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 23º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
DANÇA DO RECIFE tem abertura 
dia 12 de outubro no Santa Isabel 

 

Criado em 1981, o FETEAG vem bus-
cando valorizar, fortalecer, aprofun-
dar e ampliar as ações de sensibiliza-

ção e formação em artes cênicas promovi-
das pelo TEA – Teatro Experimental de Arte, 
grupo fundado há 55 anos, Patrimônio Vivo 
do Estado e Ponto de Cultura, se consoli-
dando não apenas como um dos mais 
importantes festivais independentes de 
teatro (não vinculado a instituições públicas 
ou associações) realizados no Estado, mas 
como um dos mais relevantes do País, por 
seu caráter descentralizador e democrático 
de acesso a arte.

Para a sua 28ª edição, que aconte-
cerá de 19 a 27 de outubro de 2018, o Fete-
ag busca assumir definitivamente seu olhar 
contemporâneo para as artes e apresenta 
uma curadoria que se propõe a promover 
uma reflexão sobre o estado de fragmenta-
ção e de incerteza do homem contemporâ-
neo, calcada na denúncia e no questiona-
mento dos valores sociais.

Com uma programação formada 
por residências artísticas e apresentações, 
esta edição do Feteag receberá em sua 
grade projetos locais e nacionais, entre eles 
as residências: , projeto idealiza-Batucada
do por Marcelo Evelin; É Apenas do Fim do 
Mundo, do Grupo Magiluth, e os espetácu-

los: , de Cleyton Cabral/PESolo de Guerra , A 
Mulher Monstro, do S.E.M. Cia. de Teatro 
(Sentimento, Estéticas e Movimento) /RN e 
Como Manter-se Vivo, de Flávia Pinhei-
ro/PE.

O projeto BATUCADA é uma criação 
de Marcelo Evelin/demolition Inc. concebi-
do o Kunsten Festival desArts, um dos prin-
cipais festivais de arte performática da Euro-
pa. Estreou portanto em Bruxelas/Bélgica, 
em maio de 2014.
	 Mascarados, os corpos subversivos 
batucam panelas, frigideiras e latas numa 
espécie de desfile apoteótico e revolucioná-
rio. O grupo é diverso, de artistas e "não 
artistas", da dança, do teatro, da música, 
arquitetura, moda, performance, da vida. 
Vindos de diversos lugares do Pernambuco 
e de outros do Brasil, estes performers cida-
dãos selecionados a partir de uma convoca-
tória pública se misturam e se transformam 
um no outro, e na cadência de uma batuca-
da atravessada, enganchada, suspensa, os 
corpos tornam-se instrumentos para as 
estruturas rítmicas e impulsionam a cadên-
cia de uma coreografia da qual o público 
também faz parte. O FETEAG 2018 tem o 
apoio da Prefeitura de Caruaru/Fundação 
de Cultura de Caruaru. Maiores informa-
ções: www.feteag.com.br

Com o objetivo de promover ações de 
difusão e formação artística volta-
das para o público em geral, con-

templando as produções da dança recifen-
se, pernambucana, nacional e internacio-
nal, o 23º Festival Internacional de Dança 
do Recife,de 12 a 21 de outubro, tem sole-
nidade de abertura marcada para o dia 12, 
no Teatro de Santa Isabel, numa realização 
da Secretaria de Cultura e Fundação de 
Cultura da Prefeitura do Recife.

Os espetáculos completos e mos-
tras de coreografias locais, nacionais e 
internacionais serão nos teatros (Santa 
Isabel, Apolo, Hermilo Borba Filho, Barreto 
Júnior e Luiz Mendonça) e nas ruas. Os 
polos descentralizados SERÃO NO Morro 
da Conceição, Compaz Eduardo Campos, 
Compaz Ariano Suassuna, Jordão (Escola 
Ana Rita Lessa), Galeria Janete Costa e 
Colégio Santos Dumont.

Várias oficinas contemplarão os 
seguintes gêneros: dança do ventre, dança 

de salão (gafieira Bantu e Cabassa), dança 
contemporânea, ballet clássico, musical 
dance, sapateado, tecnical vocal, hip hop, 
dança folclórica (Eslováquia).

