade/paternidade, 
adicionais, auxílio doença, órgão regulador ao qual se 
vincula a aposentadoria.
— No Brasil temos mais de 70 profissões regulamenta-
das, dentre elas a Lei 6.533/78, conforme Decreto 
82.385/78 – Artista e Técnico em Espetáculos de Diversão, que 
há 40 anos em vigor, trouxe segurança jurídica para o 
exercício da profissão, dando dignidade aos artistas e 
técnicos em todo o país, o que foi conseguido no bojo de 
muita luta, mobilização, articulação e engajamento da 
classe em busca de reconhecimento e valorização.
— Causa perplexidade e espanto que estejamos na 
iminência de perder o que há de mais caro aos artistas: a 
garantia do livre exercício da profissão, com formação, 
certificação e direitos e deveres assegurados. Sua desre-
gulamentação significa um retrocesso de quatro décadas, 
quando deveríamos estar discutindo avanços e não sua 
extinção.
— Ao argumentar que o exercício da profissão de artista 
se trata de livre manifestação artística, a Procuradoria 
Geral da República parece desconhecer o verdadeiro 
pano de fundo do embate: ataque aos direitos dos traba-
lhadores e trabalhadoras, jornada de trabalho intermi-
tente, enfraquecimento das organizações da sociedade 
civil, flexibilização da CLT, precarização do trabalho, 
dificuldade para obtenção de aposentadoria, dentre 
outras perdas e retrocessos.
— Obviamente que não se pretende, ao se posicionar 
contra a ação ADPF 293 da Procuradoria Geral da Repú-
blica, contrapor a livre expressão e manifestação artísti-
ca, conforme prevê a Constituição Federal. O que se 
pretende é diferenciar o exercício da atividade artística e 
técnico em espetáculos de diversão como profissão man-
tenedora do sustento de milhares de famílias de artistas 
em todo o Brasil, diferentemente da manifestação artísti-
ca pontual e extemporânea por hobby ou diletantismo.
— Artistas e técnicos pernambucanos, Pontos de Cul-
tura, entidades da Sociedade Civil (ARTEPE, 
SATED/PE, FETEAPE e APACEPE) juntam suas vozes 
em uníssono com artistas e técnicos e demais entidades 
de todo o Brasil com o objetivo e dizer NÃO a ADPF 293, 
reafirmando a necessidade de manter e consolidar a Lei 
nº 6.533/78. Recife-PE 21 de abril de 2018.

epois de algum tempo fechado para que fossem feitas obras Dde adequações às novas normas de segurança e 
acessibilidade, o Teatro Valdemar de Oliveira reabre suas 

portas, dia 26 de julho, com a temporada de Clássicos, no recital 
que reúne o barítono Miguelangelo Cavalcanti, do Teatro 
Nacional de Praga, e o pianista Fernando Müller, que promete 
muitas atrações, segundo informa o diretor artístico do Teatro de 
Amadores de Pernambuco – TAP, Pedro Oliveira.

Há três anos foi criada a campanha para Dê a Mão ao TAP 
que as atividades artísticas não parassem com o espetáculo  As 
Mulheres de Pedro, autoria e direção de Pedro Oliveira, que também 
participa da encenação ao lado de Reinaldo de Oliveira e Geninha 
da Rosa Borges, sempre com casas cheias, em espetáculos feitos, 
com autorização do Corpo de Bombeiros, em dias especiais, onde o 
público e artistas se juntaram nessa campanha, como : Pedro 
Oliveira e Thina Cunha comemorando 15 anos de parceria e dando 
as mãos ao TAP. 

Houve uma renovação do elenco no grupo teatral mais antigo do 
Brasil em atividade, fundado por Valdemar de Oliveira em 1941,. O NÓS, 
VOZ, ELIS, virá em breve, confirmar a renovação do nosso elenco, 
presenteando o público, nosso principal parceiro, ,com um bonito musical da 
vida e obra da cantora Elis Regina, que esteve comigo no espetáculo "Se 
chovesse vocês estragavam todos," por ocasião da reabertura do Nosso Teatro 
pós incêndio e agora na adequação e modernização do Teatro Valdemar de 
Oliveira, comenta Pedro de Oliveira.

