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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.

Gremlins, Globo, 15h 
Gremlins. EUA. Terror/
Comédia. Direção Joe 
Dante. Com Hoyt Axton, 
Phoebe Cates. Um inven-
tor está à procura de um 
presente especial para 
seu filho e encontra algo 
interessante em uma loja 
em Chinatown. O lojis-
ta fica relutante em lhe 
vender a pequena criatu-

ra, mas acaba aceitando, 
sob a condição de que 
ela nunca seja exposta à 
luz, água ou alimentada 
após a meia-noite. Natu-
ralmente que todas essas 
regras são desobedeci-
das, o que resulta em um 
bando de monstrinhos 
descontrolados que de-
cidem destruir a cidade 
bem na véspera do Natal.

Piettro Garibldi
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Os empresários Cláudio 
José Nascimento de Oliveira 
e sua esposa Maria Cristina 
Fernandez de Oliveira inaugu-
raram, no último fim de sema-
na, o primeiro teatro de arena 
da Serra da Canastra, com 
capacidade para 100 pessoas 
sentadas. Deram o nome de 
Teatro de Arena do Paco, em 
homenagem ao pai de Cristi-
na, o espanhol Francisco Fer-
nandez Conde, que quando 
criança era chamado Paquito 
e ao ficar adulto, de Paco. O 
nome é bastante apropriado e 
até causa uma confusão com 
Baco da mitologia romana 
que em grego é Dionísio, con-
siderado também o deus da 
natureza, da fecundidade, da 
alegria e do teatro.

A primeira apresentação, 
que inaugurou o espaço, foi 
‘A Farra do Boi Bumbá’, da 
companhia carioca “Os Ci-
clomáticos”, sendo a única 
peça convidada para o 5º 

Festival Nacional de Teatro 
de Passos (FNTPassos) para 
um público restrito a pa-
trocinadores, apoiadores e 
hóspedes do Recanto Ecoló-
gico Vale do Céu, que fica no 
Parque Nacional da Serra da 
Canastra, unidade de conser-
vação que abriga a nascente 
do Rio São Francisco, locali-
zado entre as montanhas do 
Vale da Babilônia e da Serra 
de Santa Maria a 950 metros 
de altitude.

O casal contou que a ideia 
de fazer o teatro de arena 
surgiu de uma visita do di-
retor de teatro Maurílio Ro-
mão, que achou o espaço 
ideal. “Nós levamos quatro 
meses para a construção e a 
ideia é efetivamente, assim 
que passar a pandemia abrir 
para temporadas, não será 
exclusivo para hóspedes, 
mas para quem quiser usar 
o espaço para arte. Já está 
combinado com Maurílio, 
que vai contribuir com o seu 
saber específico para termos 
um lugar bacana na Canastra, 
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complementando o que já te-
mos aqui na Vale do Céu, no 
que se refere à cultura. E, até 
onde conseguimos pesquisar, 
este é o primeiro teatro de 
arena da Serra da Canastra”, 
afirmou Cláudio Oliveira.

Questionado sobre a im-
pressão sobre esta primeira 
apresentação, o empresário 
assegurou que foi algo fan-
tástico. “Todos nós ficamos 
muito satisfeitos e emocio-
nados. Os artistas são feno-
menais e queremos que este 

O espaço foi inaugurado no último fim de semana 

Canastra tem primeiro teatro de arena

espaço esteja sempre aberto 
e bem utilizado”, disse. 

Para Maria Cristina, que 
são do Rio de Janeiro, nunca 
tiveram a intenção de ter um 
lugar tão grande, nem tam-
pouco uma pousada, mas, 
como nada é  por acaso, es-
tão já há 20 anos na região. 
“É sempre uma conversa 
que gera alguma coisa e a 
gente corre atrás, como foi a 
nossa vinda para cá. Quando 
Cláudio comprou uma área 
aqui já tinha uma cachoeira 

Maria Augusta que é o nome 
de uma das avós do Cláudio. 
E daí todos estão sendo ho-
menageados, eu virei Sinhá 
Cristina e dou nome à área de 
mata de preservação. E, ago-
ra estamos aqui felizes inau-
gurando este espaço. A ca-
choeira Vale do Céu já tinha 
este nome e nós mantivemos 
para a pousada e aqui é real-
mente um local especial. Nos 
sentimos agraciados de estar 
aqui e que todos os visitantes 
saiam felizes”, afirmou.