Período: de 12 a 21/Out/2018 - 
Apresentações de "Espetáculos Completos 
e Mostra de Coreógrafias locais, Nacionais 
e Internacionais, em Teatros e nas ruas.
Locais de apresentação: Teatro de Santa 
Isabel,Teatro Apolo,Teatro Hermilo Borba 
Filho,Teatro Barreto Júnior,Teatro Luiz Men-
donça. Polos descentralizados: Morro da 
Conceição, COMPAZ Eduardo Campos, 
COMPAZ Ariano Suassuna, Jordão (Escola 
Ana Rita Lessa), Galeria Janete Costa e 
Colégio Santos Dumont.

Oficinas que contemplam: Dança 
do Ventre, Dança de Salão (GafieraBantu e 
Cabassa), Dança Contemporânea,Ballet 
Clássico,Musical Dance, Sapateado,Tecni-
cal Vocal,HipHop,Dança Folclórica (Eslová-
quia). Realização: Secretaria de Cultura e 
Fundação de Cultura Cidade do Recife

28ª edição do Feteag
 vem cheia de atrações

Batucada é uma coreograa ousada que envolve o público

Cia Mário Nascimento com o espetáculo Dança de Brinquedo de Belo Horizonte

Divulgação

Divulgação

POLÍTICA CULTURAL
As políticas públicas voltadas para a Cultura estão cada vez mais escassas no Brasil. 

Quando o governo que aí está aprova 
uma Reforma Trabalhista com graves 
perdas para o trabalhador em geral, 

para o trabalhador das Artes e Diversões, 
em particular, é pior ainda. E falamos de um 
número grande de profissionais que tiram o 
sustento de suas famílias com os salários 
que recebem pelo trabalho que realizam. 
Todos estes profissionais possuem forma-
ção escolar e técnica para o métier que 
realizam, mas o STF, sem fazer nenhuma 
consulta à classe, determinou que qualquer 
cidadão que declare exercer alguma ativida-
de artística, mesmo sem formação ou com-
provação, pode usufruir dos mesmos direi-
tos dos que possuem formação acadêmica 
e técnica. Fica claro aí que a intenção des-

ses governantes e juristas é, principalmen-
te, enfraquecer os órgãos de classe, o que 
acaba sobrando para o trabalhador, que 
fica sem sindicatos e à mercê do que for 
determinado pelo patrão. No Sudeste a 
questão é menos grave, uma vez que existe 
uma oferta maior de trabalho para a classe 
artística, principalmente nas televisões, e 
estes artistas exercem suas funções com 
registro em carteira e seus direitos assegu-
rados. Nas outras regiões do país, no entan-
to, a situação é mais dramática, com muitos 
destes profissionais trabalhando sem 
carteira assinada e, portanto, sem nenhum 
direito trabalhista assegurado e sem um 
Sindicato forte para apoiá-los

O quadro se agrava mais ainda 

com os artistas itinerantes, como os Circen-
ses, pois embora existam Leis e Regula-
mentos que os protegem, enfrentam gran-
des dificuldades para matricular seus filhos 
em escolas públicas ou particulares, 
mesmo a legislação lhes garantindo a vaga. 
O atendimento médico desses artistas tam-
bém é dificultado, já que para obter o Car-
tão Nacional de Saúde lhes é exigido um 
comprovante de endereço fixo, mesmo 
existindo uma Portaria do Ministério da 
Saúde, desde 2011, que determina a não 
exigência deste endereço fixo, uma vez que 
eles trabalham de modo itinerante e são 
considerados nômades.

Enfim, os sindicatos de classes que 
poderiam auxiliar muito mais estes traba-

lhadores em suas demandas, encontram-
se cada dia mais desprestigiados e sem 
nenhum incentivo do Governo e muito 
menos de empresas privadas. Só para dar 
uma ideia do caos estabelecido, espetácu-
los internacionais que vêm se apresentar no 
Brasil e conforme a Lei nº 6.533 no seu Art. 
nº 53, de acordo com o que manda a legis-
lação de seus países, ao entrarem no Brasil, 
dá um percentual para o Sindicato da cate-
goria e que também foi cortado. Mesmo 
com todos estes empecilhos e dificuldades 
temos lutado constantemente contra esses 
abusos e injustiças. Esperamos. algum dia, 
termos governantes que considerem a cul-
tura essencial (assim como a saúde e a 
educação), para a população.

