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Fixa o citado artigo 25:

A norma traz a garantia de mercado 
para os profissionais, com a determina-
ção de exigência do registro profissio-
nal e de condições especiais para que o 
registro seja realizado, o que destaca a 
preocupação com a qualidade da mão 
de obra que produzirá os bens e servi-
ços destinados ao público, criação de 
possibilidades de melhor nível de vida 
para os profissionais.

As entidades ora representadas nesta 
reunião chamam a atenção sobre o 
iminente perigo de desmantelamento 
provocado por desinformação da socie-
dade e produção de factóides que as 
atingem frontalmente e que , se acolhi-
das, motivarão restrição de direitos dos 
profissionais artistas e técnicos adqui-
ridos há 41 anos, de serem acolhidos na 
legislação trabalhista, e tendo inclusive 
a garantia da incessibilidade de seus 
direitos autorais e conexos protegida 
pelo artigo .13 da legislação pertinente 
(Lei 6533/78).
Na prática desses 41 anos de legislação 
jamais foi registrada qualquer acusa-
ção de cerceamento á liberdade de 
expressão, pelo contrário, a norma legal 
deu clareza e horizontes aos jovens 
aspirantes a artistas ou técnicos profis-
sionais sobre os passos a seguir na 
escolha profissional. Como área de 
conhecimento, possibilitou o ofereci-
mento de formação técnica ou superior, 
ofertando crescimento, gerando opor-
tunidades e perspectivas de desenvol-
vimento em pesquisa e docência.

 Lei 6533/78, que hoje completa 41 Aanos, diz respeito a toda a catego-
ria dos trabalhadores artistas e técni-
cos em espetáculos de diversões, tendo 
em vista que busca garantir as possibi-
lidades de remuneração devida, contra-
to de trabalho condizente com a função 
exercida, evitando a precarização total 
das relações de trabalho na área artís-
tica e técnica e possibilidade de apo-
sentadoria aos especialistas da diver-
são pública.

A finalidade precípua das entidades 
(sindicatos) reunidos na cidade de Curi-
tiba neste dia 24 de maio de 2019, con-
siste na defesa de direitos e interesses 
dos trabalhadores artistas e técnicos. 
(quadro anexo de funções anexo ao 
decreto regulamentador 82 385/78)

Concomitantemente os profissionais da 
área técnica profissionalizados, estarão 
em condições de atender à prevenção 
de riscos na operacionalização de um 

espetáculo, show, uma filmagem ou na 
função circense.
Isto posto, ainda nos referimos ao Mani-
festo da FIA – Federação Internacional 
de Atores sobre a RECOMENDAÇÃO 
ACERCA DO STATUS DO ARTISTA da 
UNESCO, da qual o Brasil é signatário, 
que recomenda aos governos: “Deverá 
ser garantido aos artistas-intérpretes 
um núcleo de direitos laborais mínimos, 
não obstante o seu contrato de traba-
lho. Estes devem tomar em considera-
ção as caracteristicas específicas do 
sector e a necessidade de defesa do 
Estatuto do Artista. O objetivo deverá 
ser garantir um núcleo de direitos labo-
rais para todos os artistas, empregados 
ou "independentes", (em particular o 
direito de negociar e beneficiar dos 
acordos coletivos). De igual modo, todos 
os artistas-intérpretes, incluindo aque-
les que trabalham numa base autôno-
ma ou independente, deverão ter a 
possibilidade de aproveitar a aprendi-
zagem e formação ao longo da vida. A 
FIA apela aos Estados para tomarem 
em consideração as necessidades parti-
culares da transição da carreira de 
muitos artistas-intérpretes e para 
desenvolverem estratégias nesse sen-
tido, para assim manterem o maior 
número no mercado de emprego”
A reunião de Curitiba chama também a 
atenção para a profusão de liminares 
contra o artigo 25 da lei 6533/78 prati-
cado há 41 anos e que sempre constitu-
iu importante fator de composição de 
renda para a sobrevivência das entida-
des de artistas e técnicos, dada a sua 
hipossuficiência.
A obrigação fixada pelo art. 25 da Lei 
6533/78, não é um tributo , posto que o 
sindicato é uma associação de traba-
lhadores, criada pelos próprios traba-
lhadores.