A relação Teatro Valdemar de Oliveira com o TAP, está 
interligada, pois o Nosso Teatro é a sede fundadora do grupo. 
Recentemente, se deu numa nova eleição dos associados, para 
compor cargos da diretoria, com a eleição da seguinte composição: 
diretor geral - Reinaldo de Oliveira, vice-diretor - .Carlos Alberto 
Leal de Barros Júnior, diretora de patrimônio - Thiana Santos, 
diretora financeira, - Yêda Bezerra de Melo e diretor artístico – 
Pedro Oliveira (cargo que foi ocupado, anteriormente, pelo seu pai 
biológico, teatrólogo Alfredo de Oliveira,  Adhelmar de Oliveira, e 
o seu Tio Walter de Oliveira).

A Sala Alfredo de Oliveira, ainda passará pelas 
adequações exigidas,para melhor receber o público e artistas, para 
ensaios, exposições, lançamentos de livros, cursos, etc .Esperamos o 
quanto antes, poder presentear o público com a reabertura da Sala Alfredo de 
Oliveira, mas O Teatro Valdemar de Oliveira está apto a funcionar, com 
alvará do Corpo de Bombeiros, devido as adequações necessárias às normas 
regulamentadoras, pois hoje, pode-se dizer que o Nosso Teatro é a casa de 
espetáculos com maior acessibilidade e segurança do Recife. Os camarins do 
primeiro andar, estão com ar condicionado para melhor recebermos os 
artistas. Mas, muito há de ser feito numa constante renovação. Estamos no 
Ano III da , e continuaremos para que Campanha Dê a Mão ao TAP
possamos dar segmento às reformas  .comenta Pedro Oliveira.
  Desde 1980 Pedro Oliveira estava radicado no Rio de 
Janeiro, onde tornou-se Bacharel em Artes Cênicas pela UNIRIO, 
dirigiu Chico Anysio na TV Globo, Angélica no Clube da Criança e 
Milk Shak, Moraes Moreira Especial, atuou em novelas como 
Pantanal, Cananga do Japão, entre outras, produzidas pela Rede 
Manchete, Bandeirantes, além de manter por 10 anos uma parceria 
com Dalal Achcar, sua escola de Teatro e sempre participando de 
várias importantes montagens nos palcos fluminenses .Ele volta 
para ser o diretor artístico do TAP e diz como pretende dirigir o 
Teatro Valdemar de Oliveira:
 Todos do mundo do Teatro, da Música, Dança, se orgulham sim, de 
pisar num palco de um Teatro que levou dez anos para ser construido pelo meu 
pai Alfredo de Oliveira e meu tio/pai Valdemar de Oliveira. A caixa cênica é 
perfeita, assim como a acústica, edificadas por gente de Teatro. A casa está 

aberta para todos os tipos de manifestações artísticas, literárias, acadêmicas 
etc. Companhias de todo o pais e internacionais, serão bem vindas, pois 
estamos com nova iluminação de led para atender aos clientes de qualquer 
gênero ou faixa etária que as produções desejem. Basta solicitar pautas pelo 
email:  Que a Campanha Dê  teatrovaldemardeoliveira.tap@gmail.com
a Mão ao TAP- Ano III, se fortaleça e se perpetue, contando com as empresas 
privadas e governamentais, além do público fiel às produções do TAP, para 
que possamos, aí sim, fazer uma reforma geral no Nosso Teatro.

Teatro Valdemar de Oliveira 
reabrirá no dia 26 de julho

Pedro Oliveira é o novo diretor artístico do TVO/TAP

Teatro Valdemar de Oliveira voltará a funcionar para alegria de todos
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O Massacre de Angico recorda
80 anos da morte de Lampião

aior espetáculo ao ar livre do Sertão Mnordestino,  O Massacre de Angico
comemora os 80 anos da morte de 

Lampião, entre os dias 25 e 29 de julho na 
Estação do Forró, em Serra Talhada. O 
“Tributo a Virgolino - A Celebração do 
Cangaço”  também reunirá grupos musicais, 
folclóricos, violeiros, repentistas, cantores, 
poetas, historiadores e pesquisadores do 
cangaço. As atividades ocorrerão na Estação 
do Forró, na Área de Alimentação da Feira 
Livre, dentro das escolas, no Museu do 
Cangaço e no Sítio Passagem das Pedras.