NossaVoz
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Expediente
NÃO JOGUE PAPEL NA VIA PÚBLICA
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romovida pela Prefeitura do Recife, Pcom atividades todas gratuitas e 
abertas ao público, programação 

contará com oficinas, vivências, números, 
feirinhas, espetáculos e cinema, até o 
próximo domingo (30). Nesta edição, além 
do Sítio Trindade, seu picadeiro cativo, a 
Mostra ocupará outros espaços públicos, 
como o Paço do Frevo, o Compaz Eduardo 
Campos, o Parque da Jaqueira e o Boulevard 
Rio Branco, no Recife Antigo. (Foto: Wesley 
D'Almeida/Arquivo PCR)

Nesta última semana de setembro, 
a capital pernambucana vai virar picadeiro, 
com a programação preparada pela 
Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria 
de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade 
do Recife, para a 9ª edição da Mostra de 
Circo do Recife. Gratuitas e abertas a todo o 
respeitável público recifense, serão 
oferecidas atividades como vivências, 
oficinas, números de rua, feirinhas, 
espetáculos e até cinema, de amanhã (26) 
até domingo (30), para celebrar e perpetuar 
a arte popular de resistência que se confirma 
a cada gargalhada arrancada pelo palhaço e 
a cada suspiro que o mágico tira da cartola.

Desta 9ª edição, farão parte circos 

itinerantes de Pernambuco, como o Circo 
Alves, o Disney Circo, o Circo Nawellington e o 
American Circo. Vai ter também artista 
consagrado de outros estados do Brasil 
estreando na cidade e até compartilhando 
seus saberes circenses, como a baiana 
Millena Miranda e a carioca Geórgia 
Bergamim, que ministrarão oficinas gratuitas 
na programação da Mostra. Tampouco 
faltarão entre as atrações os artistas 
mambembes e de rua daqui e de acolá, que 
rodam o mundo inteiro transformando 
asfalto em picadeiro, como o paulista Paulo 
Ygar, o chileno Carlos Vivero e o argentino 
Cristian Vargas.

Mambembe como todo circo que se 
preze, a Mostra irá espalhar alegria Recife 
afora, ocupando, além de seu picadeiro cati-
vo no Sítio Trindade, outros espaços públi-
cos, como o Paço do Frevo, o Compaz Eduar-
do Campos, no Alto de Santa Terezinha, o 
Parque da Jaqueira e o Boulevard Rio Bran-
co, no Recife Antigo. A programação estreia 
no Sítio Trindade, nesta quarta-feira, passa 
por todos esses lugares e só chega à Avenida 
Rio Branco no domingo, com apresentações 
e vivências, que convidarão o público a fazer 
parte da brincadeira.

Mostra de Circo do Recife 2018

o próximo fim de semana, a Compa-Nnhia de Eventos Lionarte chega à 
cidade de Vitória de Santo Antão, 

com as atividades da Oficina “Caminhando 
em Perna de Pau” sobre a coordenação de 
Luiz Neto. O objetivo da atividade é propor-
cionar a troca de experiências e vivências 
entre as duas companhias, promovendo a 
troca de aprendizagem. 

Para Luiz Neto, presidente da Lio-
narte e responsável pela Oficina. “O inter-
câmbio é fundamental, pois os dois grupos 
possuem características próximas, e ao 

mesmo tempo tão distintas, por apresen-
tarem particularidades em seus trabalhos. 
Isso é o que fortalece o movimento e esti-
mula a troca de experiência.” A ação tem 
por intuito ainda, integrar as atividades 
cênicas realizadas em cada município, e 
ao mesmo tempo entre as regiões,  tendo 
em vista a localização das cidades ser em 
RD’s distintas.

Além da oficina, os grupos plane-
jam também a realização de atividades 
futuras que possam vir provocar ainda 
mais a reação dos dois grupos.