Art . 25 - Para contratação de estrange-
iro domiciliado no exterior, exigir-se-á 
prévio recolhimento de importância 
equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total do ajuste à Caixa Econômica 
Federal em nome da entidade sindical 
da categoria profissional.
Com a devida vênia, queremos apontar 
essa que é uma ação vinda do sindicato 
patronal nacional para a destruição dos 
sindicatos de trabalhadores, para com-
pleta inviabilização de sua existência.
 
                          Curitiba - PR, 2019

A pauta, o som, a luz e as vendas nas bilheterias do 
teatro e online, através do site www.teatroriomarre-

cife.com.br, além da mídia da Globo e da TV e Rádio 
Universitária.Esse é um projeto, que vem em boa hora, para a 

classe artística de Pernambuco. Um mercado que 
se abre para Atores, técnicos, músicos, bailarinos, 
produtores Diretores e coreógrafos. A ideia é fazer 
com as segundas-feiras, de o teatro ser ocupado 
pelos artistas da cidade, o que é muito bom para nós, 
bem como para quem frequenta o shopping, e para 
aquelas pessoas que não gostam de sair tarde da 
noite, pois as apresentações são todas as 19h30.

O Projeto estar planejado até o mês de novembro, 
onde faremos uma avaliação, para prever a segunda 
temporada em 2020.

A Apacepe foi a realizadora da Paixão de Cristo do 
Recife e produtora do espetáculo “Jesus, a Luz do 
Mundo”, do maior projeto de Artes Cênicas e Música 
do estado de Pernambuco, “Janeiro de Grandes Espe-
táculos” um Festival Internacional de Artes Cênicas e 
Música de Pernambuco, em sua 26ª edição, além da 
“Mostra de Dança” que é produzida por Paulo de 
Castro e Iris Macedo.

 Esse projeto já apresentou o Coreógrafo 
Francês James Carlès com um solo, ¨Em Memória do 
Sagrado ¨ e O espetáculo musical ¨ Sheyla Costa na 
pele de Elis” e o espetáculo infantil “Os Saltibancos”.

 Os Produtores que quiserem participar, 
favor entra em contato com a Apacepe pelo e-mail: 
apacepe.apacepe@gmail.com ou diretamente no 
Escritório, situado a Rua Tupinambás, 737, Bairro de 
Santo Amaro, Fone: (81) 34218456.

O projeto vem facilitar bastante para os produtores, 
pois nas seções desses espetáculos, o teatro RioMar 
oferece aos produtores o teatro com:

Parabenizarmos os parceiros responsáveis pelo 
projeto pela iniciativa, com a Segundas Culturais 
certeza que iremos aplaudir muitos talentos da 
música, dança e teatro que irão fazer dessas Segun-
das Culturais, parada obrigatória para o divertimen-

to de qualidade, com o melhor da cultura do nosso 
estado. 

SIMONE FIGUEIREDO 

EMPRESÁRIO E ATOR

GESTORA E PRODUTORA CULTURAL, ATRIZ E 
PESQUISADORA

O show da cantora olindense Sheyla Costa, na pele 
de Elis contagiou o público presente, sendo aplaudi-
da várias vezes em cena aberta. A cantora incendiou 
a plateia que se encantou com o talento e profissio-
nalismo da intérprete.

GERMANO HAIUT

Dia de segunda-feira, artistas locais, num teatro 
especial, num horário cômodo, com estacionamento, 
segurança e ainda podendo aproveitar a infraestru-
tura do RioMar, cafés, restaurantes, etc. Foi uma 
combinação perfeita e acima de tudo uma porta para 
que um público do teatro que está praticamente a 
ver espetáculos do Sul e descobrir os nossos valores 
locais. Boa ideia! Vida longa! Parabéns!

No último dia 27 de maio fui prestigiar o projeto 
Segundas Culturais, uma parceria do Teatro RioMar, 
Apacepe e Rede Globo NE. Uma excelente oportuni-
dade para o público conhecer talentos pernambuca-
nos, nesse espaço fundamental para a consolidação 
da nossa Arte.