Há 80 anos, o terrível encontro entre 
militares do Governo Getulista e cangaceiros 
liderados por Lampião e sua esposa, Maria 
Bonita. Eles foram pegos de surpresa e quase 
sem nenhuma reação na madrugada do dia 28 
de julho de 1938, na grota de Angico, em 
Sergipe. Praticamente chegava ao fim a 
chamada Era do Cangaço. Em meio àquelas 
árvores retorcidas da caatinga houve um 
verdadeiro banho de sangue, quando 11 
integrantes do famoso bando, incluindo o 
casal líder, foram mortos e tiveram suas 

cabeças decepadas.
Numa realização da Fundação 

Cultural Cabras de Lampião, com patrocínio 
d o  F U N C U L T U R A / S e c r e t a r i a  d e 
Cultura/Governo do Estado de Pernambuco e 
Prefeitura Municipal de Serra Talhada a 
montagem, que teve sua estreia em julho de 
2012, com absoluto sucesso, volta a ser 
apresentada no município de Serra Talhada. 
Esta tragédia verdadeira é o tema do 
grandioso espetáculo ao ar livre e gratuito, 
concebido a partir do até então único texto 
dramatúrgico escrito pelo pesquisador do 
cangaço, Anildomá Willans de Souza, natural 
de Serra Talhada, mesma cidade onde 
Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, 
nasceu.
Com entrada franca, a expectativa é reunir 
mais de cinquenta mil pessoas nos cinco dias 
da temporada. À frente da encenação, que 
conta com 50 atores e 70 figurantes, além de 
40 profissionais na equipe técnica e 
administrativa, está um mestre de grandiosas 
produções teatrais ao ar livre no Estado, o 
diretor, ator e dramaturgo José Pimentel.

Rosa Koshiba ministra
workshop  no Recife

A
 a rte  educadora  Rosa  Koshiba 
ministrará workshop de Dança 
Criativa no Espaço Actos -Rua Manoel 
de Almeida Bello, 1216, Olinda- Bairro 

Novo (cel. (81)996557580 (81)997214371 - 
email.chrisgaldino@gmail.com) também fará 
uma apresentação, onde os interessados 
poderão fazer inscrições e obter maiores 
informações. As atividades são endereçadas, 
de modo especial a professores de dança que 

trabalham com crianças, por enfatizar a 
expressividade e a criatividade. Porém se 
e s t e n d e m  a  o u t r o s  p ú b l i c o s  c o m o , 
profissionais de teatro, música, arteterapia e 
a toda pessoa que desejar ter uma experiência 
criativa com movimento.

Rosa Koshiba (Brasília/São Paulo) é 
especialista em diversas formações, entre as 
quais Educação Física, Letras e Ciências do 
Psiquismo. Articula o Oriental ao Ocidental, 
reunindo técnicas: Tai Chi Chuan, Lian 
Kong, Xamanismo Siberiano. Foi aluna do 
professor Rolf Gelewski, diretor da Escola de 
Dança (UFBA) no período de sua fundação.

A Dança Criativa nasceu do Yoga 
Integral e entrou no Brasil através de Rolf 
Gelewski que foi bailarino solista do Teatro 
Metropolitano de Berlin e aluno de Mary 
Wigman, depois, professor convidado para 
dirigir a Escola de dança em Salvador (anos 
1960-1971). Após conhecer o Yoga de Sri 
Aurobindo, mudou sua concepção de Dança e 
de Movimento. Assim como Isadora Duncan 
retomou a Dança do Espírito, rompendo com 
o Ballet, no início do século passado, e 
dedicando-se a busca interior e a partir de 
seus workshop,  novos rumos,  novos 
seguidores foram surgindo; influenciando 
também na concepção de movimento da 
Angel Viana e de Klauss Viana. Rosa Koshiba, 
dá continuidade a proposta articulando à sua 
metodologia o trabalho de Rolf , Laban e 
técnicas orientais Maiores informações: 
http:rosakoshiba.wix.com/movimento e 
http//www.casasriaurobindo.com.br/a_casa
/historico/rolfgelewski.htm

GUERRILHA CULTURAL EM PROL
 DAS ARTES E DA CULTURA

 Grupo João Teimoso e o Movimento OGuerrilha Cultural que desde 2011 
luta pela reabertura do Teatro do 