OFICINA “CAMINHANDO 
EM PERNA-DE-PAU”

PROMOVE INTERCÂMBIO
CULTURAL ENTRE

GRUPOS DE TEATRO
Ação promove o intercâmbio da Cia. de Eventos 

Lionarte com a Pirilampos Produções e Entretenimento

 partir de Miguel de Cervantes e sua Aobra Dom Quixote, o Circo da 
Trindade, faz uma livre adaptação 

desse clássico da Literatura, nesta 
montagem, não há fronteiras entre 
Circo/Literatura, realidade/mágica. 
 O espetáculo Don será exibido aos 
sábados de outubro as 17h, no condomínio 
Recanto de Aldeia, Rua Portugal, s/n, km 12 
- Aldeia. Ficha Técnica - Direção Executiva : 

Gilberto Trindade - Direção Artística: 
Gilberto Trindade/Rafael Barreiros - 
Dramatúrgica: Circo da Trindade/ Rafael 
Barreiros - Trilha Sonora: Circo da Trindade / 
Rafael Barreiros - Criação de Figurino: Circo 
da Trindade / Rafael Barreiros / Eriane 
Alves - Execução de Figurino: Arlete 
Patriarca / Eriane Alves - Adereços: Eriane 
A lves  -  Des ign:  Jonothan  /  Ja ime 
Nascimento. Informações: 81 99965.1694

Temporada de Espetáculos
Divulgação

Cenas do espetáculo Don

Teatro Paulo Freire em Paulista
 entrará em reforma

Foi assinada a ordem de serviços para a grande reforma do Teatro Paulo Freire, que 
acontecerá logo após o TRE (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL) desocupar o anexo que vem 
sendo utilizado. Serão implantados: cadeiras, banheiros, iluminação, som, coxias, maqui-
nários novos para os cenários, camarins, ampliação para o primeiro andar onde serão 
acrescentadas mais poltronas e reforma em toda frente do teatro. 

O prefeito Júnior Matuto e o Ator Vínicius Coutinho no ato da assinatura da ordem de serviços

Divulgação

Divulgação
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POR UM TEATRO PARA CEGOS

epois de lançar sua peça SONHO DE DP R I M A V E R A  e m  B r a i l l e  e 
AUDIODESCRIÇÃO (dia 25 de setem-

bro, pela APEC, Associação Pernambucana de 
Cegos), os escritores Moisés Neto e Rosália 
Calsavara preparam, para o ano que vem, 
uma peça dirigida ao público com deficiência 
visual.
 Eis o depoimento de Moisés Neto: 
Um cego pode a “ver” uma peça? Sim, numa 
peça que não seja somente baseada nas 
falas e marcações dos atores; é necessário 
que alguém descreva a cena, a audiodescri-
ção, ou algo parecido com novela de rádio. 
Tentamos sensações que ajudem na compre-
ensão da história; uma peça que não se 
enxergue, mas que se possa imaginar. Há 
cenas que vendaremos o espectador, para ele 
sentir como é a percepção do cego.

  Fizemos adaptações para além da 
audiodescrição, por exemplo não podem ser 
muitos atores, outra: as vozes dos atores . 
Não, não é teatro só para cegos, por isso ven-
dar alguns espectadores, dar esta oportuni-
dade com arte, literatura dramática, pra gente 
é tão legal, sim, despertar estas sensações 
num espetáculo pouco desenvolvido aqui, no 
Recife. Usamos também a música e estamos 
fazendo uma pesquisa nesta área. Há grupos 
no Sudeste que nos passaram alguma expe-
riência na área, mas estamos tentando tam-
bém desenvolver um novo caminho, eu, Moi-
sés Neto, e a escritora Rosália Calsavara.
  Por isso nos unimos à APEC, 
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE CEGOS. 
Por enquanto é só um projeto do nosso Coleti-
vo Esperança de Óculos, mas logo será um 
SONHO realizado (em 2019).

Por Moisés Monteiro de Melo Neto

Peça Congresso do Kaos 
questiona o medo

Poema de Drummond foi o start para o autor abordar a temática

Como surge o medo? Através das can-
ções de ninar, das lendas urbanas, 
dos traumas, das fobias? Como a 

indústria do medo - criada pela televisão, 
pelos jornais sensacionalistas, pelos filmes 
de terror - interfere em nossas vidas? Essas 
questões serão abordadas nas apresenta-
ções da peça “Congresso do Kaos”, apre-
sentada no Teatro Hermilo Borba Filho.