DEPOIMENTOS – SEGUNDAS CULTURAIS – TEATRO RIOMAR

CARTA DE CURITIBA

Paulo de Castro - Ator, diretor e produtor cultural 

Divulgação

Segundas Culturais 
um projeto doTeatro 

Rio Mar e da Apacepe

Segundas Culturais 
um projeto doTeatro 

Rio Mar e da Apacepe
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 FICHA TÉCNICA Concepção e direção de 
arte: Marcondes Lima Encenação e dramaturgia 
e canções: Ceronha Pontes Atuação: André 
Ramos e Bóris Trindade Júnior (Borica) Depoi-
mentos: Alakazan, Índia Morena, Mister Sandro, 
Shirleyde e Tita Alves, Direção musical e opera-
ção de Som: Davison Wescley Plano de ilumina-
ção e operação de luz: Beto Trindade Fotografia, 
vídeos e design: Rogério Alves Social mídia: 
Thais Silva Confecção de cenário: André 
Ramos.CIA BRINCANTES DE CIRCO Rua Antônio de 
Castro, 103, Atp 501, Casa Amarela – Recife/ PE. 
CEP: 52070-080 Email: ciabrincantesdecir-
co@hotmail.com Tel.:(81)99243-4942/8764-3417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Com temática circense, estreia em 06 de agos-
to o espetáculo Histórias de um Pano de 

Roda, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro 
do Recife. A temporada seguirá nos dias 07, 13, 14 
e 15 de agosto de 2019, sempre às 19:30h, com 
entrada gratuita. “Histórias de um Pano de 
Roda” é um espetáculo documental que convida 
o público a conhecer a paixão que mantém os 
artistas circenses em estado de resistência.

 A dramaturgia, assinada por Ceronha 
Pontes, gira em torno de um velho palhaço que 
entrega paciente e generosamente seus conhe-
cimentos e seu acervo a um jovem que lhe acom-
panha desde criança. Passando a história adian-
te ele afirma: “Preste atenção. A corda bamba da 
vida vai te derrubar muitas vezes. Na queda 
pegue impulso”. E diz mais: “Palhaço não morre. 
O circo também não há de morrer”. Mestre e 
aprendiz, uma metáfora do movimento da vida, 
que se refaz à revelia da ação destruidora do 
capital.
 A montagem, que tem produção execu-
tiva de Bóris Trindade Júnior e conta com o 
incentivo do Governo do Estado, através do 
Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura 
FUNCULTURA 2016/17, é uma declaração de amor 
à arte milenar do circo. Uma denúncia das condi-
ções precárias em que vivem os artistas circen-
ses, submetidos a cobranças incompatíveis das 
Prefeituras  com sua realidade, a uma burocra-
cia que termina por levá-los à marginalidade. 

 Costurado com depoimentos desses 
artistas, o espetáculo expõe os bastidores da 
luta de artistas invisibilizados  pelo preconceito, 
o descaso e a exploração. Tudo atravessado de 

ternura e gratidão entre os protagonistas que 
evocam nomes que encantaram, e ainda encan-
tam gerações, como Picolino, Cascudo, Carequi-
nha,Alakazan  entre outros. 
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Durante os oito meses de aulas, os 
facilitadores Sérgio Muniz e Gilberto Trinda-

de, experientes na arte do picadeiro, buscarão 
despertar a arte circense trabalhando com os 
alunos a palhaçaria, o malabarismo, equili-
brismo, acrobacias de solo e aérea, aplicando 
técnicas do Circo Social. “Essas habilidades 
circenses proporcionam uma melhor qualida-
de de vida para os deficientes, pois ajudam na 
percepção da multilateralidade, força, agili-
dade”, explica Sérgio.

O projeto tem o apoio do Instituto 
Antônio Pessoa de Queiroz (IAPQ) e o incenti-
vo cultural do Funcultura, da Fundarpe, da 
Secretaria de Cultura e Governo do Estado de 
Pernambuco. 

stão abertas, até o dia 30 de agosto, as Einscrições para o curso “As Múltiplas 
Acessibilidades na Linguagem Circense-

Ano II”. Pioneiro no estado por ter como públi-
co-alvo deficientes visuais, cadeirantes, 
motor, intelectual e público em geral. As aulas 
são gratuitas e serão realizadas todas as 
segundas-feiras, das 9h ao meio-dia, no Insti-
tuto dos Cegos (R. Guilherme Pinto, 146 - Gra-
ças). Os interessados devem realizar a inscri-
ção, sempre das 9h às 16h, no mesmo local das 
aulas. 