Parque e ações pela cultura, acaba de lançar 
uma Política Cultural construída com 
diálogo e pela criação de bancadas de cultura 
nos três níveis de governo. Assim, elaborou a 
C a r t i l h a  " C u l t u r a  P r á  Q u ê ? " ,  c o m 
informações sobre o PIB, Turismo Cultural, 
Cultura na Periferia, que começou a 
distribuir entre os políticos de Pernambuco, 
deputados federais e estaduais e vereadores,  
trabalhando com a conscientização, o debate 
e muito diálogo com nossos representantes 
no legislativo. distribuindo e conversando 
sobre a importância de termos bancadas de 
cultura.

Em Sua Luta pelo Teatro do Parque o 
Grupo e o Movimento, em agosto de 2017, 
após dar entrada em solicitação junto a 

Secretaria de Cultura de Pernambuco, 
conseguiram o Tombamento Estadual do 
Cine Teatro do Parque e agora, está com uma 
petição no site Petição Pública com o título 
Pelo Tombamento do Cine-Teatro do Parque 
pelo IPHAN, colhendo assinaturas para 
juntar a documentação de sua solicitação, 
que será entregue no mês de agosto deste ano. 
Em 06 de outubro deste ano  assim como fez ,
em 2016, realizará um grande ato pelo Teatro 
do Parque e pela cultura, na Rua do Hospício  ,
em frente ao teatro  no sábado  véspera das , ,
eleições.

O Sarau ndas Artes, evento realizado 
pela Guerrilha Cultural e Grupo João 
Teimoso, comemora nove anos de existência 
com a realização da edição número 200, na 
Rua da Guia em frente ao SinsPire Arsenal, na 
praça do Arsenal, com muita música, teatro, 
dança e poesia, gratuitamente. 

Cor e cores coloridas

o término de mais um ciclo do Ncentro de formação em aéreos do 
Circo da Trindade, um novo 

espetáculo é  oferecido ao público 
destacando as cores no alinhamento das 
técnicas acrobáticas aéreas com as 
potencialidades das cores infantis, jovens e 
adultas entrando por todos os sentidos em 
busca da cura dos males do século XXI. 
Trata-se de , com a Cor e Cores Coloridas

condução técnica e direção geral de 
Gilberto Trindade.
	 A monitoria aérea é de Anailton 
Alves, com operação de luz e som de Alex 
Almeida e acrobacias de Anailton, Bruna, 
Carlos, Djane, Eriane, Liz, Maria, Sérgio 
Muniz, Simone, Wedja, Silvana, Pedro, 
Eriane, Nara e Thays. Apoio da Revista do 
Bairro, Gráfica Aldeia, Revista Atualíssima 
e Poraquiblogaldeia.

Boi D´Loucos 
Todas as quartas-feiras, às 19h, na Pracinha de Boa Viagem está sendo apresentado um 
espetáculo-aula intitulado realização da Prefeitura do Recife através da Boi D´Loucos, 
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Esse mesmo espetáculo cumprirá temporada em São  
Paulo no mês de agosto.

O espetáculo O Massacre de Angico reúne 50 intérpretes e 70 figurantes
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DIA  -PALHAÇO PIMPOLHO;  - RAIZA CARDOSO;  - ARION SANTOS, 01 02 03
DAYVISON DE ALBUQUERQUE, WILLIAM OLIVEIRA;  - LEONARDO 04
EDARDINA, SHEILA TAVARES;  - CAIO AIQUE;  - LULA MAGALHAES;  - 07 08 09
LUCIANO RUNDROX;  - RAPHAEL SANTA CRUZ;  - ÁLCIO LINS;  - 10 11 12
AUGUSTA FERRAZ;  - EDUARDA TAVARES;  - CARLOS SILVA;  - 13 14 15
ROGÉRIO ALVES;  - FRANCISCO ACIOLE;  - LAMARTINE DUARTE, 16 18
MARCOS AURÉLIO;  - GILDO ALVES;  - AURÉLIO LIMA;  - ARTHUR 20 21 22
SALES;  -MARCELA ARAGÃO;  - CECILIA BOTERO;  - MARIANA SARAY; 24 25 27
28 CARLOS LIRA;29 30 - ANDREZA CASTRO, CLOP;  - CAROLINA CARVALHO;  - 
ADELCIDIO SOARES, BRENO NADASI, PAULA DE RENOR;  - FELLYPE HENRY. 31
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Artes cênicas perdem
diversos valores

