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O FETEAG - Um festival que se consolida
e se transforma a cada ano.
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MAMUSEBÁ – Espaço para
a arte inﬁnita.

Por: Romildo Moreira
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FETEAG 2019 - Etapa Estudantil Período: 13 a 17 de maio-No Teatro Rui Limeira Rosal

A

nalisando a trajetória de desenvolvimento
do FETEAG ao longo dos seus 38 anos, os
produtores do Festival observaram que a
Mostra Estudantil não tem apresentado um
desenvolvimento suﬁciente que contribua
efetivamente para a consolidação de uma
política de transformação cultural no meio
estudantil, com uma diminuição vertiginosa
da produção de espetáculos no âmbito das
unidades de ensino da rede pública, a nível
estadual e municipal. A partir dessa reﬂexão e
associado a um olhar sobre a perenidade da
produção teatral na cidade de Caruaru, optouse por desmembrar as duas mostras que
compõem o FETEAG, Mostra Estudantil e
Proﬁssional, nomeando-as a partir de agora
de Etapas e passando a realizá-las em períodos distintos, maio e outubro respectivamente.
Ao se optar em realizar separadamente as duas Etapas, busca-se promover
um aumento na oferta de atividades teatrais
na cidade de Caruaru e promover uma maior
verticalidade na discussão sobre cada um
dos perﬁs, estudantil e proﬁssional, respeitando as especiﬁcidades inerentes a cada um
deles. Sendo assim, um outro ponto relevante
para a realização da Etapa Estudantil em
maio é a busca por se criar um ﬂuxo criativo
contínuo em seus participantes para que
assim melhor desfrutem e se integrem ativamente à programação da Etapa Proﬁssional,
que acontecerá de 17 a 26 de outubro, e que
contará com a participação de grupos reconhecidos, nacional e internacionalmente.
A Etapa Estudantil do FETEAG conta
com a parceria da Secretaria de Educação,
por meio da Secretária Marta Medeiros e da
Secretária Executiva Verônica Fragoso, e o
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apoio da Fundação de Cultura e Turismo, por
meio do Presidente Rubens Júnior. Esta parceria busca fortalecer e ampliar a discussão
sobre o fazer teatral e sua contribuição para a
formação de indivíduos autônomos, criativos
e democraticamente críticos.
O período de realização da Etapa
Estudantil será de 13 a 17 de maio e tem em
sua programação uma mostra de espetáculos e atividades pedagógicas, tais como conferência sobre arte educação, aberta ao
público em geral, e oﬁcina direcionada aos
professores da rede municipal de ensino. A
sua ﬁnalização acontecerá no dia 17/05, às
20h, com a apresentação do espetáculo
Julieta Mais Romeu, do Grupo Asavessa/RN,
dirigido por Paula Queiroz, atriz e diretora do
grupo Clowns de Shakespeare, e protagonizado por alunos egressos do Curso de Teatro da
UFRN.
O FETEAG foi criado em 1981 e idealizado com o objetivo de expandir as ações de
sensibilização para o teatro, desenvolvidas
pelo TEA, buscando promover e disseminar
uma cultura teatral entre os estudantes, prioritariamente da rede pública de ensino na
cidade de Caruaru. Ao longo dos seus 37 anos
ampliou seu repertório e se transformou em
um projeto plural, recebendo atualmente
produções proﬁssionais e estudantis, nacionais e internacionais, sendo reconhecido
como um dos mais importantes festivais de
teatro do Brasil, recentemente contemplado
com o 1º Prêmio Roberto França/Fundarpe
como a mais importante iniciativa coletiva do
Estado. Por seus palcos já passaram mais de
600 espetáculos, atingindo um público de
mais de 200 mil espectadores. Maiores informações www.feteag.com.br