Abertas inscrições para curso de circo com foco
em deficientes visuais pioneiro em Pernambuco 

As aulas serão oferecidas gratuitamente e o curso  tem duração de 8 meses. Alunos que já vivenciaram  experiências apostam melhoria

Foto do Acervo de Sérgio Muniz 

CIA BRINCANTES DE CIRCO ESTREIA O ESPETÁCULO
NO TEATRO HERMILOHistórias de Um Pano de Roda 

 Participei de programas de televisão, 
Rádio universitária e participação no filme “Deus 
é Brasileiro. Em 2005, começo uma nova faze de 
apresentações nas ruas, festas de aniversário, 
propaganda de lojas e estátua viva. A partir de 
2010 – acrescentei recreações nas escolas e 
clubes de campo. Em 2015 – volto para o circo 
sem perder o vínculo com a rua. Já fiz e continuo 
fazendo até hoje o circo e a rua. Contatos para 
eventos: 081 3424-3133 ou 9 8844-2924

OSão 36 anos de muito trabalho.  começo em 
1982 como palhaço castanha no Circo Itine-

rante Micheline. No ano de 2000 sai do circo e 
fui trabalhar na rua como artista educador com 
o personagem do palhaço. 

O PALCO É A RUA

Divulgação

Cena da peça HISTÓRIAS DE UM PANO DE RODA  

 Companhia de Teatro Omoiós realiza Atemporada no Teatro Barreto Júnior, no 
Pina, com estreia no dia 08 de setembro e que 
se estende até o dia 29, sempre aos sábados e 
domingos, às 16h30.
A nova montagem infanto-juvenil da Cia de 
Teatro Omoiós tem a direção de Manoel Cons-
tantino, um dos diretores mais premiado do 
teatro para a infância e juventude do Estado, 
que com essa temporada comemora os anos 
18 anos do grupo no Recife.

 Para compor a equipe de "A Batalha 
da Vírgula Contra o Ponto Final", um texto do 
paraibano Tarcísio Pereira, Manoel Constan-
tino convidou o músico e compositor Talis 
Ribeiro para a direção musical, Java Araújo 
que assina a direção de arte, coreografia de 
Mônica Vilarim, fotografia de Gustavo Túlio e 
Yuri Vilarim e um elenco formado por Maria 
Clara Torres, Rose Quirino, Daniela Câmara, 
Leo Bouças, William Manuel da Silva e Miche-
line Torres.

A BATALHA DA VÍRGULA
CONTRA O PONTO FINAL
NO TEATRO BARRETO JR.

Batalha da Vírgula Contra o Ponto Final

Expediente

As Provas foram realizadas nos dias 26,27 e 28 
de julho de 2019. O objetivo é Profissionalizar 
a Classe atuante no seguimento de Dança de 
Salão, com a concessão do DRT – Emitido pelo 
SATED-PE. 

PROVA 
PROFISSIONALIZANTE
DE DANÇA DE SALÃO 

Divulgação

 Lampião Prateado Palhaço Castanha 
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 A Arte é sempre vista como uma ação 
desenvolvida para o lazer e o entretenimento dos 
povos e é assim tratada. Entretanto, a Arte possui 
várias outras funções, inclusive a social, uma vez 
que  é interdisciplinar, propiciando interlocu-per si
ções com diversas áreas de conhecimento e diver-
sas linguagens artísticas. Talvez por isso ela seja 

relegada, dentro do espaço da cultura, a um plano 
inferior., 

O festival é competitivo e os grupos de 
teatro e de dança podem participar, via Edital que 
será criado e divulgado pela coordenação. Esses 

grupos poderão ser premiados em 15 categorias 
com o troféu Pequena Barca. As apresentações se 
realizarão tanto na sede da cidade, quanto no 
distrito de Igarapeba e serão acompanhadas por 
uma comissão julgadora composta por cinco pes-
soas de notório saber. 

Esse III Festival de Teatro e Dança Terra das 
Águas – FESTERÁGUAS contará com apresenta-

ções de espetáculos teatrais e de danças para 
crianças, jovens e adultos, além de palestras e 
lançamentos de livros, contando com as participa-
ções de grupos de diversas cidades pernambuca-
nas e de outros estados do país. Toda a programa-
ção acontecerá em espaços alternativos, uma vez 
que o município não dispõe de teatros e faz uma 
homenagem, em sua segunda edição ao mestre 
Ascenso Ferreira. 

 As apresentações serão todas gratuitas, 
como tem sido até hoje, para propiciar o acesso 
das pessoas mais carentes aos seus bens cultura-
is.
 A grade será composta por 14 espetácu-
los, sendo 6 espetáculos teatrais direcionados ao 
público adulto, 5 espetáculos teatrais dirigidos à 
infância e juventude, e 3 espetáculos de dança. 

