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ORGULHO PARA SERGIPE
A Companhia de Artes Tetê Nahas representa
Sergipe em grandes festivais do país e é motivo
de orgulho para o estado. Em cartaz com o
‘Musical Desconto’, a companhia foi inaugurada
em 2012 por Tetê Nahas com o objetivo de unir a
dança, teatro e música em uma só pulsação.
A companhia surgiu com a proposta de incentivar
através das obras artísticas a reflexão, educação
e sátira social. O primeiro espetáculo montado
foi o musical ‘O Corcunda de Notre Dame’ que
estreou em dezembro de 2012. Em 2013, o grupo foi
contemplado pelo Prêmio Myriam Muniz 2013, do
Ministério da Cultura e com isso, realizou em 2014,
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uma turnê por capitais do nordeste e sudeste do
país, a exemplo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo. Na capital paulista, o grupo recebeu mais
um prêmio, o de recorde de público no Teatro
Pablo Ollala, da Prefeitura de São Paulo. O
musical voltou a ser apresentado em 2018. Em
2015, o grupo montou o espetáculo ‘Todo Dia’ e
‘Nonatal’ e em 2016. Agora segue em turnê com
‘Musical Desconto’ que marca os 50 anos de
vida da atriz, 45 anos de carreira.
Atriz e bailarina, Tetê Nahas nasceu em Aracaju,
nos anos 60. Por intermédio de um vizinho e
amigo, aos 5 anos, começou a fazer teatro, com
pequenas participações, recebendo aulas e
ensinamentos do também ator e bailarino Bosco
Scaffs. A estréia foi no infantil ‘As ave de Jujuba e
Teteca’, apresentado em uma escola pública de
Aracaju, com produção do grupo Grifacaca.
Ainda adolescente, nos anos 70 e 80, participou
como atriz e bailarina de todas as produções do
Grupo Check UP, comandado por Bosco Scaffs. ‘Inri
o ato da Iluminação’, ‘Assinax’ e ‘Original até certo
ponto’ foram alguns dos espetáculos que participou.
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Paralelo ao teatro, ingressou em grupos de
dança como ‘Raça Real’, do Balé Municipal de
Dança Contemporânea e uma curta passagem
pela Academia Iracema Maynard. Ainda nos
anos 80, integrou o Grupo Teatral Imagem e o
Grupo Asas de Teatro, sendo que no primeiro,
estreou como coreógrafa e no segundo, como
iluminadora. Foi nesse período que começou a
carreira de cantora, com participação na Banda
Zé Íedo, de músicas folclóricas, no show Pixaim
e como Backing Vocal de Tonho Baixinho, Neu
Fontes e outros cantores
.
Em 1991, prestes a completar 25 anos, Tetê
recebeu o convite para integrar o Grupo Teatral
Imbuaça, onde participou de produções por 17
anos. Foram inúmeras experiências positivas com
o grupo, como a participação como professora
na Universidade de Cuba, diversos prêmios e
críticas positivas, temporada em Portugal e
peça com Marília Pêra. Em televisão, Tetê se
destacou com sua participação na minissérie
global ‘Tereza Batista’ de 1992 e entre 2003-2013
participou do quadro ‘São João da Gente’ da TV
Sergipe com a personagem Urânia.
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Tetê Nahas comemora
sucesso do espetáculo

RIO DE JANEIRO
APLAUDE MUSICAL
DA CIA DAS ARTES
TETÊ NAHAS
‘MUSICAL DESCONTO’ ESTREOU EM
ARACAJU E SEGUE TURNÊ NACIONAL
O ‘Musical Desconto’, da Cia das Artes Tetê
Nahas, encerrou com chave de outro neste
fim de semana a temporada no Rio de Janeiro
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Processo para criação da
peça começou em 2013

onde fez muito sucesso no Festival Sesc de
Inverno 2019. O espetáculo foi apresentado
nos municípios de Petrópolis, Teresópolis,
Nova Friburgo, Duas Barras e Três Rios. A
montagem do grupo ficou ainda em curta
temporada no Teatro do Sesc Tijuca.
O musical é inspirado em Nelson Rodrigues,
com trilha sonora original de Sena. O espetáculo
dramático tem como tema central os vários tipos
de violência intrafamiliar. A estreia ocorreu no
início deste mês no Teatro Atheneu em Aracaju.
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Peça aborda machismo, abuso sexual, violência e homofobia

