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20º FESTIVAL DE TEATRO PRESTARÁ
HOMENAGEM A REINALDO DE OLIVEIRA
Divulgação

Divulgação

Cena do espetáculo Teatro La Independencia, da Bahia

A

Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura
Cidade do Recife, estará realizando o 20º
Festival Recife do Teatro Nacional, no período de 18 a 25 de novembro próximo, com o
intuito de estimular a produção de excelência artística na capital pernambucana. O
homenageado este ano será o ator Reinaldo de Oliveira, em reconhecimento aos
seus serviços prestados ao teatro local.
A abertura do evento acontecerá
no Teatro de Santa Isabel, no dia 18 de
novembro, às 20h, com a Companhia Brasileira de Teatro, do Paraná, que traz o elogiado espetáculo “Preto”, contando no elenco
com a atriz Renata Sorrah.

O 20º Festival Recife do Teatro Nacional ocupará as seguintes casas de espetáculos: Teatro de santa Isabel, Teatro Apolo,
Teatro Hermilo Borba Filho, Teatro Barreto
Júnior e Teatro Luiz Mendonça. Os ingressos são com preços simbólicos: R$ 10,00
inteira e R$ 5,00 meia entrada.
A programação de espetáculos é a
seguinte:Teatro de Santa Isabel, dia 18 de
novembro, às 20h, abertura, com Preto, da
Cia.Brasileira de Teatro do Paraná; dia 19
(segunda-feira), às 20h, Preto, Cia. Brasileira de teatro do Paraná;dia 22 (quinta-feira),
às 20h, O que Só Passarinho Entende, pelo
Samuel Paes de Luna, de Santa Catarina;
dia 24 (sábado), às 16h30, A Gaiola, pelo

NossaVoz
N

uma encruzilhada de culturas e individualidades rizomáticas como a que nos
encontramos, por que não utilizar, cada vez
mais, o teatro como ferramenta pedagógica?
Promover ciclo de eventos tendo como base
os textos literários adaptados para sala de
aula. Através de adaptações de obras da
literatura brasileira, não necessariamente
peças originais, mas encenações de poemas, romances, contos, crônicas levar obras
literárias à cena com dramatização, palestra
e debate, para aproximar mais a literatura da
comunidade de maneira ágil e problematizadora. Com um custo mínimo, abriremos a
escola também ao público externo, com a
realização de Seminários que discutirão as
relações humanas através dos Grandes
Mestres das Letras. Inicialmente numa série

O teatrólogo Reinaldo de Oliveira é o homenageado do 20º Festival Recife do Teatro Nacional

Camaleão Produções Culturais, do Rio de
Janeiro; dia 25 (domingo) às 16h30, A Gaiola, pelo Camaleão Produções Culturais, do
Rio de Janeiro.;
Teatro Hermilo Borba Filho, dia 20
de novembro, às 19h, Woyzeck – Zé Ninguém, pelo Teatro Terceira Margem e Artistas Independentes, da Bahia; dia 23, às
19h, Próxima, por Cira Ramos; dia 25 (domingo), 19h, Pro (Fé) ta – O Bispo do Povo,
pelo Coletivo Grão Comum, de Pernambuco.
Teatro Apolo, dia 21 de novembro
(quarta-feira), às 20h, Ligações Perigosas,
pelo Teatro de Fronteira, de Pernambuco;
dia 24 (sábado), às 19h, Espera o Outono,

Alice, pelo Amaré Grupo de Teatro, de Pernambuco.
Teatro Barreto Jr, dia 20 de Novembro (terça), às 20h, A Mulher Monstro, pela
S.E.M Companhia de Teatro de Pernambuco; dia 23 (sexta-feira), às 20h, Em Nome
do Desejo, pelo Galharufas Produções e
Teatro de Seraphin, de Pernambuco.
Teatro Luiz Mendonça, dia 21 de
novembro (quarta-feira), às 20h, Teatro La
Independencia, da Bahia; dia 22 (quintafeira), às 20h, Teatro La Independencia, da
Bahia; dia 24 (sábado) às 20h, LTDA, pelo
Coletivo Ponto Zero, do Rio de Janeiro e 25
(domingo) às 20h LTDA, pelo Coletivo Ponto
Zero, do Rio de Janeiro.