Todos serão selecionados por uma curadoria com-
posta por três pessoas de notório saber que, pode-
rão alterar esses quantitativos, a partir da exce-
lência dos mesmos, deixando sempre três propos-
tas em lista de espera, para o caso de alguma 
desistência. O festival completa sua grade com 2 
palestras, 2 lançamentos de livros e 5 debates.

Este festival vem suprir a necessidade de 
considerar o teatro e a dança – a Arte – como uma 
área de conhecimento, que além de divertir, forma, 
informa e educa, forjando cidadãs e cidadãos 
críticos, respeitando suas individuações e os 
envolvendo dentro da sociedade a que pertencem, 
contribuindo de uma maneira eficiente e eficaz, 
para que as pessoas percebam que “o mundo não 
é, está sendo”, como dizia Paulo Freire e que o 
encantamento, a prosódia, a transfiguração, a 
semiótica, a experiência estética e o mergulho na 
natureza humana, contidos nos fenômenos da 
dança e do teatro, funcionem como elementos de 
beleza e consciência, emulando mudanças inter-
nas e externas ao espectador e não como elemen-
tos de alienação e acomodação do homem, desvir-
tuando o seu papel social, cultural e político.

Portanto, esse festival que se sedimenta 
como um dos mais importantes eventos culturais, 
artísticos e turísticos do nosso município, é tam-
bém vetor e propulsor da economia criativa da 
nossa região, uma vez que incluso no Calendário 
Cultural do Município, gera renda, incentiva o 
turismo, a difusão da Arte e da cultura do nosso 
povo, propiciando ainda a revelação de novos 
talentos, pois o festival é na verdade uma estufa 
de nascimento de conhecimento do fazer artístico, 
uma vez que realiza a interlocução dos nossos 
artistas com os artistas de outras regiões, geran-
do também um aquecimento da nossa economia, 
no que se refere aos serviços oferecidos e ao 
comércio local, ao tempo em que incentiva o fazer 
cênico, formando novos artistas e técnicos da 
área, retirando das ruas crianças, adolescentes e 
até adultos que, após ter acesso, passam a gostar 
e admirar essas expressões artísticas, não apenas 
fruindo mas, mas pensando e produzindo Artes 
Cênicas no seu dia a dia. Outro dado importante é 
que utilizaremos, prioritariamente, a mão de obra 
local, valorizando assim os trabalhadores locais. 
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 Sempre  o Recife, sua toda amorodiei
repressão, liberdade e libertinagem contida neste 
lugar e sempre quis expressar a minha opinião sobre o 
que é viver aqui, como escritor, professor 
universitário, brincante, amante, intelectual etc. 
Quem, hoje em dia, quiser combater a mentira e a 
ignorância e escrever a verdade tem de vencer, pelo 
menos, cinco obstáculos. Tem de ter coragem de 
escrever a verdade, muito embora, por toda parte, 
esta seja reprimida; tem de ter a argúcia de  
reconhecê-la, muito embora, por toda a parte, ela seja 
encoberta; tem de ter a arte de a tornar manejável 
como uma arma; tem de ter capacidade de ajuizar, 
para selecionar aqueles em cuja, mãos ela será eficaz; 
tem de ter o engenho de a difundir entre estes. Não 
podemos ficar sentados esperando a crise passar. O 
texto de Navarro e a direção de Rudimar, o elenco e 
técnica de UM MINUTO PARA DIZER QUE TE AMO 
trazem à luz algo que as brumas da memória tentam 
ocultar, desconstruir: a Doença de Alzheimer, incurável 
e progressiva, prima da demência, inimiga da 
memória, discutida desde 1906. Teatro como tribuna 
da linguagem amorosa que apresenta esse 
entrelugar onde eu, supereu e ID se confundem de 
volta ao pó cósmico, na intenção de um cântico 
poético que reflete 36 milhões de pessoas vítimas 
deste mal silencioso e fantasmagórico, o Alzheimer. 
No Brasil, são quase 2 milhões de casos registrados.

UM MINUTO PARA DIZER QUE TE AMOA peça  vem 
acumulando prêmios desde a sua estreia com 
boa aceitação de público e crítica, são quase 

dois anos de sucesso. Fiz o dramaturgismo, a partir do 
texto de Navarro, a convite do grupo Matraca. Fico 
feliz pelo êxito de tantas temporadas, viagens etc. Há 
que se destacar aqui o trabalho do diretor Rudimar 
Constâncio e de Carlos Lira. 