“Foi muito gratificante receber esse convite do
Sesc para esse evento tão importante, onde nós
tivemos a oportunidade de mostrar um pouco
de nosso trabalho e também alertar as pessoas
sobre os problemas que tratamos”, comemora a
atriz e diretora geral da peça, Tetê Nahas.
Tetê Nahas acredita que o tema abordado
chamou a atenção da direção do Sesc e o
convite foi feito “Tratamos de machismo, abuso
sexual, violência doméstica, homofobia e incesto.
‘Desconto’ é resultado de pesquisas, impressões,
ANO 37 - ED. 1894 -29/7/2019 - 219

CAPA DA SEMANA

4/6

expressões, reflexões, lamentações, porque não
dizer, revolta. É um grito silencioso, um pedido de
Socorro a sociedade. Sem Apontar culpados e ao
mesmo tempo, mostrando as razões irracionais
que levam a esses atos e também como uma
família se destrói e se reergue ao passar dos
anos”, explica a diretora.
Montagem
O processo para criação do ‘Musical
Desconto’, começou em 2013 através de leituras
de texto, entre eles, alguns contos do livro
“Contos de Vida e Morte” de Carlos Cauê.
“Há muito tempo eu trabalho os contos de
Cauê com meus alunos. Dessa vez eu trouxe
para a Companhia também como exercício
de atuação, e seguimos, fundindo histórias,
reinventando-as e acrescentando-as, com muito
exercício de improvisação para chegarmos no
ponto em 2017”, detalha Tetê.
Ainda segundo Nahas, a escolha das
músicas também foi um caminho natural. “A
gente teve uma fase que tínhamos apenas um
ANO 37 - ED. 1894 -29/7/2019 - 220

CAPA DA SEMANA

5/6

Espetáculo estreou no Teatro
Atheneu em Aracaju

esboço do texto e faltava as músicas. Convém
lembrar que em musicais, são as músicas
o ponto alto dos personagens em que eles
expressam ações e sentimentos. Ouvimos de
tudo, até que chegamos ao meu amigo Sena.
Encaixamo-as ao texto e formatamos a peça”.
Para Sena, foi uma grata surpresa. “Tetê é
uma amiga querida e ligou para minha esposa
pedindo o play back, eu achava que era para
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Musical foi ovacionado pelo
público do Rio de Janeiro

um coral. Até que um dia ela nos convidou
para assistir a um ensaio e eu fiquei muito
surpreso, primeiro porque nunca pensei que
as minhas músicas, que são reflexo do que
eu vivo, pudessem integrar um espetáculo
teatral, segundo que elas se encaixassem tão
perfeitamente a história e terceiro pela forma
totalmente original e inovadora que essa peça
foi apresentada. Não pensei duas vezes e me
disponibilizei para além de integrar a trilha, tocar
durante a peça. Está sendo uma experiência
completamente nova para mim”, orgulha-se.
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O jornalista Lyderwan Santos será o
representante da TV Sergipe na bancada do
“Jornal Nacional”. A aparição do apresentador
do “Bom Dia Sergipe” no noticiário noturno vai
acontecer durante as comemorações dos 50
anos do jornal da Rede Globo. De acordo com
o editor-chefe do telejornal, William Bonner,
a escolha de cada um dos 27 representantes,
um por estado mais o Distrito Federal, foi feita
através de um sorteio. Orgulho para Sergipe! l
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O vereador Thiaguinho Batalha esteve em São
Paulo onde se reuniu com o vice-presidente do
SPFC e conversou sobre uma possível vinda para
Aracaju do projeto de escolinha de futebol do
clube para crianças carentes. O esporte é sempre
uma boa opção de entretenimento! Ficamos na
torcida para que a parceria se concretize! l
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A coach Taíssa Amorim
inova e lança uma turma
exclusiva para mulheres
do curso ‘O poder da
ação’. A capacitação vai
ser realizada no dia 31 de
agosto no Teatro Atheneu
em Aracaju. O curso
prepara as pessoas para
alcançarem o sucesso na
vida, capacidade de desenvolver a inteligência
emocional, as habilidades pessoais e uní-las ao
conhecimento técnico e cognitivo. Garanta a
sua vaga com Gleice Kelle (79) 98873-8079. l
A advogada Rosenice
Figueiredo é a
aniversariante de hoje.
Talentosa, carismática
e muito querida pelos
amigos e colegas da
profissão, Rose, já
exerceu diversos cargos
importantes e se destaca
no mercado pela sua
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ética e profissionalismo. Baiana, a advogada
recebeu o título de cidadão aracajuana em
2016 e é orgulho para a Sergipe. Parabéns! l

