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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.

Encantada, Globo, 15h En-
chanted. EUA. Comédia fan-
tasia. Direção Kevin Lima. 
Com Amy Adams, Patrick 
Dempsey. Após ser banida 
de seu mundo mágico e mu-
sical, Giselle recebe ajuda de 
Robert para viver em Manha-
ttan nos dias atuais. Só que 
Giselle já está prometida em 
casamento para o príncipe 
Edward, que decide também 
deixar o mundo mágico para 
reencontrar sua amada.

Caçador De Recompensas, 
Globo, 2h10 The Bounty 
Hunter. EUA. Comédia. Di-
reção Andy Tennant. Com 

Gerard Butler, Jennifer Anis-
ton. Milo Boyd é um ex-po-
licial que se tornou caçador 
de recompensas. Sua missão 
era prender a repórter Nicole 
Hurly e tinha tudo para ser 
uma tarefa das mais fáceis. 
Afinal, ela é sua ex-esposa. 
Mas o problema é que tinha 
mais gente interessada nela 
por conta de uma reporta-
gem sobre um possível assas-
sinato e, como resultado, os 
dois entraram na mira de cri-
minosos. Assim, se antes não 
conseguiram ficar unidos no 
casamento, agora precisam 
juntar forças para sobreviver 
a esta grande confusão.
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O espetáculo drive thru na porta do Teatro Rotary foi para os 
espectadores que estavam dentro dos carros

A quinta edição do Festival 
Nacional de Teatro de Passos 
começou no último domingo, 
18 e segue até o próximo dia e 
está sendo sucesso de públi-
co e crítica. O primeiro dia do 
evento foi marcado pela exi-
bição dos espetáculos drive thru 
“Congada na Ventania”, do 
ator Matheus Piotto e “Esta-
tuto do Tempo”, do perfor-
mer e ator Jean Carvalho. Os 
espetáculos atenderam a na-
tureza do experimento com 
os artistas se apresentando 
para o público presente den-
tro dos carros. 

Ainda no primeiro dia, os 
espetáculos ‘Sertão de Rosa - 
Costura Cênica’ - espetáculo 
solo inspirado na obra literária 
de João Guimarães Rosa -, da 
Sertão Teatro Infinito Cia de 
Goiânia, Goiás e “Amanda”, da 
Clementina Cultura, de Belo 
Horizonte, foram exibidos na 
mostra competitiva, via canal 
do Youtube do Festival.

Ao final do dia, os repre-
sentantes dos espetáculos do 

dia, Guido Campos e a pro-
dutora Analu Diniz, partici-
param de um bate papo com 
os provocadores/jurados do 
evento, transmitido no Insta-
gram do festival. “É um gran-
de desafio promover um Fes-
tival por si só. Uma loucura , 
endossada pela paixão, pro-
mover um festival em tem-
pos de pandemia. Ano pas-
sado totalmente online e este 
ano híbrido , com linguagem 

Festival começa com drive thru em Passos
TeRçA-FeiRA

virtual , desenvolvida pelo 
isolamento social, e formas 
alternativas como o drive-
thru. Em nenhum momento 
passou pela cabeça não fazer 
o festival. Quando tudo esta-
va fechando estávamos pen-
sando novas formas de abrir 
possibilidades.” pontuou o 
coordenador geral do evento, 
Maurílio Romão.

Nesta segunda-feira, 19 ti-
veram início as oficinas pre-

senciais na cidade de Alpinó-
polis, iniciando com a oficina 
de dança com o professor e 
bailarino Nando Ribeiro. A ofi-
cina teve grande participação 
da população da cidade, sendo 
a primeira a esgotar as  vagas.

Os espetáculos da mos-
tra competitiva ‘Babaqua’, 
da Dagbá Produções e ‘Dois 
Nós na Noite’, da companhia 
Santa Corja, foram as atra-
ções do canal do youtube do 
evento, finalizando também 
com o bate papo com os ju-
rados/provocadores e grande 
participação do público nas 
mídias do evento.

Continuando a programa-
ção, o terceiro dia do even-
to começa com a oficina de 
iniciação teatral em Alpinó-
polis, com a artista Grasiela 
Germano. Na sequência, às 
19h haverá a exibição do es-
petáculo ‘Memórias Perdidas 
- A Noite que se Aproxima’, 
da Cia da Entropia e às 21h, o 
espetáculo ‘Senhora no Jar-
dim’, da Em Cena Produções, 

que tem o ator passense Feli-
pe Calixto.

Ainda fazendo parte da 
programação do evento, a ex-
posição ‘Serra da Canastra: 
Ângulos’, do fotógrafo Piettro 
Garibaldi, segue de segunda-
feira até sexta - feira, 23, das 
9h às 17h aberta a visitações 
no Palácio da Cultura; e tam-
bém online, no site do Festi-
val, até o próximo domingo.

A programação desta ter-
ça-feira finaliza às 22h, com 
bate papo sobre os espetá-
culos da mostra competitiva 
com os jurados, transmitidos 
em todas as redes do Festi-
val. A programação completa 
pode ser acessada no site do 
evento www.festivalteatro-
passos.com   e redes sociais. 
O 5º FNTP tem realização da 
Adesc Regional com coorde-
nação de Maurílio Romão e 
produção executiva de Isa-
bella Vieira. Conta com par-
ceria da Prefeitura Municipal 
de Passos e Prefeitura Muni-
cipal de Alpinópolis.
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