UM MINUTO PRA DIZER QUE TE AMO interroga 
o espaço que nos cerca e suas cruéis intermitências. 
Textos teatrais são como : espaços embarcações
flutuantes lançados na imensidão das águas são 
reflexos, como este agora o é, dos outros textos que 
lemos, ouvimos e sentimos no mundo. José Manoel 
Sobrinho uma vez me disse: “considero a literatura 
hoje uma das linguagens mais instigantes”. Sim, e a 
dramaturgia é o espaço do possível de ruptura com a 
noção primitiva do tempo. A linguagem da 
dramaturgia supera o tempo (embora uma peça 
aconteça dentro dele): realizando, e  desrealizando,
busca nas palavras a presença dos seres; é literatura 
como sendo um “outro” lugar, um acesso a um mundo 
onde se pode enxergar o que ver: uma não se deveria 
experiência extrema do pensamento. O buraco da 
fechadura . O dramaturgo reinventa nelsonrodriguiano
as palavras, desliza entre os sentidos, penetra 
espaços, habita neles, sem se fixar num lugar, sem 
estar em terra firme, o texto no palco segue rumo ao 
horizonte da compreensão, do espectador ser 
enquanto ser múltiplo, plural, mutante, em comunhão 
com a cena. *Moisés Monteiro de Melo Neto 
(professor universitário, pesquisador, escritor, 
Doutor em Letras pela UFPE)

O texto de teatro não é puro, ele se mistura 
com a vulgaridade do mundo. Ela é instrumento 
polifônico de poder que permite aos excluídos a 

indignação pela exclusão; sem  da dramaturgia, ciência
o resto é desespero, a ordem em meio à lama e ao 
caos. A peça a peça de teatro é mais plausível que a 
vida e um palco é um bom lugar para reflexão. Somos 
seres de linguagem. A delicada direção de Rudimar, o 
cenário de Sephora, a música de Samuel, tudo isso nos 
remete a algo pré-verbal que podemos comparar com 
algo dentro e fora dos nossos corações e mentes: 
grunhidos, suspiros, gritos, sussurros, palavras, gestos 
etc. Muitas coisas podem ser feitas, além da tristeza e 
do desespero. Devemos tentar entender a vida não 
apenas pelo conhecimento dividido das épocas 
passadas, o que , mas sim pelo que já não somos ou foi
pelo que poderemos ser. 

Um minuto para
 repetir. TE AMO

                 por Moisés Monteiro de Melo Neto*

III Festival de Teatro e Dança Terra 
das Águas Sagradas – FESTERÁGUAS

É um festival de teatro e dança de nível nacional,realizado no período de 11 a 14 de setembro na cidade  de São Benedito do Sul,
 município da Zona da Mata Sul de Pernambuco e no distrito de Igarapeba, se constituindo no único dessa magnitude na Mata Sul.

Divulgação

Público prestigiou O FESTEÁGUAS em todos os dias do Evento
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Falar de jogo do poder, torturas, manipulação 
do povo em nome da pátria e de Deus no 

período de Chumbo da Ditadura Militar, é o foco 
central da peça "Retratos de Chumbo, As Rosas 
que Enfrentaram os Canhões" com texto e ence-
nação de Oséas Borba Neto, que mostra este 
período da nossa história pela ótica de persona-
gens mulheres, que lutaram, foram perseguidas, 
presas, torturadas e mortas.
 A montagem foi escolhida para come-
morar os 18 anos do Grupo de Teatro João Teimo-
so, grupo este que tem um trabalho sério, não só 
no estudo, montagem e difusão do teatro, mas 
também na formação e política cultural nos três 
níveis de governo, atuando como sociedade civil 
na luta pela cultura e principalmente pelo teatro. 
Em Retratos de Chumbo, o texto é baseado em 
muita pesquisa, entrevistas e depoimentos de 
pessoas que viveram estes anos sombrios de 
nossa história. E foi decisão do Grupo, narrar o 
lado das mulheres nesta luta, onde elas foram 
tão brutalmente torturadas e muitas vezes tão 
pouco citadas nos registros da época.