Nos últimos tempos as artes cênicas 
perderam diversos companheiros que 
eram estimados e talentosos nas suas 

respectivas funções, como foram os casos de 
Henrique Celibi (ator, autor e encenador), 
Dayse Rossiter (atriz), Alfredo Borba (ator), 
Sílvio Pinto (professor e ator), Adilson 
(atuante há muitos anos), Geraldo Beradinelli 

(cenógrafo), Osmário de Oliveira (produtor), 
Bianca (transformista) e Barão ( muito 
querido pelos artistas pelo apoio e abertura de 
espaço no Recanto do Kibe, restaurante e casa 
noturna que manteve no Pina, durante anos), 
só para citar alguns. O SATED-PE manifesta 
seu pesar e a sua condolescência aos parentes 
e amigos de todos os falecidos.

Sílvio Pinto também
era professor

O ator Sílvio Pinto, que tinha 34 anos 
de carreira, começou a fazer teatro 
no Projeto Teatro Comunitário, do 

Experimental de Olinda, ainda adolescente, 
com José Manoel e Valdi Coutinho, mas 
iniciou carreira de ator em São Paulo, aos 22 
anos. De volta ao Recife, continuou a 
carreira de ator, mas depois da graduação 
em Letras, na Unicap, foi professor de 
português, literatura brasileira e também de 
teatro. Encenou textos de Ronaldo Correia 
de Brito e Assis Lima, João Cabral de Melo 
Neto, entre outros. Fez vários curtas-
metragens e longas, sendo dirigido por 
Cláudio Assis e Camilo Cavalcante em 
Amarelo Mangae Big Jato, respectivamente. 
Era casado com a jornalista Ana Beatriz, que 
mora nos Estados Unidos, tem um casal de 
filhos e um neto.

Homenagem a
Adilson Rocha

Ator Sílvio Pinto em Cão sem Plumas,
 de João Cabral de Melo Neto

Na missa de 30º dia do falecimento do professor e parceiro cultural Adilson Rocha, dia 20 de julho, às 
15h, no Forte do Brum, familiares e amigos prestarão uma homenagem ao falecido diretor do Instituto 
de Cultura Técnica – ICT 

Outro ator que faleceu deixando saudade entre familiares e amigos foi Marcos Macena, 
77 anos, locutor, jornalista e professor, nascido em Pesqueira, casado, pai de três filhos. 
Morou no Rio na década de 1980, trabalhando em novelas, entre as quais Rabo de Saia 

(1984). Foi locutor e interpretou o papel de Herodes na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e na 
Paixão de Cristo do Recife. Era muito amigo do ator Paulo de Castro, presidente da Associação 
de Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco - Apacepe.

Saudades de
Marcos Macena

 

·    As inscrições para o Festival Itinerante de Teatro, Circo e dança de Buique Pare, Olhe, 
Sinta, promovido pela Cia 2 em Cena, foram prorrogadas até o dia 27 de julho. O evento 
conta com o patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de 
Cultura/Fundarpe/Funcultura.
·    A Trupe do Barulho está em cartaz no Teatro Barreto Junior, dias 21, 28, sábados às 
20h, e dias 22 e 29 de julho, domingos às 19h, com a sua nova comédia adulta intitulada A 
Formiga e a Cigarrilha Travesti.

Marcos Macena e Paulo de Castro estiveram juntos em mais de 25 anos da Paixão de Cristo

O transformista Bianca, falecido recentemente, era bem conhecido
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Ator João Ferreira é
cidadão de Paulista

