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Prorrogadas as inscrições
para o Festival de Teatro de
Pinhais

EDITAIS/GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

As apresentações acontecerão entre os
dias 27 de setembro e 8 de outubro
PMP

Evento se consolida como um dos mais importantes da RMC

As inscrições para o Festival de Teatro de Pinhais foram
prorrogadas e seguem até a próxima sexta-feira (28). O
evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer e chega à sua 12ª edição. As apresentações
acontecerão entre os dias 27 de setembro a 8 de outubro.
De acordo com a organização, o festival tem como objetivos: divulgar a arte teatral e sua prática entre a comunidade
escolar e a comunidade em geral, despertando o interesse
pelas artes cênicas. O festival contará nesta edição com
duas novas categorias: Universitário e Proﬁssional.
Além disso, a iniciativa visa incentivar professores, estudantes e a comunidade a trabalharem com mais frequência
o teatro, seja na criação de grupos teatrais ou formando uma
plateia cativa; desenvolver e revelar novos talentos; além de
inserir na comunidade a necessidade do teatro e das artes
em geral como base na formação intelectual do indivíduo.

O Festival de Teatro de Pinhais está organizado
em seis categorias:
- Mostra Paralela: grupos que tenham algum vínculo
com a Prefeitura (sem concorrência);
- Mostra de Cenas Breve: grupos que apresentem
trabalhos de duração mais breve, com duração de até 20
minutos (sem concorrência);
- Mostra Estudantil: grupos formados por atores estudantes de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental
e/ou médio;
- Mostra Amadora: grupos formados por atores amadores não estudantis, ou de instituições ou cursos de teatro;
- Mostra Universitária: grupos que representem alguma
instituição de ensino superior;
- Mostra Proﬁssional: grupos proﬁssionais de teatro.
Por meio desta iniciativa também serão oferecidas
oﬁcinas gratuitas para os inscritos, nas seguintes áreas:
Processo de Criação em Iluminação, com Beto Bruel; Personagens de Circo-Teatro, com Hélio de Aquino; Introdução
ao Teatro do Oprimido, com Eduardo Walger; Introdução à
Operação de Iluminação, com Beto Hoch; Design Cênico
Sustentável, com Tuca Souza, além da palestra com Eliane
Berger do SATED/PR.

Serviço
Para consultar o regulamento e efetuar a inscrição é
necessário acessar o site da Prefeitura de Pinhais, no link
www.pinhais.pr.gov.br/evento/32. As inscrições devem ser
feitas até o dia 28 de julho. As apresentações ocorrerão
entre os dias 27 de setembro e 8 de outubro, no Centro
Cultural Wanda dos Santos Mallmann, na Rua 22 de Abril,
305. Mais informações pelo telefone (41) 3912-5247 ou e-mail fetaepinhais@gmail.com

Neste sábado tem Feira
de Adoção de Animais em
Pinhais
No próximo sábado (29) será realizada em Pinhais mais
uma Feira de Adoção de Animais. A iniciativa é promovida
por meio da Seção de Defesa e Proteção Animal, da Secretaria de Meio Ambiente. O evento acontece das 13h às
17h no Bosque Municipal.
Em caso de chuva, a organização salienta que a feira
ﬁca automaticamente cancelada. Os interessados em adotar
deverão apresentar a carteira de identidade e o CPF, além
disso, é necessário assinar um termo de compromisso. Na
oportunidade, os novos tutores receberão todas as orientações quanto aos cuidados com o novo membro da família.
Para serem doados os animais devem estar devidamente
vacinados, vermifugados e, os que possuam mais de seis
meses de vida, castrados. A comprovação de tais procedimentos deve ser apresentada por meio de documento no dia
da feira. Ao se inscrever, por telefone, o doador deve saber
da necessidade de providenciar meio de transporte para
conduzir o animal até o local, bem como lhe proporcionar
conforto, levando guia, cercado ou gaiola.
Também caberá ao doador disponibilizar comida, água
limpa e fresca, jornais ou caixas, e tudo deverá ser devidamente descartado ao ﬁnal do evento. Além disso, deverá
acompanhar seu animal até o término da feira, e caso o animal
não seja adotado, ele continuará sob sua responsabilidade.

Serviço
O Bosque Municipal de Pinhais ﬁca na Rua 24 de Maio,
esquina com a Avenida Nossa Senhora da Boa Esperança,
no Centro da cidade. Mais informações e inscrições com
a Seção de Defesa e Proteção Animal, pelo telefone (41)
3912-5705.
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