o Mestre Sebá contabiliza hoje cinco “teatros”
que possui; são eles: O Teatro Garagem (que
funciona em sua residência); A Casa de Taipa; o
Mamusebá; uma Tenda Instalação (mais adequado para espaços fechados, para melhor
funcionar os efeitos de iluminação, contando
com o requinte de um tapete de luzes e chuva
de neve); e as Pernas de Paus para apresentações em espaços ao ar-livre. – “As pernas de
paus é o meu teatro andante”, confessa o mestre, com a convicção de um brincante por natureza.
Com a Boneca Maria, com quem se
apresenta em eventos e faz comerciais para a
televisão, Sebá conta que a criou para homenagear o Lula da Boneca, brincante da região, que
lhe deu inspiração e de quem não se esquece,
jamais.Solidário, atento ao poder da juventude,
vai repassando sua arte à nova geração, e hoje
conta com alguns frequentes colaboradores
como Amne Berto, para tornar imortal, enquanto
dure, a sua arte plural e inﬁnita. Vida longa ao
Mestre Sebá e ao Mamusebá!
* Romildo Moreira - Ator, autor e diretor teatral.
Divulgação

O ator e mamulengueiro pernambucano Sebastião
Alves Cordeiro - Mestre Sebá

O FIM DOS SINDICATOS DE ARTISTAS E TÉCNICOS: Juntos somos muito mais.

muito comum ouvirmos, dentro e fora da
comunidade artística, alguém perguntando
para que serve um Sindicato? Ou ainda: quando
este Sindicato vai fazer alguma coisa? Outros,
mais categóricos aﬁrmam: este Sindicato não
faz nada. Não serve pra nada. Eu não me surpreendo, aﬁnal fomos deseducados para esperar que os outros façam por nós. Mesmo alardeando que Teatro é arte de coletivo, os sentidos
de coletividade e de comunidade passam por
longe de nossas práticas. Somos ausentes,
céticos e adquirimos o hábito de desistir fácil
das lutas politicas, das lutas da coletividade.
A Reforma Trabalhista do Governo
Michel Temer dizimou qualquer possibilidade de
crescimento individual do trabalhador brasileiro,
passou um rolo compressor por sobre a população que nem sentiu ainda os danos produzidos
pelos Senadores e Deputados Federais no

É

a cidade de Caruaru, podemos aﬁrmar, sem
medo de errar, que é lá onde se encontra a
maior exposição permanente de bonecos do
Brasil, instalada num espaço atípico chamado
Mamusebá. Atípico porque todo o espaço é uma
grande instalação da Cultura Popular Pernambucana, retratando a diversidade dos hábitos
culturais do povo do Nordeste, com destaque
para a cultura do Mamulengo, pois é através
dele que se tem um panorama dos festejos
cíclicos pernambucanos, destacando-se o natalino e o junino.
É no Mamusebá onde se pode admirar,
aprender e conviver com a arte inﬁnita que
povoa a alma do seu criador, o ator, mamulengueiro, bonequeiro e artesão Sebastião Alves, o
Mestre Sebá. Trata-se de um galpão bem conservado, nas mediações da antiga Estação
Central da Rede Ferroviária, na região central da
cidade, totalmente mantido com o suor advindo
do trabalho do seu criador, que incansavelmente se põe a disposição do espaço onde funciona
o teatro/museu propriamente dito, abrigando
uma exposição permanente dos bonecos, uma
biblioteca infantil, um espaço memória do teatro
caruaruense, uma exposição fotográﬁca de sua
trajetória artística, oﬁcina de criação e manipulação de bonecos, uma tenda móvel de apresentação e várias instalações tais como: a chegada
do público em um avião; a apresentação de um
grupo de Forró Pé de Serra; um teto de ﬂores e
estrelas de onde se pode esperar cair neve; um
“funil” da sorte, entre tantas outras invenções
engenhosas e criativas do mestre Sebá.
Essa profusão de coisas que Sebá
inventa pra sua inﬁnita instalação, mantém uma
sequência lógica e coerente com a arte popular,
tornando o espaço uma caixa de surpresa a
cada olhar, sem o perigo de transforma-se num
tumulto sufocante os incontáveis objetos utilitários e demais apetrechos tratados artisticamente para embelezar e acolher os visitantes que
são sempre recepcionados pelo próprio mestre.
Orgulhosamente Sebá declara que tudo no
Mamusebá foi feito por ele, alguma coisa com a
ajuda de outros companheiros, mas que tudo,
em absoluto, teve o toque de suas mãos no
começo, meio e ﬁm de cada peça. – “aqui tudo
se aproveita, as garrafas petes não irão poluir o
ambiente, ﬁcam aqui servindo de apoio para a
confecção das cabeças dos bonecos ou se
transformando em outra utilidade, mostrando
aos nossos alunos a necessidade de cuidarmos
do meio ambiente. Os seixos que foram jogados
fora, aqui ganham vida decorando a ambientação do aquário da exposição. A geladeira velha
virou estante para a biblioteca; motor de microondas, pedaço de madeira velha, papel, etc.,
tudo aqui ganha nova vida” – Nos informa com
um sorriso largo, de quem sabe das coisas.
E é com esta produção incansável que