TEATRO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA
Moisés Monteiro de Melo Neto
de leituras dramatizadas e palestras, trabalhar com os alunos uma nova vivência com
as Letras em sala de aula. O teatro foi o primeiro antídoto contra o tédio. Os gregos e
outros povos o utilizaram com maestria para
expressar nossos anseios. Nem Constantin
Stanislavski, nem Bertolt Brecht, nem Guarnieri, Boal, Antunes Filho, Grotowski, mas um
pouco de todos esses (e outros) que ﬁzeram
valer a força da cena como catalisadora de
entendimento artístico do mundo (mundividência). Promover seminários interdisciplinares, interligando as dsiciplinas História, Geograﬁa, Filosoﬁa, Letras em leitura dramatizada aberta à comunidade como um todo.
Promover palestras com professores da
unidade e mesa redonda com alunos e a
seguir a exibição da leitura dramatizada e

um debate regrado. Levar a Literatura e os
alunos para mais perto da comunidade que
a cerca e à qual a escola se integra por diversos meios. Interdisciplinaridade e oferecimento de oﬁcinas de técnicas teatrais (dramaturgia, voz, corpo etc.); estudando com os
alunos os vários possíveis aspectos de acesso e compreensão da importância de uma
obra literária, traçando painéis interativos
muito além do cibernético; Unir alunos, professores e comunidade numa relação de
prazer (Saber e Sabor, como diria Roland
Barthes) interdisciplinar. Seria uma demonstração de que, através de um estudo interdisciplinar, aliando a dramaturgia aos estudos
teóricos sobre língua, educação, história,
geograﬁa entre outros, podemos proporcionar um ensino e aprendizagem mais signiﬁ-
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cativo e mais prazeroso, onde todos os envolvidos possam se debruçar na pesquisa e na
prática pedagógica. A utilização do teatro
como ferramenta pedagógica trabalharia
também a questão das micro-histórias, adaptadas para peças teatrais curtas, cerca de 50
minutos, isto é: a duração de uma hora-aula,
para que sirvam como eixo através dos quais
os professores possam não só utilizá-las
posteriormente, como ﬁquem aptos a produzir suas próprias adaptações; assim vivenciando a literatura viva de forma ainda mais
intensa, levando seus alunos a experiências
em relação às técnicas de oratória através
do teatro: postura, dicção etc. Inicialmente: o
que os autores buscaram? como trabalharam formas de representar nosso país em
seu novo momento histórico e estético?
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XIII CONGRESSO PERNAMBUCANO
ELEGE NOVA DIRETORIA DA FETEAPE

Em chapa eleita por unanimidade, a Companhia de Eventos Lionarte marcou presença e conquistou uma das diretorias.
Divulgação

D

A nova diretoria da Feteape, eleita no XII Congresso Pernambucano de Teatro

Divulgação

Projeto Fazendo Direito de Caruaru
recebe prêmio da Associação dos Artistas

urante o XII Congresso Pernambucano
de Teatro, realizado no Centro Cultural
dos Correios, foram eleitos e empossados
os membros da nova diretoria executiva da
FETEAPE- Federação de Teatro de Pernambuco, para um mandato que segue pelos
próximos dois anos.
A delegação de Limoeiro participou do encontro, através da Companhia de
Eventos Lionarte, que foi composta por
Luiz Pereira Neto, Wallace Hallan e Elivelton Amorim. Ao todo, compareceram cerca
de 40 delegados, representantes das entidades ﬁliadas a federação, além de delegados e instituições convidadas, como
Ivonete Melo representando o SATED/PE e
Feliciano Félix representando a ARTEPE.
A realização do Congresso sob a
coordenação da Diretoria Executiva da
FETEAPE, sob a direção da Mesa Diretora
eleita para coordenar os trabalhos, teve
como meta, traçar linhas de ações para
uma efetiva organização dos seus ﬁliados.
O temário “FETEAPE no Contexto Social,
Politico, Administrativo e Econômico Cultural” aprovado pela plenária foi destrinchado e debatido isoladamente em três grupos de estudos, que ao ﬁnal apresentaram
propostas, caminhos e desaﬁos a serem
alcançados pela diretoria posteriormente
eleita.
Entre os temas abordados em
plenária pelos grupos estavam a utilização