Circos participam do 28º Festival de Garanhuns

 programação do 28º FIG, de 19 a 28 de Ajulho conta com várias atrações estaduais e 
nacionais, incluindo os circos pernambu-

canos Disney Circo (dia 21/07, às 16h), Circo 
Nawellington (Data: 23/07 às 16 h), Circo Itine-
rante Alves (24/07 às 16h), Circo Mágico Alaka-
zam(25/07 às 16 h), Empyre Circus (Dia: 26/07 às 
16h) e American Circo (27/07, às 16h). De acordo 
com a organização, o FIG vai refletir em todos os 
polos, a liberdade artística, estética, política, 
religiosa e de expressão, como um marco de 
enfrentamento dos preconceitos e da intolerân-
cia.
	 A História do Disney Circo, está direta-
mente relacionada a história da sua matriarca - 
Dona Neuza Telles da Cunha - Dona Neuza Vidal 
(conhecida pelo nome de solteira), falecida em 

março de 2013. Deixou o Circo de sua família aos 
20 anos para seguir um outro. 10 anos depois ficou 
viúva em situação financeira difícil, perdendo seu 
Circo para o Circo Garcia. A partir de então come-
çou a sua peregrinação de mãe e circense passan-
do por vários Circos, até que há 14 anos seu filho 
Mário Lúcio (popularmente conhecido entre os 
circenses como Zinho), casado com Francisca 
Liduina também de família circense tradiciona, 
fundou o Disney Circo. Ainda hoje todos se apre-
sentam utilizando o nome de solteira da matriar-
ca - Família Vidal - que já está na 5ª geração. 

Circo Alves tem 114 anos de tradição 
(desde 1903).A família Alves veio para o Brasil 
com três filhos pequenos (o mais novo nasceu no 
Brasil) e consolidou a companhia. O mais novo,-
Valdeci Alves da Silva teve quatro filhos o mais 

novo filho teve mais 10 filhos e seis deles continu-
aram com o ofício, espalhando companhias em 
Goiás, São Paulo, Minas e no Mato Grosso. O 
Circo Alves ficou em Pernambuco pela paixão de 
Gardénia Alves e pelo marido pernambucano de 
Ipojuca. E assim de geração em geração, o Circo 
Alves ficou conhecido e ganhou oito prêmios 
culturais.
 O American Circo começou em 1977 
com o Palhaço Preguinho. Chamava-se Circo 
Bandeirante, depois passou para Wellita Circo, 
Gran Puma Circo e a partir de 2008 American 
Circo. O American Circo com estrutura de médio 
porte vem desde então seguindo a tradição, levan-
do alegria e diversão para o público de todas as 
idades em diversas cidades com o mesmo vigor do 
1º Circo Bandeirante em 1977.

Com 62 anos de circo, Wilson Ribeiro 
da Silva já exerceu praticamente todas as funções 
pelas quais um artista circense pode passar. Ala-
kazam, como é conhecido, adotou este nome em 
1967, quando leu uma história infantil protagoni-
zada por um mágico assim chamado. O Circo 
Alakazam é dos mais conhecidos e respeitados do 
Estado. O reconhecimento à dedicação e à arte 
desse artista que hoje é uma referência na região 
não é à toa. Alakazam e seu circo são um exemplo 
de persistência, qualidade e da força que a arte 
circense ainda tem. 

Foi em 1958 que o Palhaço Casquinha 
começou no circo Estrela no Norte em seguida 
Circo Monte Negro, Circo Palhaço Pipino, Circo 
Tropical e Circo Santa Elita, e hoje, Circo Nawel-
ligton, que está na 5 geração. 

A Câmara Municipal de Paulista prestou 
homenagem ao ator João Ferreira 
concedendo-lhe o título de cidadão 

paulistense pedido pelo vereador Alemão e pelo 
vice-prefeito do município. Jorge Carreiro, 
justificando que o artista mora na cidade há 40 
anos, mostrando a arte cênica em todo o Brasil, 
com atuação em novelas, filmes e no teatro. 
Desde antes da ditadura militar ele, juntamente 
com sua família vem propagando a arte 
nordestina. João Ferreira é o único ator de Nova 
Jerusalém que esteve em todas as 51 temporadas 
consecutivas da Paixão de Nova Jerusalém. Ele 
é morador de Paulista desde 1984.

O ator João Ferreira exibe o título de cidadão 
de Paulista cercado por familiares e amigos
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O American Circo é atração no FIG dia 27, com seus malabares e trapezistas

Palhaço Casquinha, uma das atrações do Circo Nawelligton

Alakazam comanda o espetáculo do Circo Alakazam no dia 25 de julho

Circo Alves consolidou-se como um dos mais importantes do país Até hoje o Disney Circo utiliza o nome de sua matriarca, d. Neuza, da Família Vidal
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