* Por José Manoel Sobrinho

mandato 2014 a 2018. Somente quando cada
um necessitar da ação da justiça do trabalho,
ou quando for ter uma carteira assinada e perceber que direitos de ontem, sequer existem
hoje, é que sentirão as dores e as perdas. A
população já sente os reﬂexos, mas ainda são
poucos diante do que existe na calada da noite
das novas legislações.
Agora, a Reforma da Previdência, mais
conhecida como Reforma da Morte, apresentada pelo atual governo propõe retirar das mulheres e dos homens que dedicam seu tempo na
luta cotidiana para construir um Brasil mais
igual, direitos fundamentais para a sua sobrevivência na velhice.
Mas, voltando ao tema Sindicato. O
que começou a acontecer com os Sindicatos no
Governo Temer e o que está sendo proposto
para agora? A criminalização dos Sindicatos, de

seus Presidentes e dirigentes, de seus Associados. E o que mais? O ﬁm do Movimento Sindical, a destruição do Ministério e da Justiça do
Trabalho, O desmonte das organizações sociais,
a precarização de todo modo de organização
das categorias de trabalhadores brasileiros.
E sobre os Sindicatos dos Artistas? E
de Professores? O que acontecerá com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversão? Se não houver uma sinalização por
parte da população, a falência é o destino. Se
nós não nos aglutinarmos em torno do Sated e
dos nossos outros Sindicatos, seremos massacrados pela força de um estado autoritário,
repressivo, restritivo.
Posso parecer derrotista, mas não sou,
porque vejo saída. Porque não é a primeira vez
que este tipo de movimento se instaura. Porque
somos muitos. Mais que eles. E somente se
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quisermos seremos derrotados. Vamos ler a
nova Lei Trabalhista, debate-la, discuti-la, ouvir
especialistas. Descobrir saídas. Vamos ler a
proposta da Reforma da Morte da Previdência e
entrar no debate, enfrentar as forças do mal.
Precisamos entender que juntos somos muito
mais.
A construção de estratégias para a
manutenção do Sated-PE é uma responsabilidade de todos. De todos os que acreditam na
natureza e potência do Teatro, da Dança, do
Circo, da Ópera, da Performance, da Moda, das
Manifestações Culturais em sua dimensão
criativa e política. José Manoel Sobrinho, Diretor
e Professor de Teatro. DRT 1428 (Diretor e Ator),
Associado ao Sated-PE desde 1997.
*José Manoel Sobrinho, Diretor e Professor de
Teatro. DRT 1428 (Diretor e Ator), Associado
ao Sated-PE desde 1997
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
“PARA DIA INTERNACIONAL DA DANÇA 2019”
P