das redes sociais como veiculo integrador
das ações realizadas pela federação e
seus grupos ﬁliados, além do fortalecimento das Políticas Culturais internas da federação junto as suas regionais, entre tantas
outras propostas aprovadas.
Após todo processo de debate e
explanação de ideias, no ﬁnal da tarde a
plenária elegeu, e em seguida empossou a
nova diretoria executiva da FETEAPE, que
passou a ter a seguinte composição: presidente - Odé Felix, vice-presidente - Chico
Domingues, secretário - Rômulo Amaral,
tesoureiro - Joselito Souza, suplente - Marcos Brandão, conselho ﬁscal - Didha Pereira, Valdemir Santos e Nio Marcondes, diretorias - regional da metropolitana - Gabrielle Suamy, regional da Mata Norte - Luiz
Pereira Neto,regional da Mata Sul -Dido
Brasil, regional do Agreste -Jamesson Williams,regional do Sertão - Manoel Evaldo,
suplente - Vinicius Coutinho.
A FETEAPE, como a primeira entidade representativa da sociedade civil na
área das artes cênicas de Pernambuco,
exerce um papel histórico e fundamental
no cenário cultural pernambucano. E que
se faz necessário à realização de ações de
resgate, fomento e difusão de um trabalho
que objetive traduzir, facilitar, resgatar e
ampliar a potencialidade das artes cênicas
através da atuação desta federação e dos
grupos federados.

Sesc de Santa Rita abre
as portas para o Circo
Foto do acervo de Sérgio Muniz

Elenco do espetáculo Fazendo Direito: trabalho NÃO é coisa de criança

A

secretária da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
(SDSDH), Perpétua Dantas, recebeu o prêmio
de Contribuição Social e Valor Cultural, concedido pelo presidente da Associação dos Artistas de Caruaru (ASSARTIC), Jô Albuquerque,
pela realização do Projeto Fazendo Direito.
O Projeto Fazendo Direito compreende uma estratégia de fortalecimento das
ações de enfrentamento ao trabalho infantil
em Caruaru, ﬁnanciado majoritariamente
pela Fundação Itaú Social, executado pela
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH) e acompanhado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Caruaru (COMDICA).

Expediente
NÃO JOGUE PAPEL NA VIA PÚBLICA

O prêmio refere-se a esquete "Fazendo Direito: trabalho NÃO é coisa de criança!"
que foi apresentada na abertura da 20ª edição do Festival de Esquetes e Teatro Infantil
de Caruaru - FESTIC. A produção é ainda apresentada nas escolas, espaços e eventos da
SDSDH em Caruaru e tem como objetivo
sensibilizar e fazer reﬂetir sobre os malefícios
do trabalho infantil.
No elenco, os proﬁssionais da Secretaria Sabryna Paiva, Paulo Conceição, Izabella Alciolly, Niedja Mesquita, Karina Alves e
Magda Cristina e Túlio Beat (diretor da Cia
Bacurau Cultural) - que também dirige a produção. O projeto é coordenado por Lucineide
Santos.

