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Dia do Índio no Barreto
O projeto Arte na Rua apresenta uma atividade em

comemoração ao Dia do Índio no Parque Palmir Silva,
no Barreto, neste domingo (19) às 11h. Considerando
que muitas vezes a cultura indígena é distorcida, ou mes-
mo ignorada, o Coletivo Experimentalismo Brabo vai
aproveitar a ocasião para provocar com arte algumas
reflexões sobre o índio, trazendo à tona um pouco desta
sua riqueza imaterial. No evento, será possível ouvir his-
tórias e lendas, bem como aprender brincadeiras, dan-
ças e canções indígenas. A apresentação visa promover
aos participantes o contato com alguns aspectos da tra-
dição oral de nossos antepassados, que já viviam aqui
antes da chegada dos portugueses.

Nando Cordel faz
apresentação

beneficente no
TMN

O renomado cantor e compo-
sitor pernambucano Nando Cor-
del apresenta o show “A Paz no
Mundo Começa em Mim”, na
quarta-feira (22) às 19h. A apre-
sentação beneficente, em prol da
obra social Remanso Fraterno,
contará com a participação espe-
cial dos filhos do músico, Caiã e
Tauã Cordel.

Toda renda arrecadada será
gentilmente revertida para a
manutenção do Núcleo Escolar
Professora Clélia Rocha, que
atende diária e gratuitamente
230 crianças em tempo integral,
desde o ensino infantil até o pri-
meiro segmento do ensino fun-
damental, no Remanso Frater-
no. Preço: R$ 60 (inteira) e R$
30 (meia).

Em Busca do Riso Perdido
Depois do sucesso das temporadas no teatro Oi Futu-

ro Flamengo (com casa lotada em todas as sessões), Te-
atro Municipal de Niterói e Teatro Popular, estreia, no
Teatro da UFF, o espetáculo de teatro-dança para crian-
ças “Em busca do Riso Perdido”.

Na peça, três primas/palhaças moram juntas e rece-
bem uma carta de uma tia anunciando sua visita às sobri-
nhas. Animadas com a notícia, arrumam a casa, mas quan-
do a tia chega, as sobrinhas tem uma grande surpresa: ela
está completamente diferente. Séria e taciturna, não vê
mais graça em nada.