O mote do espetáculo surgiu 
enquanto o ator e arte educador Rodrigo 
Hermínio assistia à uma palestra sobre 
como o medo e a crise do país podem inter-
ferir nas nossas vidas. “Em um dos slides 
havia o poema 'Congresso Internacional do 
Medo', de Carlos Drummond de Andrade. 
Naquele momento, tive um e, imediata-start 
mente, comecei a rascunhar o espetáculo”, 
lembra Rodrigo, que faz sua estreia como 
dramaturgo e diretor neste espetáculo.

Embora também assine como autor 
de “Congresso do Kaos”, Hermínio faz ques-
tão de ressaltar que o trabalho de escrita foi 
coletivo: “A dramaturgia, apesar de ser 
minha, teve esse processo colaborativo do 
elenco sugerir algum assunto e eu transfor-
mar aquilo em texto dramático ou adaptar 
um relato para criar a cena”. Já o poema 
“Congresso Internacional do Medo” foi divi-
dido em trechos para a criação de cenas ou 
algumas delas foram inseridas na poesia de 
Drummond.

Além da união entre os membros do 
grupo, a peça também contou com o apoio 
do Sesc Piedade para os ensaios de “Con-
gresso do Kaos”. “No começo, os ensaios 
ocorriam em algum salão de festa, embaixo 
de prédio. A chegada do Sesc Piedade ao 
projeto, cedendo um local de ensaio, nos 
auxiliou muito nos laboratórios de criação 
porque a gente teve um espaço apropriado 

para abordar questões pessoais, questões 
delicadas. Isso tudo precisa de um ambiente 
com privacidade, com pouca luz”, destaca o 
autor.

“O Congresso do Kaos” é realizado 
pelo Teatro do Amanhã, grupo nascido em 
2017 a partir da necessidade de Hermínio 
trabalhar e investigar temas como: precon-
ceitos existentes na nossa sociedade, reli-
gião, valores deturpados. A encenação 
conta com cinco atores, também responsá-
veis por diferentes setores da produção: 
Ingrid Laisa (direção de arte), Pedro Henri-
que, Rafael Victor (direção musical), Rodrigo 
Hermínio (direção e dramaturgia) e Stépha-
nie Bugarin (assistente de direção).

O elenco narra diversas formas de 
medo através de histórias que se unem por 
meio de personagens que observam, agem 
e vivem seus medos mais intensos, seu caos 
interior. A duração do espetáculo é de 
1h10min.Classificação Indicativa: 12 anos

 projeto TRANSPONDO O PASSO, Oidealizado por Gil Silva que é profes-
sor e passista de Frevo, atuando 

como multiplicador do passo desde 1998, 
oferece Oficinas de aperfeiçoamento na 
dança do Frevo para artistas que já atuem 
com danças populares no Sertão do Pajeú, 
mais precisamente nas cidades de Triunfo e 
Serra Talhada. O Curso será gratuito e com 
carga horária de 96 horas-aula, incluindo 
teoria e prática, que vão desde palestras, 
vivências, exibição e discussão de vídeos 
sobre o Frevo em parceria com dançari-
nos/instrutores convidados que integram 
coletivos/grupos e/ou tenham experiência 
na área e atuem na região metropolitana do 
Recife, além de aulas práticas realizadas no 
Museu do Cangaço.

“A dança é elemento de fundamen-
tal importância na história da humanidade, 
permeando a vida de todos os povos e tendo 
em cada cultura uma finalidade, por propici-
ar a integração entre as pessoas, bem como 
fundar o conhecimento das nossas raízes 
culturais e do nosso corpo, oportunizando 
pessoas de diferentes idades um contato 
com os princípios de nossas manifestações 
culturais”. Contextualiza Gil Silva e acrescen-
ta: “Formar multiplicadores desses ritmos, 
torna-se de fundamental importância para a 
manutenção da nossa cultura, você que já 
dança, seja Frevo ou outros ritmos faça sua 
inscrição e venha transpor conosco os pas-

sos desse ritmo contagiante”. Convida ele.
Seguidor do Mestre Nascimento do 

Passo Gil Silva afirma que para o mestre era 
necessário formar não apenas pessoas 
habilidosas na dança, mas multiplicadores 
da sua ação, pessoas comprometidas com a 
divulgação do Frevo enquanto manifestação 
da identidade cultural de um povo. “Com 
nosso curso, pretendemos tecer uma rede 
de facilitadores da dança do Frevo que pos-
sam atuar não apenas em Serra Talhada, 
mas também em outras cidades do Sertão 
do Pajeú, a exemplo de Triunfo”, afirma o 
professor e passista Gil Silva.