 A peça vai cumprir uma curta tempora-
da no Teatro Hermilo Borba Filho no Recife Anti-
go, dias 09, 10, 16 e 17 de Agosto próximo, mas 
pretende tentar novas temporadas em nossos 
teatros, bem como circular pelo estado e fora 
dele, levando esta obra que é de ficção, mas tão 
recheada de história, para que nunca nos esque-
çamos deste período, para que nunca se pense 
em voltar. FICHA TÉCNICA - Produção: Grupo de 
Teatro João Teimoso - Texto e Encenação: Oséas 
Borba Neto - Assistente de Encenação: Chell 
Moriim - Iluminação: Karine Lima - Elenco: Chell 
Moriim, Dhaysa Muniz, Laís Alves e Fátima Braga. 
Informações: Facebook: @retratosdechumbo - 
Instagram: @retratosdechumbo

 O grupo como esperado não conseguiu 
patrocínios, mas não desistiu, tentou Vakinha on 
line e apoio de amigos, conhecidos e com seus 

próprios esforços, conseguiu montar o espetácu-
lo. Na montagem são 04 atrizes em cena, se reve-
zando em relatos de situações passadas, senti-
mentos das personagens e algumas cenas de 
torturas. É uma peça que não identifica nomes de 
mulheres que sofreram no período, mas relata 
fatos e situações reais acontecidas ao longo do 
texto. É uma espetáculo que resgata este lado 
dos "anos de chumbo" da nossa história. Com 
respeito a estas heroínas que lutaram contra as 
atrocidades da Ditadura Militar no Brasil.

Parabenizamos todos os Circos e Trupes Circenses que se apresentaram na 29ª Edição do Festival de Inverno de Garanhuns: 

OS GUERREIROS DA LONA

Circo da Familia Vidal Montagem Circus Millennium Circus Circo Nawellington Circo Alakazam Circo Alves 

·  O SATED-PE recebeu o convite para o 
projeto RODA CULTURAL, que aconteceu 
em Patos – PB,  tem como objetivo prin-e
cipal propiciar e estimular a Formação 
Cultural e Artística do município desen-
volvendo ações para crianças e jovens de 
12 aos 20 anos, visando democratizar o 
acesso a Cultura, como também , a ocupa-
ção e utilização dos espaço públicos ocio-
sos. 

·   A FETEAPE realizará encontro de Gru-
pos de Teatro filiados e não filiados da 
Região  Metropolitana. 

·  Obsessão O Espetáculo  uma comédia 
de Carla Faour (Roteirista de Tapas & 
Beijos), será apresentada no Teatro Rio-
Mar - Recife piso L4 no dia 12 de Agosto às 
20h

·  SanguandoO Espetáculo  será apresen-
tado no Festival de Teatro de Vitória de 
Santo Antão – PE. Texto e Direção Geral de 
Odê Félix. No elenco: Inaldo Lima, Juraci 
Vicente e Vinicius Coutinho. 

·  Mulheres de Sol e O Monólogo Teatral, 
de Sangue, de Daniela Câmara será apre-
sentado no dia 17 de Agosto às 21h no 
Esperantivo Casa Comida e Cultura, que 
fica na Rua do Sol - Vila de Nazaré, Cabo 
de Santo Agostinho - PE

·  Academia Castor & Pólux – 37 anos, 
comemorou o seu Jubileu de Aventurina 
com programação,  e com uma palestra no 
auditório do Sindsep-PE.  

·  Alegria.. Alegria.. O Palhaço Chegou, 
estreia 15/09/2019 às 16 horas no Teatro 
Popular do Bom Sucesso Roberto de Fran-
ça “Pernalonga”.  

·  do A obra da grande reforma  Teatro 
Paulo Freire da cidade do Paulista está 
parada, o dinheiro faltou. até agora 
todos os funcionários do Tribunal Regio-
nal Eleitoral Os  continuam no espaço. 
artistas continuam esperando essa gran-

de reforma, para que todos mostrem 
seus espetáculos  Evoé e viva o Teatro .
Paulo Freire da cidade do Paulista.

DIA 01 - ALEXANDRE ARAÚJO, SABRINA ARRUDA. 02 - 
RONALDO BRISSANT. 03 - BRUNNO MORAIS, LEONARDO 
LIBERATO, RENATO MENEZES. 04 - DANILLO CAMPELO, 
WALTER JÚNIOR. 06 ISABELLE COSTA. 07 - KARINA 
SAMPAIO. 08 - FAGNER FÊLIX. 09 - BROWN, LÁZARO 
SANTOS, SIMONE FIGUEIREDO. 10 - JÚLIO CESAR, VAVÁ 
SCHÖN-PAULINO, VÂNIA ALMEIDA. 11 - MAGICO NIL. 12 - 
ALEXSANDRA SACRAMENTO, GUSTAVO ROCHA, 
LEONARDO LEITÃO. 14 - ANA CATARINA MAIA, ANDRÉ 
LIMA, BABI JOHARI, NATALIE REVORÊDO. 15 - CARLOS 
MACÊDO, EDDY BARBOSA. 16 - BRUNA VELDEN, 
MARCELO BARROS, POPPER MASK, DANIELE CÂMARA, 