Ségio Muniz dá aula de malabarismo para alunos da escola pública

O Coletivo Malazarte de Circo realizou uma vivência de iniciação ao malabarismo para a
criançada da Escola Publica no Projeto Laboratório Ascenso Ferreira tendo como
professor e facilitador . Sérgio Muniz.
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A presença feminina
no Cangaço

O palhaço
Castanha e
o Homem
Prateado

Doralice Lopes

O

nome dele é Sivaldo Severino, mais
conhecido como Charlito, o homem
prateado ou o Palhaço Castanha ou
ainda o Lampeão Prateado. Ele se pinta
de prata e se fantasia do personagem
todos os dias. É o seu ganha pão. Um dos
locais onde ele monstra sua arte é na Rua
Nova, no centro do Recife e na Casa da
Cultura. De moeda em moeda, ganha sua

Bárbara Espíndola, Débora Freitas, KadydjaErlen e Maria Cristina Siqueira em Cangaceiras

C

oncepção e encenação de Maria Cristina Siqueira, o espetáculo Cangaceiras
traz para a cena a presença feminina no
cangaço, reﬂetindo sobre a relação da
mulher cangaceira com a posição da
mulher na atualidade, ou seja, os conﬂitos
ainda são enfrentados por uma sociedade
não menos falocrática do que a da primeira república, como o machismo, a misoginia e a hostilidade ante a disposição da
mulher transgressora no âmbito social.

Do elenco participam Bárbara
Espíndola, Débora Freitas, KadydjaErlen e
Maria Cristina Siqueira, com produção
executiva de Francis Souza, luz de Jathyles
Miranda e Alírio Bezerra, maquiagem de
Vinícius Vieira e fotos de Doralice Lopes. O
espetáculo cumpre temporada em outubro no Espaço Cênicas - Rua Vigário Tenório, 199 - 2º andar - Sala 201 - Bairro do
Recife (Recife Antigo), mas volta a ser encenado em outros teatros.

sobrevivência “Eu adoro o que faço. Me
divirto. Eu faço um papel de uma estátua
e, quando a pessoa coloca dinheiro no
pote eu me mexo. O problema é que
quase ninguém valoriza o que os artistas
de rua fazem”, explicou. Quem quiser
contratá-lo para festas, eventos dentre
outros é só ligar 081 9 8844-2924 ou
3424-3133.

As Deixas

= Le Cirque vem ao Recife com seu 1ª
espetáculo inspirado na Cultura Africana. Trata-se de África,reunindo danças,acrobacias e músicas.
= A tragicomédia A Mulher Monstro,
de José Neto Barbosa, é baseada no
conto Creme de Alface, de Caio Fernan-

do Abreu, escrito em plena ditadura
militar, mas ainda tão atual. Fala da
intolerância e do preconceito, trata a
atualidade política e social do Brasil
através da ﬁgura de uma burguesa
perseguida pela própria visão intolerante da sociedade

ENTRE RUAS LEVA O FREVO
PARA AS VIAS DO RECIFE
A

temporada do espetáculo Entre
Ruas, do Studio Viegas de Dança,
leva o passo, a história e a trajetória do
frevo às praças e ruas do Recife durante
os ﬁnais de semanas de outubro e
novembro. As ruas Velha, da Imperatriz,
do Bom Jesus e do Apolo serão palco para
o espetáculo, que também passará pelo
Pátio do Terço, Largo de Santa Cruz e
pelas praças do Diário e Maciel Pinheiro,
onde aconteciam os concursos de passistas que revelaram mestres da dança
do frevo como Nascimento do Passo,
Sete Molas, Egídio Bezerra e Coruja, referências para vários passistas da atualidade.
“Entre Ruas é o frevo de ontem e
de hoje. É nossa história cada vez mais
viva e vivida pela cidade”, informa o diretor da peça Junior Viégas. Todas as apresentações são gratuitas. O espetáculo,
que tem incentivo do Funcultura, foi criado a partir de uma pesquisa com base no
ﬁlme Olha o Frevo, de Rucker Vieira, e em
fotograﬁas dos acervos da Fundação
Joaquim Nabuco, Casa do Carnaval,
Museu da Cidade do Recife e Paço do
Frevo.