Para o ele, o projeto busca possibili-
tar que um maior número de pessoas pos-
sam fomentar, expressar e valorizar a dança 
do frevo, transpondo o ensino e a aprendiza-
gem da dança para outras regiões. “Quere-
mos formar cerca de 25 multiplicadores, 
com uma oficina dividida em 4 módulos, 
para dançarinos e/ou profissionais com, 
pelo menos, um ano de experiência em 
danças populares”. Resume Gil Silva com 
entusiasmo.

O Primeiro Módulo terá como convi-
dado o Passista Amorim Luciano, que é 
artista, pesquisador, brincante, professor de 
danças brasileiras e passista de frevo forma-
do pelo Mestre Nascimento do Passo e Insti-
tuto Brincante. Teve sua formação aperfeiço-
ada no Instituto Brincante, de Antônio 
Nóbrega, onde foi também professor.

Moisés Neto com a Escritora Rosália Calsavara.  

Divulgação

Divulgação

oi liberada nesta terça (25), na Fpágina oficial do FESTIC - Festival de 
Esquetes e Teatro Infant i l  de 

Caruaru a programação completa da 20ª 
edição do evento que será realizada no 
Teatro João Lyra Filho entre os dias 08 e 
14 de outubro.
 Com ingressos a preço único 
(R$10 reais), o festival organizado por Jô 
Albuquerque, realizado pela ASSARTIC - 
Associação dos Artistas de Caruaru 
acontecerá entre os dias 8 e 14 de 
outubro no Teatro João Lyra Filho e 
homenageia os artistas Enéas Alvarez (in 
memorian) e Aleksandra Duran.

 Dividido em programação infantil 
(manhã e tarde) e adulta (noite), o evento 
teve recorde de inscrições resultando 
numa agenda com 22 espetáculos.
 O 20º FESTIC tem patrocínio da 
Prefeitura de Caruaru (Fundação de 
Cultura e Turismo de Caruaru), parceria 
do SATED -PE (Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de Diversão no 
Estado de Pernambuco) , FETEAPE 
(Federação de Teatro de PE), Cia Bacurau 
Cultural e dos "Amigos das Artes": Colégio 
Conect, Colégio Cristo Rei e Escola 
Cândido Portinari.Mais informações: 
https://www.facebook.com/festicPE

20º Festival de Esquetes e Teatro Infantil de
Caruaru – Festic Iniciará no dia 08 de outubro

TRANSPONDO O PASSO, BUSCA “TRANSPOR”
 O FREVO PARA O SERTÃO PERNAMBUCANO

Alunos participando da ocina do Projeto TRANSPONDO O PASSO

Divulgação

Divulgação

Cenas do Espetáculo O Congresso do Kaos



4 Nosso Site: www.satedpe.com.br

Nosso Site: www.satedpe.com.br

 de Setembro

GOVERNO DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

Aniversariantes

As Deixas

A Casa Maravilhas, inaugurada recente-
mente, é o mais novo espaço cultural 
do Recife, localizado na Rua Manoel 
Borba, 339, Boa Vista, resultante de 

criação colaborativa da atriz Márcia Cruz em 
parceria com o ator Paulo de Pontes. ancora-
dos dentro de um espaço colaborativo – 
CEÇA. A proposta da CM é ser um espaço de 
encontros, criação, pesquisa e fruição, arti-
culando linguagens artísticas – teatro e lite-
ratura – a integralidade do ser, criando atra-
vés das artes e dos afetos novas possibilida-
des de interação e mobilidade do público em 
geral com o bairro da Boa Vista. Nesse “na-
no” espaço irão co-viver um teatro – Teatro 
de Bolso Silvio Pinto, uma biblioteca – Biblio-
teca Comunitária Moura Torta, além de aco-
lher atividades  de Terapias Integrativas 
(Thetahealing, Tarô e Barra Access).

