
14 4.11.2016SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brDIVERSÃO & ARTE

ZÉLIA DUNCAN
CAIXA CULTURAL
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Procura-se
palhaços que
curem ador

Grupo de circo e teatro Sagrado Riso atua há 11 anos em hospitais do DF

Uma iniciativa idealizada
pela artista Alessandra Vie-

ria, do grupo de circo e teatro Sa-
grado Riso, pretende proporcio-
nar alegria para pessoas interna-
das em hospitais públicos do Dis-
trito Federal. O projeto O Poder
da Palhaçaria na Humanização
Hospitalar irá qualificar pessoas
que querem atuar como palhaços
em unidades de saúde. As aulas
serão gratuitas e ocorrerão na
Asa Sul e em Ceilândia.

Palhaça há 16 anos e atuando
em hospitais há nove, esta é a pri-
meira vez que Alessandra dará
aulas de formação de palhaços.
“O foco principal é formar um
elenco capacitado, tanto na lin-
guagem do palhaço quanto na sua
adequação ao hospital”.

O projeto terá duas turmas,
com 20 alunos cada. As aulas
ocorrerão na Escola Parque, na
307/308 Sul, de 21 de novembro
a 19 de dezembro e na Casa do
Contador, em Ceilândia Sul, de 24
de novembro a 15 de dezembro.

As inscrições ocorrem pelo site
www.gruposagradoriso.com até 13
de novembro. Pessoas que atuam
no ramo da arte precisam enviar
um portfólio com seus trabalhos.

PAULO OLIVEIRA
Pleite@destakdf.com.br

Porjeto vai preparar
pessoas que queiram
atuar com palhaçaria
nas unidades de saúde
do Distrito Federal
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Banco de Brasília dá início a
processo de patrocínio cultural

O Banco de Brasília (BRB)
abriu inscrições para patrocinar
projetos culturais do Distrito Fe-
deral. A instituição financeira dis-
tribuirá R$ 1,5 milhão. Cada pro-
posta pode receber até R$ 100 mil.

As inscrições ocorrem por meio
de correspondência. Os candida-
tos têm até o dia 11 de novembro
para enviar os projetos. Cada par-
ticipante pode enviar até duas

propostas. O programa se dividi-
rá em quatro etapas.

Após as inscrições, ocorre o
processo de seleção, de 21 de no-
vembro a 2 de dezembro. Em se-
guida, ocorre a fase de habilita-
ção, de 12 a 30 de dezembro e, por
fim, o período de negociação, que
ocorrerá de 2 a 27 de janeiro.

Mais detalhes sobre o processo
estão em www.brb.com.br.
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Papai Noel
chega neste
fim de semana
a Brasília

Noel estará percorrendo shoppings
da cidade no sábado e no domingo

O Papai Noel estaciona seu tre-
nó em Brasília a partir deste final
de semana. No sábado, Noel che-
ga ao Brasília Shopping e ao Bou-
levard Shopping. No domingo é a
vez do Conjunto Nacional.

No Brasília Shopping, o tema
será Natal Verde que Te Quero
Verde, voltado para as ações em
prol do meio ambiente. “Vamos
distribuir mudas de árvores nos
finais de semana”, diz Geraldo
Mello, superintendente do Mall.

No Conjunto Nacional, Hamil-
ton de Holanda fará um show so-
lidário para receber o Noel. O ca-
chê do artista e demais músicos
será destinado à Associação Bra-
sileira de Assistência às Famílias
de Crianças Portadoras de Cân-
cer e Hemopatias (Abrace).

CHEGADA DO PAPAI NOEL,
sábado, no Brasília Shopping
(14h) e no Boulevard Shopping
(18h). No domingo (16h), no
Conjunto Nacional. Gratuito.

Espetáculo fala sobre uma socialite

Comédia fala da vida depois da morte
de uma socialite que, após a mor-
te, reecontra-se com desafetos de
sua vida passada.

MORRENDO E APRENDENDO,
UMA COMÉDIA DE OUTRO
MUNDO, amanhã, às 21h e
domingo, às 20h. Teatro dos
Bancários (314/315 Sul). R$ 30.

Neste fim de semana, Brasília
recebe um espetáculo que tem
como proposta tratar da morte de
maneira leve e bem-humorada.
A peça “Morrendo e Aprendendo,
Uma Comédia do Outro Mundo”
retrata temas da religião espírita,
como a evolução humana.

O espetáculo conta a história
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Até o dia 24 de
dezembro, o bom
velhinho estará nos
shoppings como
atração às crianças