Divulgação

alco do Dançando na Rua/ Rua da Moeda
28 de Abril 2019 – Das 14hs as 19hs
Secretaria de Turismo/Secretaria de Cultura/Fundação de Cultura.
Dia 28/04 – Atrações Artísticas
1.Ballet Simone Monteiro – Coreograﬁa: Pas
de Deux –Festa das Flores.Remontagem Joel
de Oliveira – Dança: Julia Hertz e Mauricio
Zarzar. 2.40'
2. Cia de Dança Marcelo Lima – Coreograﬁa:
River - Estilo Bachata – de Marcelo Lima Bachata – Dançam: Marcelo Lima; Letícia
Oliveira; Fábio Azevedo; Deborah Kamária;
Jordyelson; Alessandra Silva. 3.34'
3.Cia Zambak– Solo de Dança do Ventre Tradicional – 4.00” –LU Zambak 4. Núcleo de Dança Venicius Passos – Coreograﬁa : Bailarinas (Ballet Clássico) de Venícius
Passos – 3.30”
5. Dupla Brow e Tal – Coreograﬁa : A pobreza –
de Brow . 2,34
4. Aria Social – Ballet Clássico
5. Cia de Dança Valdeck Farias – Coreograﬁa.
Tempos Modernos. De Valdeck Faria. Dançam:
Valdeck Faria, Laís Preiscila, Dayvson Santos,
Adevania Gomes e Gean Carlos. 2.30'
6. Simone Mahayala Dança do Ventre –
Coreograﬁa: Dança do Ventre – de Simone
Mahayala – 4,00'
7. Ballet Simone Monteiro - Solo de Kitri
Entrance Com Julia Hertz. Remontagem Joel
de Oliveira.1.54'
8. Cia Zambak - Coreograﬁa: Dança do Ventre
Remix. De LuZambak – Dançam: Lu Zambak;
Michele Alexandre, Suely Mello; Simone Jalilah; Raquel Alcoforado; Rafa Agrali e Mayara
Narin – 2:30”
9. Animatroonicz – Coreograﬁa: Tiut – de Will
Robson – Dança: Will Robson - 3,00”
10. Cia Zambak – Solo de Dança do Ventre
Tradicional – 4.00” –Lu Zambak
11. Núcleo de Dança Venicius Passos: Ballet
Coppélia, Swanilda 1º Ato, Variação Feminina.
Remontagem Venicius Passos; 2.15'
12. Cia Parvaneh Kids – Academia de Dança
Andreza Lopes.
13.Núcleo de Formação de Bailarino– Nosso
Espaço de Dança – Elide Leal ; Coreograﬁa:
Pernambucanidade. De Elide Leal- 4.00'
14. Carol Lemos Dançart Coreograﬁa: A ﬁla
Anda – Duo – de Airton Tenório
15. Grupo Sapateart – Coreograﬁa – Sapateando com Rita – de Rafaella Oliveira; Dança:Keila Lima, Rafaella Oliveira, Cristiane Kiffet,
Monica Maria; Beatriz Fragoso, Júlia Fragoso,
Kamille Naomi, Nicolas Leal, Elaine Patricia,
Larissa Brito, Camila Lins e Letícia Leão- 4.13'
16. Escola de Frevo do Recife – Solista de frevo
– Dança:
17. Escola de Dança Jaime Aroxa Recife –
Coreograﬁa : Meu Abrigo – Melim: Dançam:
Helena e Maria Claudia; Soﬁa e Amanda Truta;
Bella e Karen Sobreira; Angelo Miguel e Natalia
18. Balé Popular do Recife – Guerreiros do
Passo
19. Carol Lemos Dançart- Coreograﬁa Solo
Contemporâneo; 2.30'
20. Núcleo de Formação de Bailarino – Nosso
Espaço de Dança – Elide Leal ; Coreograﬁa:
Matriarca. De Elide Leal- 5,0'
21. Núcleo de Dança Venicius Passos: Coreograﬁa: de Jazz I'll never Love Again – de Heloísa
Duque. 5.15'