A abertura da casa veio para firmar o 
início desse novo projeto, mas é também 
pretexto para reunir amigos e curiosos sobre 
o espaço em si e seu funcionamento. O even-
to será aberto ao público e contará a presen-
ça do ator Alexandre Sampaio como o Mestre 
de Cerimônias do evento, na pele de sua 
personagem, Sr. Chico – o pipoqueiro dos 
Teatros. Na ocasião aconteceu também o 
Sarau Vozes Femininas, composto pelas 
poetas e atrizes Fátima Costa, Simone Figue-

iredo, Verônica Diniz e Daniela Câmara que 
recitaram poemas em celebração ao ator e 
professor Silvio Pinto, que receberá também 
uma exposição – Ator em 3 Tempos – sobre 
sua vida e obra. A noite contou ainda com a 
palestra do Gestor cultural e ator Célio Pon-
tes sobre o potencial dos elos afetivos na 
criação de novos fluxos na economia; e com 
a apresentação da programação inicial da 
Casa Maravilhas, bem como o lançamento 
de uma Chamada Pública de ocupação da 
Casa Maravilhas.

A Casa Maravilhas está em funcio-
namento. Nos dias 29 (sábado) e 30 (domin-
go), às 16h, o Teatro de Bolso Silvio Pinto 
estréia sua programação permanente com o 
espetáculo Violetas da Aurora – O Encontro. 
As inscrições para as oficinas de Palhaçaria 
(crianças) e Teatro (adolescentes) já estão 
abertas e as informações disponíveis na 
funpage da CM. As abordagens de Terapias 
Integrativas – Thetahealing, Tarô e Barra 
Access – serão realizadas por Ronaldo Patrí-
cio nas sextas pela manhã e funcionarão sob 
agendamento, segundo Ronaldo: As deman-
das do cotidiano muitas vezes não nos per-
mitem os cuidados necessários com a nossa 
mente e corpo. Durante a caminhada da 
vida, muitas vezes é necessária uma paradi-
nha para avaliar como estamos e como está 
o nosso entorno. Nesse momento, é interes-
sante buscar uma abordagem terapêutica 
acolhedora, segura e protegida, que favore-
ça ampliar o campo de possibilidades

Todo último domingo do mês, das 
10h às 16h a Casa Maravilhas irá fazer um 
dia aberto ao público.No primeiro Domingo 
de Maravilhas, a Biblioteca Comunitária 
MouraTorta – que está em processo de mon-
tagem e, inclusive, aceita-se doações de 
livros infantis e de teatro – será aberta e, 
para celebrar, havará uma programação 
para famílias: contação de histórias, atendi-
mentos terapêuticos e oficina gratuita de 
cartonaria. Nesse mesmo dia, à partir das 
16h, o Teatro mantem sua atividade regular.

Recife ganha mais um espaço cultural

= As crenças eslavas ganham vida no 
palco do Espaço Cênicas com o início da 
temporada do espetáculo Baba Yaga. Trata 
de um monólogo da bruxa eslava, interpre-
tada pela atriz Sônia Carvalho, uma das 
fundadoras da Cênicas Cia. de Repertório. 
A peça ficará em temporada sempre aos 
sábados às 20h até o dia 13 de outubro. Os 
ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e 
R$15,00 (meia entrada mediante apresen-
tação de carteira de estudantes ou RG em 
caso de maiores de 65 anos.)
= Célio Pontes ministrará uma oficina 
sobre Coletivos Culturais do Recife – uma 
Cartografia da Amizade, dia 28 de setem-
bro, às 19h, na Casa Maravilhas, Av Manoel 
Borba, 339 Boa Vista.