Divulgação

Ao todo, serão oito apresentações encenadas pelos bailarinos Arylson
Matheus, Bhrunno Henryque, Fiia Cachinhos, Gabriela Carvalho, Jonathan Carneiro, Júnior Souza, Júnior Viégas e Stephany Santiago, que vestem ﬁgurino criado por Djalma Rabelo. “A trilha sonora
passeia pela musicalidade que deu origem ao frevo e acompanha a evolução do
ritmo, no que se refere à criação dos estilos do frevo”, pontua Alexandre Macedo,
que assina a trilha e a coreograﬁa do
espetáculo. Assim, as músicas vão do
maxixe ao dobrado marcial, passando
pela marchinha, frevo de rua, frevo de
bloco e frevo canção. Antes do espetáculo, serão oferecidas oﬁcinas de frevo com
conteúdo teórico-prático para o público
infantil e juvenil, ministradas por Júnior
Viégas nos locais das apresentações.
Eis os dias e locais de apresentação, em novembro: Pátio do Terço - 10 de
novembro, às 10h; Rua do Apolo -10 de
novembro, às 16h; Rua do Bom Jesus, 18
de novembro, às 16h. Contato para Entrevista: Júnior Viégas – 81 99733 1866 ou
.Assessoria de Imprensa:Marcio Sá – 81
99900 9145 | msaleitao@gmail.com
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Espetáculo de frevo é exibido nas ruas e praças do Recife
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ZÁCARAS GARCIA É HOMENAGEADO
NO 16º FESTIVAL DE LIMOEIRO

Projeto CENAcumplicidades
Divulgação

Divulgação

A

Cenas do Balé Acto Blanco, da Argentina

R

ealização do Centro de Artes e Comunicação – CAC, o projeto CENAcumplicidades
deste ano, é realizado de 23 a 27 de outubro,
com entrada gratuita, abrangendo múltiplas
atividades, indo do hapenning/instalação a
espetáculos de teatro e dança. Na abertura, às
8h do dia 23, hapenning/instalação Artaque –
diálogos transvencional, e duas oﬁcinas, a de
Dança pelos Sentidos e a de Violão Brasileiro
Popular.
Ainda nesse mesmo dia, a partir de
13h – apresentação de Yamanno e Clonaz,
Videodança – Corpo Onírico, lançamento do
livro Múltiplas experências com Gravuras,
oﬁcinas, conversa performática, apresentações artísticas e musicais, vídeos, lançamento
de livro, e exposição Múltiplas Experiências
com Gravuras .O restante da programação é o
seguinte:
Dia 24 (quarta-feira), das 8 às 11h –
oﬁcina de gravuras, apresentação do Duofrevando e Gurpo Meira, performance de dança e
musical ﬂauta transversal; 13h30 – apresentação O Jantar, 14 às 14h40 – performance/comunicação – Meu Abismo; 16 às 17h –
Oﬁcina de Gravuras; 14h30 –apresentação
Jardim de Burle Marx; 16h – Mulher Carne; 16
às 19h – workhop Alias Company; 16h30 –
João Paulo Albertim; 17h30 – apresentação
Igor Morais e banda; 18 às 20h – Oﬁcina de
Caligraﬁte;18h30 – apresentação do Grupo
Heirs; 19h – Aula de Teatro: O Corpo; 20 às 22h
- oﬁcina: O Corpo e suas Articulações Dançantes; 8 às 22h – exposição: Múltiplos – experiências com gravuras.
Nos teatros, a programação começa
na quinta-feira, 25.10 e o foco é o trabalho de