Expediente
NÃO JOGUE PAPEL NA VIA PÚBLICA

22. Escola de Frevo do Recife – Solista de
frevo – Dança:
23. Fernanda D'angelo Grupo de Dança –
4.00”
24. Dance Mania: Coreograﬁa: Brega-Funk. De
Marchello.Dançam:Marchello, Thyeverton,
Victor Santiago, Cassyano, Caio Cesar, Giulyane Talita, Anne Gabriela, Tayane Andrade,
Eryca Fernanda. 7.00'
25. Grupo Pantomina:
Sorteio No Dia 28/04 Para Os Bailarinos Participantes:
Escolas da cidade: Carol Lemos: As 10 primeiras pessoas que chegarem na Escola dia
29/04 tem isenção da matrícula;
Simone Mahayla: Um mês de aula grátis de
Dança do Ventre (Clube Português)
Venicius Passos: Desconto de 50% na mensalidade durante seis meses em qualquer curso;
Stúdio de Danças; Aula aberta no dia 27 totalmente gratuito.
Lojas de Utensílios Pra Dança e Outros; Toda
Dança:Kit:Camisa/sapatilha/Meias/Collants
Disk Dança :Kit - Sapatilha/Meia e Collant
Yaya – Costuras e Bordados; Kit de Toalhas
para Bailarinas Bordadas;
Angioclínica La Cure: Uma hidratação com
máscara de Saﬁra – Comparecer com o cupom
até cinco dias na loja na Rua Cardeal Arco Verde, 142.
Balada Make – 100 vagas para workshop de
maquiagem;
Sindicato dos Artistas de Pernambuco -Sated PE : Sorteio de 2 DRTs Gratuitos e 2 Grupos
Para Fazer a Capa (1) e (2) Contra Capa do
Jornal Ribalta Mês de Maio 2019.
AFMA – Cultural – Ação Social Comunitária –
Colocará um stand de 2 x 2 na calçada do lado
direito palco na rua da Moeda. Oferecerá bolsas para cursos de formação em Dança Clássica/Teatro/ Canto/Musicais e Instrumentos
Musicais( Violão/Guitarra/Flautas e outros)
Como também Pintura em Tela. Para crianças
de 08 a 12 anos.
Revista Dança Brasil – Toda cobertura do evento na edição do mês seguinte. (Revista Nacional)
DIA 29/04
Escuta Pública – Apresentação das Ações da
Fundação a Respeio da Dança- Presença de
um Representante da Fundação de Cultura
Cidade do Recife.
Local: Paço do Frevo Horário: 14Hs ÁS 17Hs

Divulgação

Divulgação
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Cadê a cultura que 'tava aqui?
Por Hora do Povo Publicado em 15 de abril de 2019
Divulgação

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE*
O grande maestro Tom Jobim, em suas
divertidas tertúlias nas mesas do Leblon,
dizia que um de seus sonhos de juventude
seria realizar um ﬁlme sobre a história
brasileira do séc. XX, na qual retrataria a
batalha de Itararé da seguinte forma: de
repente, a tela ﬁcaria em branco e sem
nenhum som, assim permanecendo por
inﬁndáveis 30 segundos. Na verve do maestro soberano, assim se faria a melhor representação do que seria o momento mais
épico da Revolução de 30, quando as forças
revolucionárias do Sul, comandadas por
Getúlio Vargas, se defrontariam com as
forças governistas de Washington Luís, no
município de Itararé, SP. Mas a célebre batalha de Itararé, como se sabe, simplesmente
não aconteceu: furou, deu cano, no entanto
rendendo um título de barão ao humorista
Aparício Torelly, que o exerceu muito bem,
aliás.

