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Adesc lança edital do 5º Festival
Nacional de Teatro de Passos

A quinta edição do Festival Nacional de Teatro de
Passos já está com data marcada: entre 18 e 25 de julho.
Com isso, a Associação de
Desenvolvimento Cultural
e Regional (Adesc) que é a
realizadora do evento lançou
nesta terça-feira, 18 o edital
de seleção de espetáculos
que comporão a programação do evento neste ano.
O evento que tradicionalmente lota espaços culturais da cidade e também as
praças e espaços públicos,
não acontecerá de forma
presencial, devido à pandemia de covid-19. Assim
como na quarta edição, o
evento acontecerá de forma online, com espetáculos
gravados que poderão ser
assistidos via canal do Youtube do evento.
Para a quinta edição, porém, a organização do even-

CRUZADAS

Espetáculo “As Aventuras de um Fusca à vela” apresentado na 1ª edição do FNTPassos

to planeja que seja feito de
forma híbrida. “Além dos
espetáculos transmitidos via
canal do Youtube, estamos
planejando algumas apresen-

tações no esquema de Drive
- Thru, já que fizemos essa
experiência com uma cena
no ano passado e deu super
certo!”, comentou o idealiza-

dor e coordenador geral do
evento, Maurílio Romão.
Para o edital de seleção
deste ano serão selecionados apenas os espetáculos

que serão transmitidos via
canal do Youtube, podendo
se inscrever espetáculos de
todo o Brasil. A curadoria
do evento vai selecionar espetáculos que foram desenvolvidos durante a pandemia, com essa nova estética
“virtual”.
Após realizar a quarta
edição apenas com recursos
de financiamento coletivo e
patrocínios, a organização
do evento neste ano, contará
com apoio da Prefeitura Municipal de Passos, que já está
realizando os trâmites para
repasse de parte do recurso
necessário à realização do
evento.
Serão selecionados até 14
espetáculos, e as inscrições
irão até o dia 1º de junho. Os
selecionados concorrerão
ao Prêmio “Clélia Monteiro” e também premiação em
dinheiro.

Filmes na TV Um Ato De Coragem, Globo,

Um Homem De Família, Globo, 15h A Family Man. EUA.
Drama. Com Alison Brie;
Gerard Butler. Dane Jensen,
um implacável headhunter
corporativo de Chicago, está
disputando com uma colega de trabalho a chance de
substituir o chefe da empresa, prestes a se aposentar.
Ele é o favorito, mas ainda
assim precisa bater as metas
nos últimos três meses do
ano. Enquanto a rivalidade
atinge níveis extremos, no
entanto, uma tragédia familiar faz com que ele coloque
na balança suas prioridades.

2h10 John Q. EUA. Drama. Direção Nick Cassavetes. Com
Denzel Washington, Robert
Duvall. John Q. Archibald é
um homem comum que trabalha em uma fábrica e vive
feliz com sua esposa, Denise, e
seu filho, Michael. Até que Michael fica gravemente doente,
necessitando com urgência
de um transplante de coração
para sobreviver. Sem ter condições de pagar pela operação
e com o plano de saúde de sua
família não cobrindo tais gastos, John Q. se vê então numa
luta contra o tempo pela sobrevivência de seu filho.

Seguindo as orientações da
Organização Mundial de Saúde pela campanha da não
propagação do coronavírus,
a direção do Cine Roxy, em

Passos, e da rede Cine A, que
mantém uma sala em São Sebastião do Paraíso, suspenderam as sessões por tempo
indeterminado.

Cinema
sudoku

O Sudoku é um tipo de desafio lógico. As regras 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.