resistência desenvolvido por companhias e
coletivos de dança, entre elas, o de uma das
mais importantes companhias de dança do
país, o Grupo Cena 11, de Santa Catarina, que
se notabilizou por trabalhos bem dosados
quanto a experimentações estéticas, pesquisas e tecnologias. O Cena CumpliCidades traz o
trabalho Protocolo Elefante, na quinta-feira, às
19h, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão
dos Guararapes.
Um dos grandes destaques ﬁca por
conta da Alias Company, da Suíça, grupo dirigido pelo pernambucano Guilherme Botelho,
que pela primeira vez, em décadas de existência, apresenta no Teatro de Santa Isabel, o
espetáculo Antes.O festival apresenta Acto
Blanco, da Argentina, um trabalho que revisita
os estereótipos plasmados no corpo feminino
do balé romântico para questioná-lo, subvertêlo, homenageá-lo. Outra novidade do ﬁm de
semana é a sessão das 22h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, com as apresentações sexta
e sábado (26 e 27) da intervenção alegórica
Batucada.
Flávia Pinheiro apresenta Antílope, na
Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu. No
Teatro Apolo, apresenta-se a companhia do
Teatro Alberto Maranhão - CDTAM, de Natal-RN,
com o Inverno dos Cavalos, considerada umas
das melhores produções de 2018 na região.
No Teatro de Santa Isabel, estará a Curitiba Cia
de Dança, com Memória de Brinquedo, criado
pelo coreógrafo/grife Luiz Fernando Bongiovanni. apresenta uma deliciosa reﬂexão sobre
o mundo tecnológico e a ludicidade, resultante
das relações do brincar a partir de memórias
reais e ﬁccionais.

Companhia de Eventos Lionarte, já deﬁniu
quem será o homenageado do 16º
FESTEL – Festival de Teatro de Limoeiro, de
23 de novembro a 1º de Dezembro de 2018:o
ator, diretor e produtor cultural, Zácarias Gouveia de Lima, conhecido em todo estado
como Zácaras Garcia. Será a primeira homenagem in memoriam que o Festival prestará.
Com cerca de 30 anos dedicados ao
fazer teatral e a cultura de modo geral, Zácaras era um nome conhecido em todo estado
por sua atuação politico cultural. Presente em
importantes projetos culturais realizados
desde a capital até o interior; em seu histórico
foi responsável pela fundação do Grupo Teatral Psicoteatria e do Grupo Teatral Acaso,
além de cerca de 20 trabalhos como ator e
diretor, entre espetáculos e ﬁlmes. Foi presidente da Federação de Teatro de Pernambuco – FETEAPE, por dois mandatos. Participou
de inúmeros festivais, dentro e fora do estado,
em muitos integrando a equipe de coordenação, a exemplo do FESTEL.
Parceiro antigo da Lionarte, Zácaras
Garcia chegou a Limoeiro em meados de
2005 para desenvolver atividades de produção junto à companhia. A partir dai, durante
quase dez anos, o dia a dia de Zácaras foi
dedicado à vida limoeirense, onde ﬁxou
residência, e por duas gestões integrou a
equipe da Prefeitura de Limoeiro, na pasta da
Secretaria de Cultura e Juventude, na função
de Assessor, e contribuiu no surgimento de
relevantes ações para sociedade limoeirense.
Assim, em forma de reconhecimento
aos serviços prestados por Zácaras Garcia,
com dedicação, responsabilidade, determinação e, sobretudo compromisso com a produ-

Divulgação

Zácaras Garcia será homenageado
in memoriam no 16º FESTEL

ção cênica cultural de Limoeiro e de todo
Estado de Pernambuco, é que a Companhia
de Eventos Lionarte, presta esta justa e honrada homenagem.
“O 16º FESTEL – Festival de teatro de Limoeiro
contará com várias atrações, incluindo espetáculos gratuitos para criança, jovens e adultos, e para população em geral, especialmente os estudantes, pois sabemos da importância do teatro no âmbito educacional”, aﬁrma
Radaméis Moura, coordenador geral do
FESTEL que conta com o apoio da Prefeitura
de Limoeiro/Secretaria de Cultura, Turismo e
Lazer, FACOL, Zé de Nena, Trevo Piso e Revestimento, Colégio 3º Milênio, Lapon, Grande
Hotel Limoeiro, além de outros parceiros que
estão aderindo a este projeto de intercâmbio
cultural e formação de plateia. As escolas e
educandários interessados em trazer suas
turmas para prestigiar a programação podem
obter maiores informações através do endereço lionarte@gmail.com.