Falar de Cultura nos tempos de
agora é mais ou menos a mesma coisa. É
falar sobre algo que não há e não se tem
certeza de que possa haver. Vivemos o
momento da Cultura de Itararé, a que não
foi, nem é: trata-se, por enquanto, de uma
conversação sobre o nada, para remeter ao
título de uma obra musical contemporânea,
de cujo autor não me lembro. Por enquanto,
estamos falando mais de não-cultura que
propriamente de Cultura. De concreto,
pouco temos além das tradicionais manifestações de intolerância retaliatória, nas
quais se anunciam cortes de verbas, extinção de órgãos, perseguição a artistas e
pensadores e outras ediﬁcâncias que-tais.
Fala-se que somente das empresas estatais cerca de 128 milhões de reais podem
deixar de ser direcionados à Cultura. Mas,
frise-se, não se trata de cortes: na novilíngua ora entronizada, são só “reavaliação
das aplicações de recursos.” Outros engo-

dos são divulgados impunemente nos tuítes da vida: foi dito, como pretexto para
maior redução de verbas para a Cultura,
que só a Caixa Econômica Federal teria
gastado R$ 2,5 bilhões em patrocínio e
publicidade em 2018, quando na realidade
R$ 685 milhões é que tiveram tal destinação. E assim se está precarizando ainda
mais o que já é precário, se vem pauperizando o que já é insuﬁciente para atender
às demandas da área. Com isso, a desmontada Cultura brasileira vem se desmontando cada vez mais.
Mas talvez pior que essa derrocada
material seja o desprezo institucional pela
Cultura que a inépcia, a carência moral e o
autoritarismo de alguns governantes vêm
impondo à sociedade brasileira. Símbolo
disso é a caça predatória à Lei Rouanet,
levada à cabo por palpiteiros ignaros, com
pouco ou nenhum conhecimento dos mecanismos de ﬁnanciamento à Cultura. Hoje,
artistas e empreendedores culturais vêm
sendo genérica e massivamente demonizados como oportunistas que mamam nas
tetas do Estado, como se nada de positivo
houvesse nos modelos de ﬁnanciamento
cultural público. Claro que todos estes
modelos podem – e devem – ser continuamente revistos e aprimorados, mas jamais
extintos, principalmente para atender à
argumentação farisaica dos que acham
que os gastos com a Cultura são um desperdício e um pesado ônus para o país. Os
incentivos à Cultura (existentes em todo o
mundo, principalmente para as áreas do
audiovisual e das artes performáticas), no
Brasil não signiﬁcam nada diante dos estratosféricos recursos que os governos transferem ao sistema ﬁnanceiro e/ou às grandes corporações privadas, inclusive multinacionais, seja através de “ﬁnanciamentos” diretos de recursos, seja por meio de
concessões vantajosas para que atuem nos
mercados, apropriando-se depois dos
resultados obtidos. Mas isso, parece que
ninguém vê…
As distorções no ﬁnanciamento
público à Cultura em geral derivam do concurso simultâneo de três agentes: dos próprios criadores e produtores culturais que
buscam recursos do Estado para realizar
empreendimentos de eﬁcácia social, cultural e mercadológica duvidosa; dos “patrocinadores” e atravessadores privados, que se
valem das leis de incentivo para usufruir do
marketing mais barato que existe, o que é
pago com dinheiro público; e dos maus
agentes estatais, que se prevalecem de
estar na posição concedente de guichê
pagador para obter benefícios de variada
ordem.
Pelo andar da carruagem, o governo recém-instalado parece disposto a
seguir esse mesmo (des)caminho na gestão dos recursos para a Cultura. Mas ele vai
além: erra feio ao conceber como Cultura
apenas a perfumaria intelectual e artística,
subjugando-se ao varejo cultural e ao consumismo desenfreado ditado pelas corporações que dominam a indústria criativa
mundial, como se o país não pudesse (e
devesse) ter uma pauta cultural própria;
abdica de sua obrigação de defender a
diversidade cultural nacional, assumida
quando o Brasil ﬁrmou a Convenção da
UNESCO pela Diversidade Cultural (2005),
em lugar disso preferindo ser caudatário da
massiﬁcação mercadológica imposta pelo
mainstream cultural mundial. Mais grave