A escritora Telma Costa vai lançar sua nova obra,
o livro ‘Pombo Correio’, a partir das 15h desta terçafeira na sede do GACC. O livro custa R$ 10 e toda
a renda arrecadada será revertida em prol da
instituição que comemora 20 anos. É o 16º livro da
escritora. Como todas as suas obras, as ilustrações
são em preto e branco para que as crianças
exercem a criatividade da pintura. O ‘Pombo
Correio’ foi ilustrado por Isaías Marinho. Cada
criança do GACC vai ganhar um exemplar com
mensagens positivas e alegria. Bela iniciativa! l
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Após Salvador, Ricardo Andrade acompanhou
Sandy e Júnior na turnê também em Fortaleza.
O advogado está aproveitando dias de folga
da capital cearense e se divertindo com os
amigos no Fortal. Um registro da turma
animada pilotada por Ricardo, Brenno,
Bruno, Bruno e André, no bloco Oba Saulo,
sob o agito de Saulo Fernandes. l
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O programa ‘Combinado’ está de cara
nova. Após a saída de Brucce Cabral, os
apresentadores Jamile Pavlova e Menilson Filho
ganharam a companhia de George Sants, exThe Voice Brasil, Ramon Coxinha, humorista,
e Macchiato, maquiador e cabeleireiro. Criado
como uma opção de entretenimento para as
tardes de sábado dos sergipanos, o Combinado
já está há 4 anos no ar na TV Sergipe. l
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Estreou na TV Sergipe no fim de semana
o programa ‘Giro Sergipe’ que faz uma
mistura de informação com entretenimento.
Apresentado pela jornalista e atriz Anne
Samara, o programa é exibido no início
da tarde do sábado, após o Jornal Hoje,
desvendando cada pedaço do estado e
fazendo um passeio pela cultura local. Assim
como o Combinado, o Giro Sergipe está sob
o comando dos competentes jornalistas
Nara Barreto e Fernando Petrônio. l
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Aracaju ganhou uma nova barbaeria com a
inauguração de ‘O Rei Barbearia’ sob o comando
do barbeiro Pitcheu. Integram a equipe ainda
os profissionais renomados que se destacam
no ramo, os barbeiros Mazinho Macêdo,
Edvandro, conhecido como mestre Zé e Symo. A
inauguração foi muito animada com música ao
vivo e uma recepção de primeira, A barbearia
fica localizada na Galeria Pedro Lucas na Rua
Deozano Vieira Freitas, no Bairro Grageru. l
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HOMENAGEM
Quem curtiu os anos da Bossa Nova ao som de
João Gilberto, já tá no lucro. Mas os que nasceram
depois, têm um bom motivo para conhecer um
pouco mais da obra desde baiano genial que
mudou a história da música brasileira. Os cantores
Lula Ribeiro e Paulo Lobo apresentam nesta sextafeira, no Teatro Purificação, o show “Viva João”,
onde cantam os clássicos do mestre, com o auxílio
luxuoso do piano de Márcio Mercenas, o Alegria. O
show começa às 21h. O Teatro fica localizado no
início da Rua Nestor Sampaio, no Bairro Luzia. l
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TERRA DO DIVINO
Foi inaugurada a exposição fotográfica intitulada
de “Indiaroba – Terra do Divino” no Museu
Olímpio Campos. O evento marca o retorno do
Projeto ‘Culturart no Pálacio’, promovido pelo
Governo do Estado, através da Fundação de
Cultura e Arte Aperipê de Sergipe. A exposição
reúne 21 registros marcantes dos fotógrafos
Seiji Hiratsuka, Marx Dantas, Bruno Silva,
Gilton Rosas, Esdras Lessa, Kaio Spínola, Pedro
Noronha, Amós Araújo e Alex Cordeiro e fica no
Museu Olímpio Campos até o dia 9 de Agosto, de
terças às sextas-feiras das 10h às 17h. A entrada
é franca e livre para todas as idades. l
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ESPETÁCULO
Sexóloga, fisioterapeuta e especialista em
relacionamentos, Cátia Damasceno está à frente
do maior canal se sexualidade do Youtube e chega
a Aracaju pela primeira vez com sua peça “O que
pode dar errado na Cama?”. A peça é uma mistura
monólogo com stand-up. Na comédia, Cátia
Damasceno vai levar para o palco um apanhado de
histórias e experiências de quase 15 anos de carreira.
A ideia é quebrar os tabus a respeito da sexualidade
feminina de maneira bem-humorada, direta e livre
de preconceitos. A peça será apresentada neste
