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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 

28.07.2021  

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.

Um Tio Quase Perfei-
to, Globo, 15h Brasil. 
Comédia. Direção Pedro 
Antonio. Com Marcus 
Majella, Ana Lucia Tor-
re. Tony é um malan-
dro trambiqueiro que 
adora se disfarçar para 
ganhar dinheiro de ino-
centes. Ele já foi estátua 
viva, pastor, cartoman-
te – tudo com a ajuda de 
sua mãe, Cecília. Depois 
de serem despejados de 

casa, os dois procuram 
Angela, outra filha de Ce-
cília e com quem eles não 
falam há anos, que cai na 
lábia dos dois e se oferece 
para dividirem o mesmo 
teto. Após receber uma 
promoção no emprego 
que a obriga a passar um 
tempo viajando, Angela 
decide deixar os seus três 
filhos sob os cuidados do 
tio Tony – o que vai oca-
sionar muitas confusões.

14/16   FESTIVAL

SUDokU

A 5ª edição do Festival Na-
cional de Teatro de Passos 
(FNTPassos) terminou no do-
mingo, 25, após uma semana 
intensa de arte e cultura que 
tomou conta das ruas e redes 
de Passos, Alpinópolis e Del-
finópolis, levando arte para 
mai de 35 mil pessoas, de for-
ma híbrida, com espetáculos 
apresentados on line, alguns 
drive thru e uma peça convi-
dada para um grupo pequeno, 
por conta da pandemia mar-
cando a inauguração do Teatro 
de Arena do Paco, em Delfinó-
polis.

Ao longo do festival, foram 
apresentados 14 espetáculos 
gravados, 14 bate papos/ofici-
nas com grupos e provocado-
res, 2 oficinas presenciais na 
cidade de Alpinópolis, 2 ofici-
nas online em formato de bate 
papo com grandes nomes do 
teatro nacional e 3 apresenta-
ções de cenas drive-thru, com 
público que superou os núme-
ros da última edição. Quase 4 

mil contas alcançadas no Ins-
tagram, 23 mil contas alcança-
das no Youtube e 8.400 contas 
no Facebook.

A presença de José Celso 
Martinez Corrêa foi um dos 
pontos altos do evento, no 
sábado, 24, às 20h. Considera-
do pela classe artística como 
um líder de uma comunidade 
teatral, José Celso Martinez 
Corrêa, nascido em Araraqua-
ra em 1937, é um destacado 
encenador da década de 1960, 
inquieto e irreverente, líder do 
Teatro Oficina. Nos anos 1970, 
vivenciou todas as experiên-
cias da contracultura, reco-
nhecido por suas montagens 
de suas criações coletivas, 
contribuindo com a história 
do teatro nacional, influen-
ciando gerações. 

Zé Celso participou da 
quinta edição do Festival, em 
um bate-papo sobre suas cria-
ções e vivências artísticas, que 
foi exibido no Canal do Youtu-
be do evento, com mediação 
de Chiquinho Negrão.

“Ter o Zé Celso no Festival 
é uma alegria que transborda. 

Adriana Dias
Redação

QUARTA-FeiRA

Zé é uma referência máxima, 
um sacerdote do teatro, uma 
chama viva! Quando eu mora-
va em SP ia ao Teatro Oficina 
não só para assistir aos espe-
táculos do Zé, ia ver o Zé”, co-
mentou Maurílio Romão, dire-
tor do evento.

Ainda no sábado, na inau-
guração do teatro de arena 
foi apresentada a peça ‘A 
Farra do Boi Bumbá’, com 
autoria e direção de Ribamar 
Ribeiro, a história se desen-
volve em torno de um rico 
fazendeiro que tem um boi 
muito bonito. No último dia, 
para encerramento da pro-
gramação, aconteceu a apre-
sentação da cena drive-trhu 
‘Humor de Cabaré’, do ator 
Edu Silva.

5º FNTPassos atinge 35 mil espectadores 

Já no domingo, 25, no fi-
nal do dia, o último evento do 
FNTPassos foi a cerimônia de 
premiação conduzida por Chi-
quinho Negrão e Ana Maria Al-
ves, com transmissão no Canal 
do Youtube do Festival.

Durante todo o último dia 
aconteceu a votação para de-
finição do Melhor Espetáculo 
da Opinião Pública no site do 
evento e com mais de 19.600 
votos, o espetáculo vencedor 
foi ‘O Inquérito 5736-Apenas 
Uma Parte da Verdade’, da Cia 
de Segunda, que obteve mais 
de 33% dos votos e levou o tro-
féu Clélia Monteiro e também 
o prêmio em dinheiro.

Além do escolhido pela 

opinião pública, três jurados 
também escolheram o Melhor 
Espetáculo do Festival, sendo 
‘Baquaqua’, da Dagbá Produ-
ções, que receberá o prêmio 
em dinheiro  e o troféu Clélia 
Monteiro.

O júri desta edição foi 
formado por Magdalena Ro-
drigues, atriz e presidente 
do Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de 
Diversões (Sated/MG); An-
tonio Apolinário, mestre em 
Artes Cênicas pelo Programa 
de Pós-Graduação em Artes 
Cênicas da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (Ufop) e 
Marcelo Rocco, diretor teatral 
e professor adjunto da Uni-
versidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop) na área de Artes 
Cênicas.

 O 5º FNTP tem realização da 
Associação de Desenvolvimen-
to Cultural Regional (Adesc) 
com coordenação de Maurílio 
Romão e produção executiva 
de Isabella Vieira. Conta com 
parceria da Prefeitura Munici-
pal de Passos e Prefeitura Mu-
nicipal de Alpinópolis.

Zé Celso participou de um bate papo sobre criações e vivências 
artísticas com mediação de Chiquinho Negrão