que isso, o atual governo, não vê a Cultura
como um dos itens fundamentais a um
projeto de Nação. Como decorrência disso,
tudo indica não haver interesse governa-
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mental em investir na infraestrutura cultural nem em bens de produção cultural nacionais, deixando lugar apenas para o imediatismo dos bens de consumo. Com raras
exceções, estamos produzindo hoje apenas
cosméticos e bugigangas culturais, esquecendo-nos da lição do grande Guimarães
Rosa: “Não faça biscoitos, faça pirâmides.”
Para atender à mediocrização cultural crescente, estamos perdendo espaço no ranking mundial da qualidade: nossa música
popular, p. ex., antes tida como uma das
três mais importantes do mundo, hoje está
sumindo do mercado internacional, perdendo espaço para os sub-produtos made in
Miami, made in Hong-Kong, made in Seoul
ou coisa que o valha. A falta de vigor cultural
explica por que nosso próprio mercado fonográﬁco interno, que foi o sexto do mundo até
o início dos anos 80, hoje amarga a décimaquarta colocação mundial e ainda com viés
de baixa, como dizem os economistas. E
assim o Brasil está perdendo lugar no
mundo não só em excelência cultural como
também em termos econômicos, visto que,
como se sabe, a Economia Criativa é hoje
um item signiﬁcativo no PIB de muitos
países. No Brasil, até mesmo na crise atual,
ela chegou a signiﬁcar 2,64% do PIB… mas
com viés de baixa, infelizmente.
A ironia de Jobim sobre Itararé diz
muito sobre a Cultura (melhor dizendo, a
não-cultura) dos tempos atuais. Mas como
analogia das ameaças à Cultura e à Democracia no Brasil de hoje, são mais eloquentes dois outros episódios históricos: o discurso do general fascista Millán Astray contra o ﬁlósofo Miguel de Unamuno, em outubro de 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, quando o primeiro gritou: “Abajo la
inteligência, viva la muerte!”; e o desaforo
do nunca assaz mal-lembrado Joseph Goebbels, o marqueteiro de Hitler, que dizia: “Quando ouço falar em cultura, tenho ganas de
pegar minha pistola!”. Ao nazista reagiu
certeiramente Millor Fernandes, que aﬁrmou que preferia sacar sua cultura quando
ouvia alguém falar em pistola.
É sintomático e preocupante que
no Brasil atual também pareça se estar
propondo, de novo, a opção entre inteligência e morte, entre cultura e pistola. Eis a
marca desses novos tempos, que não podemos aceitar. Temos de resistir, recuperando
a dignidade institucional da Cultura, reinserindo-a como parte fundamental de nosso
projeto de Nação e lutando para que os
mecanismos de sua proteção não ﬁquem
em mãos dos que querem aviltá-la e controlá-la por meio do garrote orçamentário, da
burocracia excessiva e da coerção sobre
suas instituições. Por que querem fazer
isso? A resposta está nas palavras de Jorge
Coli, professor de história da arte na Unicamp: “A linguagem, a música, as artes, o
conhecimento e a cultura são hoje violentados, ridicularizados, negligenciados, porque de fato são eles as grandes forças poderosas contra a barbárie. Abaixo a barbárie,
pois. Façamos como Millor: contra a pistola
de hoje, saquemos a Cultura de sempre.
* A conferência acima foi proferida
pelo maestro Marcus Vinicius, da Fundação
Instituto Cláudio Campos, na reunião do
Observatório da Democracia que analisou
os 100 dias do governo Bolsonaro. O Observatório da Democracia é composto pela
Fundação João Mangabeira (PSB), Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini
(PDT), Fundação Mauricio Grabois (PCdoB),
Fundação Perseu Abramo (PT), Fundação
Lauro Campos e Marielle Franco (PSOL),
Fundação Instituto Claudio Campos (PPL) e
Fundação da Ordem Social (PROS).
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Falecimentos

Pierre Perez

- Ator - associado Faleceu em 05/01/2019

O Sated-PE com sentimento de pesar pelo falecimento de seus associados: Jaqueline Trindade (Kelinha);
Pierre Perez e Henrique Amaral. Manifestando suas condolências a todos os familiares e amigos