domingo, às 20h30 no Teatro Atheneu. l
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MÚSICA ELETRÔNICA
Se apresenta neste sábado em Aracaju a DJ Van
Muller, na estreia da festa WFT no Tequila Café. A
morena baiana que, atualmente, vive em Curitiba
já carrega uma bagagem enorme no currículo.
Residente de clubes e festas em todo Brasil, teve
sua estreia na OffClub Salvador, se tornando
residente da SAN Salvador, R:evolucion, Super
Festas, dentre outras. A festa WFT acontece no
próximo dia 03 de agosto, sábado, a partir das
23h no Tequila Café, orla de Atalaia. A festa conta
ainda com o som dos Djs Thomaz Ferreira, de
Recife, e Ruy Tabuth, de Aracaju. l
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RAPPER MV BILL
No dia 23 de agosto, Aracaju vai receber um dos
grandes nomes do rap nacional. O rapper Mv Bill se
apresenta no Suburbia em evento que também vai
contar com shows de Kmilla Cdd, Rakavi, Gonzaga,
Família Bocasecas e Dj Gordo. A casa abre a
partir das 21 horas. Rapper, ator, escritor, produtor
musical e ativista brasileiro com mais de 200
milhões de visualizações no Youtube, MV Bill ficou
conhecido internacionalmente quando lançou seu
documentário “Falcão - Meninos do Tráfico”, e teve
repercussão mundial após a exibição no programa
Fantástico da Rede Globo. l
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CAPACITAÇÃO
Uma tarde de MAP (Managing Aesthetic Patients),
que promove o conhecimento sobre o manejo
avançado dos preenchedores e bioestimuladores,
foi realizada na última quarta-feira, 24, em
Aracaju. Quem marcou presença por lá foi
a dermatologista Tatiane Andrade, sempre
focando na avaliação individualizada do paciente
e no aprimoramento contínuo das técnicas de
sustentação e estruturação da face, melhoria
do contorno e harmonia dos terços faciais, bem
como dos métodos para realçar pontos chaves
como área dos olhos, nariz e lábios. l
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2º DESAFIO DE KART
O Atalaia Kart Center vai receber o 2º Desafio
de Kart dos produtores de eventos no dia 7
de agosto. São 24 pilotos que vão acelerar na
pista do Kartódromo Emerson Fittipaldi, na
Orla de Atalaia, na disputa pela premiação em
dinheiro. Produtores das maiores empresas de
entretenimento do estado já garantiram presença
na corrida, que além de ter a disputa pela
premiação, também é uma ótima oportunidade
para confraternizar a turma. l
BIENAL DO LIVRO
Faltando pouco mais de 50 dias para início da
V Bienal do Livro de Itabaiana, as unidades
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de ensino públicas e privadas já garantiram
presença na maior feira literária do Norte/
Nordeste. Até o momento, nove escolas, de sete
cidades sergipanas, realizaram o cadastro no site
confirmando a participação de 550 estudantes.
As escolas particulares também confirmaram sua
participação através de estandes para exposição.
A Bienal acontecerá de 11 a 15 de Setembro,
dentro do Shopping Peixoto, em Itabaiana. l
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ARROCHA BRASIL
No dia 17 de agosto, a capital sergipana recebe
o Arrocha Brasil com shows de Amado Batista,
Zezo, Devinho Novaes, Luanzinho Moraes,
Priscilla Senna, Wellington Gordinho e Amor
Cigano comandando a festa que acontece na
Arena de Eventos, em frente ao RioMar Shopping.
O primeiro lote de ingressos já está disponível
com preço especial de R$ 30 (pista), R$ 60 (área
vip) e R$ 100 (lounge). l
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MEDIDA LEGAL
No fim de semana foi dada a largada da 4ª
edição do projeto Medida Legal na sede da
CAASE. Assim como nas edições passadas,
30 advogados e advogadas aceitaram o
desafio de serem acompanhados pela equipe
multidisciplinar [formada por psicóloga,
nutricionista, fisioterapeuta, educadores físicos e
terapeuta holística], para vencer o fantasma da
balança e conquistar mais qualidade de vida. O
primeiro encontro oficial dos participantes contou
com a presença da diretoria da CAASE, além de
participantes da edição anterior. l
ACESSE MAIS NOTÍCIAS EM

WWW.CINFORM.COM.BR
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