= Estão abertas as inscrições para a 
Oficina Teatro em Montagem – Shakespea-
re, na Casa Maravilhas, Av Manoel Borba, 
339, para jovens de 13 a 17 anos, em dois 
módulos: 1 – Interpretação, por Márcia 
Cruz e 2 – Encenação, por Paulo Pontes. 
Na programação constam introdução ao 
universo teatral, articulações da dramatur-
gia, interpretação e vivência cênica. Perío-
do – 16 de outubro a 13 de dezembro. 
Inscrições – maravilhascasa@gmail.com
= A Aurora Filmes promove o segundo 
curso de atores para Teatro/Cinema/TV. 
com aulas aos sábados das 13h ás 16h 
com duração de três meses. Informações:-
Rua da Aurora, 987 - Recife-PE, fone: 
30919338.

Cena de Violetas da Aurora – o Encontro, 
em cartaz no Teatro de Bolso Sílvio Pinto 

Ricardo Maciel Falecimentos
O SATED-PE externa seu sentimento de pesar pelo falecimento de duas personalidades 
da vida cultural de Pernambuco, jornalista Graça Araújo e produtora cultural Teca 
Carlos, manifestando suas condolências a todos os familiares e amigos.

A coordenadora de cultura popular da 
Fundação do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Pernambuco (Fundarpe), 
Teca Carlos, morreu aos 65 anos. Ela 
lutava contra um câncer de pâncreas. 
Era muito querida por todos por todos 
os artistas, produtores e instituições 
culturais. Amigos, colegas e ex-colegas 
de trabalho também lamentaram a 
morte. em publicação no Facebook. 
Amigos, colegas e ex-colegas de traba-
lho também lamentaram a morte. Era 
uma pessoa muito generosa e coeren-
te, com quem aprendi muito e a quem 
devo bastante minha maneira de pen-
sar as políticas de Cultura. Teca era o 
tipo de pessoa que você gostaria de ter 
ao lado numa trincheira, e espero 
seguir seu exemplo, escreveu o editor 
da Cepe, Wellington de Mello.

A jornalista Graça Araújo teve um Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC) hemor-
rágico extenso e não resistiu. A jorna-
lista e apresentadora trabalhava há 
mais de 25 anos no Sistema Jornal do 
Commercio de Comunicação e 
comandava o TV Jornal Meio-Dia, da 
TV Jornal, e o programa Rádio Livre, 
da Rádio Jornal. Natural de Itambé, 
cidade da Zona da Mata de Pernam-
buco, Graça foi para São Paulo ainda 
criança e voltou para o Recife nos 
anos 80, após concluir o curso de 
jornalismo. Sua história de vida sem-
pre foi um exemplo de superação. Aos 
familiares, fãs e amigos, incluindo os 
que acompanhavam a apresentadora 
diariamente no SJCC, fica a saudade e 
as lições deixadas por ela.

GRAÇA ARAUJO TECA CARLOS

Núcleo – Serviços de Psicologia informa os 
loca is  de atendimento com preços 
acessíveis: Unicap, Rua do Príncipe, 526, 
bloco B, 8º andar – Boa Vista, 21194115; 
Fafire, Av, Conde da Boa Vista, 921, - Boa 
Vista, 21223500; Esuda, Rua Bispo Cardoso 
Ayres, S/N, - Santo Amaro, 34124242; 
Estácio, Avenida Abdias de Carvalho, 1678, - 
Prado,  40036767;  Un inassau,  Rua 
Guilherme Pinto, 114, - Graças, 34134640; 
Facho, Av. Doutor Joaquim Nabuco,– Olinda, 

34294100; Fps, Rua Jean Émile Favre, 422, 
- Imbiribeira, 30357777; Unifavip, Av, Adjar 
da Silva Casé, 800, - Indianópolis, - Caruaru, 
37228080; Spr, Rua Belarmino Carneiro, 
249, - Madalena, 32281756; Faintvisa, 
Loteamento São Vicente Ferrer, - Cajá – 
Vitória de Santo Antão, - 35231020; Facipe, 
Rua Barão de São Borja, 427, - Soledade, 
38785100; Fg, Rua Comendador José 
Didier, 27, - Jaboatão dos Guararapes, 
34615555.

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

Palhaço Pimpolho

Atendimento Psicológico

Setembro de 2018

O palhaço Pimpolho resgata a arte do circo 
há 38 anos, alegrando e educando com 
seus fantoches Zé Bento e Rebeca, fazendo 
a criançada viajar no mundo circense. 
Contato: fonepolho (81) 988921749. Sua 
festa vai ser inesquecível.