O MASSACRE DE ANGICO
Teve sucesso absoluto

O

Antônio Nogueira
deixa saudades
O nosso associado, ator, diretor e escritor Antônio
Nogueira, faleceu, recentemente, comunica o SATED-PE,
externando seu pesar a todos os seus familiares, amigos e
companheiros de trabalho. Era muito estimado por todos
que conviviam e se relacionavam com ele. O velório e
sepultamento aconteceram no Cemitério de Santo Amaro.
O produtor teatral Antônio Nogueira, falecido recentemente, era sócio do SATED-PE

Izaltino Caetano (Corisco),Roberta Aureliano
(Maria Bonita)e Karl Max (Lampião).

espetáculo O Massacre de Angico – A
Morte de Lampião cumpriu mais uma
temporada de sucesso na cidade de Serra
Talhada, no Sertão do Pajeú. Com Texto de
Anildomá Willans de Souza e direção de José
Pimentel, tendo como assistente de direção o
também diretor e ator Izaltino Caetano, a encenação teve novo recorde de público em sua 7ª
temporada celebrando os 80 anos da morte
do Rei do Cangaço.
A Presidente da Fundação Cultural
Cabras de Lampião, Cleonice Maria, relatou
que ﬁcou realizada quanto ao público que se
fez presente durante a exitosa temporada,
uma média de 4,5 a 5 mil pessoas a cada noite, superlotando a Estação do Forro daquela
cidade, espaço municipal destinado a grandes
eventos culturais.
Nessa sétima edição Izaltino Caetano
que defendeu o também lendário Corisco –
um dos personagens mais emblemáticos da
extensa história do Cangaço, relata que
enfrentou um desaﬁo de sua trajetória como
artista, aﬁrmando que esse personagem foi
um dos mais que ele respeitou, uma vez que
Corisco tornou-se um dos cangaceiros mais
marcantes do Cangaço. A Fundação Cultural
Cabras de Lampião dará continuidade ao espetáculo “O MASSACRE DE ANGICO – A MORTE
DE LAMPIÃO”, trabalho que se consolidou no
calendário cultural do Estado de Pernambuco

Aniversariantes

de Outubro

Dia 01 - Oscar Fidelis; 0 2 - Charlito, Isaltino Caetano, Marcio Gonçalves, Rodrigo Aleixo; 03 André Felipe, Maria Oliveira, Pablo Cavalcanti; 04 - José Francisco Filho, Muriel Guim,
Nathaly Galdino; 05 - Adrielly Melo, Severino Flerêncio; 07 - Everton Gomes, Ricardo
Vendramini; 08 - Juliana Fernades; 09 - João Paulo, Natascha Falcão; 10 - Raphael Mota,
Rafael Fx, Helijane Rocha, Gerdenia Alves, Karla Yannara, Marizete Alencar, Marcelo Sena;
11 - Jana Figarella; 12 - Carlos Toly; 13 - Edvaldo Farias, Iris Gomes, Renata Tarub, Rick
Noda; 14 - Brenda Schettini, Natan Maciel; 16 - Aleksandra Duran, Mônica Karina; 17 Berinjela, Guilherme Coelho, Junior Play; 18 - Conrado Falbo, Marilu Oliveira; 19 - Fernando
Pereira, Manoel Roberto, Ricardo Santos, Victor Hugo; 21 - Erick, Flávio Rocha, Karina
Yannara, Simoni Santos, Mestre Zé Lopes; 22 - Gilberto Santiago, Silvana Montepin; 23 Edmilson Leite; 25 - Caio Viana, Dayson Santos, Francisco Chicão, Junior Pernambuco, Miki
Eduardo, Ronaldo Brito, Valdi Coutinho; 26 - Flavio Leimig, Geison Duarte, Wagner Santos;
27 - José Alberto, Marcia Cruz, Mylena Benn; 28 - Adelmo Andrade; 29 - Jamerson Davyd,
Jozy Gonçalves; 30 - Marco França, Nic Santiago; 31 - Diego Viana, Miltwo.

Nosso Site: www.satedpe.com.br

