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CinemA
Seguindo as orientações da 
Organização Mundial de Saú-
de pela campanha da não 
propagação do coronavírus, 
a direção do Cine Roxy, em 
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Passos, e da rede Cine A, que 
mantém uma sala em São Se-
bastião do Paraíso, suspen-
deram as sessões por tempo 
indeterminado. 

O Sudoku é um tipo de desafio lógico. As re-
gras são simples: o jogador deve preencher 
o quadrado maior, que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada um, de forma 
que todos os espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os algarismos não podem 
se repetir na mesma coluna, linha ou grid.

Segurança De Shopping 
2, Globo, 15h Paul Blart: Mall 
Cop 2. EUA. Comédia. Direção 
Andy Fickman. Com David 
Henrie; Lorenzo James Hen-
rie. Nesta sequência, o segu-
rança Paul Blart é contratado 
para trabalhar em um impor-
tante evento de arte na cidade 
de Las Vegas. Os colegas e os 
profissionais do cassino duvi-
dam das competências dele, 
mas logo Blart poderá com-
provar as suas habilidades 
contra um grupo de ladrões 
de obras de arte.

Em Nome Da Lei, Globo, 
2h10 Brasil. Ação. Direção 
Sérgio Rezende. Com Ma-
teus Solano, Paolla Olivei-
ra. Vitor é um jovem juiz 
federal recém-chegado na 
cidade de Fronteira, dis-
posto a desmontar um 
esquema de contrabando 
e tráfico de drogas na re-
gião. Para prender Gomez, 
ele vai contar com a ajuda 
da procuradora Alice, por 
quem se apaixona, e da 
equipe do policial federal 
Elton.
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Alpinópolis terá uma oficina de teatro para iniciantes com 
a atriz Grasiela Germano

O município de Alpinó-
polis vai fazer parte das 
ações do 5º Festival Nacio-
nal de Teatro de Passos e 
Região (FNTPassos) em 
mais uma edição. Desta vez, 
Alpinópolis será braço do 
Festival com duas oficinas 
culturais locais: de dança 
com o professor de dança e 
dançarino profissional Nan-
do Ribeiro e de teatro para 
iniciantes com a atriz Gra-
siela Germano.

“O Festival Nacional de 
Teatro é, para mim, um pa-
trimônio de Minas Gerais. 
Precisamos apoiar, incen-
tivar e participar sempre. 
Enquanto estiver prefeito, 
a Adesc poderá contar com 
a minha colaboração. Num 
país onde ultimamente a 
cultura tem sido tão perse-
guida e desprestigiada, rea-
lizar um festival de teatro é 
um ato de coragem e de re-
sistência” comentou o pre-
feito de Alpinópolis, Rafael 
Freire.

As oficinas, que são 
gratuitas, acontecerão em 
Alpinópolis de 20 a 24 de 
julho de 2021, das 18h30 às 
20 horas. Os interessados 
devem inscrever-se pelo 
whastapp (35)3021-3606, 
pois as vagas são limitadas. 

As oficinas acontecerão 
na quadra da Escola Muni-
cipal Horácio Pereira Damá-
sio e todos os participantes 
deverão cumprir distancia-
mento social e fazer uso de 
máscaras e álcool gel.

“É uma alegria levar o 
FNTPassos mais uma vez 
para a Ventania, minha ci-
dade do coração e ver como 
este evento tem se ramifi-
cado e alcançado cada vez 
mais a região”, ressalta 
Maurílio, curador e coorde-
nador geral do evento.

A programação completa 
do 5º Festival Nacional de 
Teatro de Passos e região, 
que  acontece de 18 a 25 de 
julho de 2021, já está dis-
ponível  no site do evento: 

Divulgação

Alpinópolis adere ao 5º FNTPassos
www.festivalteatropassos.
com e também nas redes 
sociais. Nesta edição, a 
programação contará com 
atividades em três cidades: 
Passos, Alpinópolis e Del-
finópolis, no Recanto Ecoló-
gico Vale do Céu.

A programação contará 
com a exibição de 14 es-
petáculos online, no canal 
do Youtube do Festival e 
também no Instagram do 
festival.  Todos os espe-
táculos contarão com um 
bate papo no Instagram do 
festival, com os jurados e o 
público.

Além do online, haverá 
três apresentações Drive-
Thru, com cenas de artistas 
locais que acontecerão em 
pontos específicos da cida-
de. O público assistirá aos 
espetáculos de dentro de 
seus carros e deverá fazer 
o agendamento de acordo 
com a disponibilidade pelo 
whatsapp (35) 3021-3606.

O FNTPassos contará 
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com dois grandes nomes do 
teatro nacional para minis-
trar oficinas online: Tonico 

Pereira e José Celso Marti-
nez Corrêa, cujas inscrições 
estão abertas.