Jaqueline Trindade -

Henrique Amaral - Ator – Autor – Diretor

(Kelinha), 33 anos
– associada e Circense.Faleceu em 20/04/2019

Faleceu em 19/03/2019 – Associado.
Divulgação

Espetáculo abre Jogos
Escolares de Pernambuco
F

oi dada a largada para a 60ª edição dos
Jogos Escolares de Pernambuco. Nesta
terça-feira, o Teatro Guararapes, no Centro
de Convenções, recebeu a abertura oﬁcial
da maior competição escolar de Pernambuco. No palco, muita cor e alegria. Com o
tema “Entre o picadeiro e o pódio, a alegria e
a vitória”, o público presente pôde acompanhar um espetáculo teatral que uniu circo e

As
Deixas

esporte, tudo dirigido pelo professor e dramaturgo Robson Teles e assistente de direção e preparador dos atores para a parte
circense Sérgio Muniz. Estiveram presentes
na celebração no núcleo de atores Itacy
Henriques, Jp Albuquerque, Lucas Bastos,
Zé Lucas, Ruy Neto, Thomaz Alvim, Jackson
Flávio e no núcleo Circenses Jonauto Andrade, Laercio Assis e a companhia Art Circo

= Apresentação do espetáculo teatral
“Cangaceiras” no Cine Teatro Samuel
Campelo no Sesc Piedade
= Air ton Tenório, par ticipando do
Encontro de Dança de Natal/RN
= Vai de vento em poupa a reforma do
Teatro de Paulista e o nosso Teatro do
Parque, quando terminará a reforma?
= 18 anos de luta e resistência, parabéns para o Grupo João Teimoso.

Entre o picadeiro e o pódio, a alegria e a vitória” animou o público que prestigia o evento

= Inscrições abertas para o Curso de
Iniciação as Artes Circenses no Instituto
Antônio Pessoa de Queiroz, maiores
informações ligue 081 3231-0936 Ou
081 9 8167-1674.
= O Circo da Trindade convida todos
para homenagem da Fundação de Cultura
de Camaragibe pelos seus 15 anos.
= O Blog da Agênda Cultural do Recife
atinge grande marca de pessoas e é

orgulho de saber que o teatro é o espaço
poetico e de liberdade.
= Workshop com técnicas de improviso
e coreograﬁas (Danças Urbanas).
Exercício e dicas para melhorar e aperfeiçoar. Com certiﬁcado. 03h de duração Professor Will Robison. dançarino e
coreógrafo - Agende sua aula.
I n fo r m a c õ e s : @ w i l l _ ro b i s o n n fo n e :
987933734.

Aniversariantes
Mês de Abril/2019
Dia 01- Benício Junior, Cleones França; 02 - Alexandre Santos, Taw; 04 - Beta Galdino,
Élide Leal; 05 - Andreina Kelly, Karina Leiro, Kauane Santtana, Nady Oliveira; 06 Jailson Carlos; 07 - Erineide Moreira; 08 - Anildomá, Val, Flávio Freire; 10 - Ítalo Lima; 11
- Maxwell Araújo, Robson Haed; 12 - Aureny Alves, Carlos Ferreira; Grece.mar.13 - Lua
Costa, Jr. Oliveira, Robson Medeiros; 14 - Djalma Râbelo; 15 --Guto Ferraz; 16 - Nara
Menezes, Carlos André, Théo; 17 - Izabel Brito, Liliam Perman; 18 - Carlinhos Neves; 20
- Samuel Vieira, Thiago Riedel; 21 - Israel Roque; 22 - José Vedovsto, Maria Eloisa Sá; 24
- Arary Marrocos, Douglas Marques, Rodolfo; 25 - Carlos Eduardo; 26 - Ricardo Som,
Eiton Mix; 27 - Biagio Pecorelli, Kiko Goiveia, Mamute, Stênio Campos; 28 - Alexandre
Salomão; 29 - Erivânia Moreira, Gilvam Noblat, Paulo Germano; 30 - Almir Altasi, Nídia
Preta, Mila Puntel, Syntya Martins.
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