RENATO GOMES. 17 - ANA TERESA, BENTO VERISSIMO, 
LUMA OLIVEIRA. 18 - CRISTIANO PRIMO, MARÍLIA SOUTO. 
20 - FLÁVIA LUCENA, JOMERI PONTES, PATRÍCIO 
ARCANJO. 21 - LETÍCIA KARINA, JADILSON LOURENÇO. 23 - 
EDNILSON LEITE, GUILHERME TORRE, SIMONE PEREIRA, 
SIMONE STEFANY RIBEIRO, MARÍLIA LINHARES, MISTER 
SANDRO. 24 - BRUNA LUIZA BARROS, J. NASCIMENTO, 
RAISSA KELLY. 25 - SALLEM MAOGRINI. 26 - MÔNICA 
PANTOJA, SÍLVIO GÓES. - 27 - MARIA CLARA CAMAROTTI, 
SATURNINO DE ARAÚJO. 29 - CÁTIA CARDOSO, ERICO 
NASCIMENTO. 30 - LÍVIA FALCÃO, MARCOS PAULO. 31 - 
ADRIANA DIAS, HYPOLITO PATZDORF, RÔMULO RIBEIRO.

Agosto

01 - MARCÃO LINS. 04 - MARY SILVA. 05 - MOISES 
FERREIRA JUNIOR. 07 - ALÊ CARVALHO. 10 - BRUNA 
NAHUM, CAMILA NOVAES, CINTHIA MARCELLE. 12 - NIVA 
JUBA. 13 - RICARDO H. BARCELAR. 14 - EDUARDO MAIA, 
VERISSON MELO. 15 - GESSYKA SILVA. 17 - TÚLIO 
SANTANA. 19 - MARINHO. 20 - AQUILA, PIRATINHA. 21 -
GENINHA DA ROSA BORGES. 22 - DANIELE VIDAL .23 - 

DAMIANA ALVES, DIOGENES RODRIGUES .24 - ISADORA 
LIMA, MACIEL MANGUINHOS. 25 - ALEXANDRA NURHAN, 
EDUARDO MACHADO, FELIPE MAGOO, MÁRCIO FILHO, 
TIA ANA. 27 - ISRAEL ALVES, NORMANDO ROBERTO 
SANTOS, PATRÍCIA ANDRADE, MARIQUINHA SANTOS. 29 - 
GERALDO MONTEIRO, MYLENA AMORIM. 30 - SIMONE 
MAHAYLA, NATAN COQUINHO. 

DIA 01 - KARLOS PILLAR, MARINA PACHECO. 02 - RAIZA 
CARDOSO. 03 - ARION SANTOS, DAYVISON DE 
ALBUQUERQUE, WILLIAM OLIVEIRA. 04 - LEONARDO 
EDARDINA, SHEILA TAVARES. 07 - CAIO AIQUE. 08 - LULA 
MAGALHAES. 09 - LUCIANO RUNDROX. 10 - RAPHAEL 
SANTA CRUZ. 11 - ÁLCIO LINS. 13 - EDUARDA 
TAVARES14CARLOS SILVA15ROGÉRIO ALVES16FRANCISCO 

ACIOLE18LAMARTINE DUARTE, MARCOS AURÉLIO, 
NELSON SANTOS. 20GILDO ALVES21AURÉLIO LIMA. 22 - 
ARTHUR SALES. 24 - ESTELA LEIMEG, MARCELA ARAGÃO. 
25 - CECILIA BOTERO. 27 - MARIANA SARAY. 28 - 
ANDREZA CASTRO, CLOP. 29 - CAROLINA CARVALHO. 30 - 
ADELCIDIO SOARES, BRENO NADASI, PAULA DE RENOR. 
31 - FELLYPE HENRY

PEÇA RETRATOS DE CHUMBO

Julho

Junho

DeixasAs 

do Mês
Aniversariantes

Divulgação

Atrizes em momento em uma cela na Casa da Cultura - antiga Casa de Detenção do Recife 


