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Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 

o

Largo do Rosário, n 1
Tel: 55- 24 3371-2100 

o

Perequê  -  Angra dos Reis

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Ferragens - Azulejos - Hidráulica
Elétrica - Louças -Telhas - Metais 

   Preços
 Imbatíveis

Rua do Areal-318 Telfax:(24)3362-0955

   Preços
 Imbatíveis
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 24 3371 9082

 24 999721228
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RÁDIO NÚCLEO PARATY

João Bosco Gomes

Domingos Moura de Oliveira

Carlos Dei Ribas

João Bosco Gomes

Domingos Moura de Oliveira

Carlos Dei Ribas

http://radionucleo.minhawebradio.net/

Curso Básico de 
Produção de Rádio

Sexta Básica
Programação de Março

Sexta Básica

 Local :Rua João Guimarães Rosa, 284, Portal das Artes 

DLISDLIS

 Fórum DLIS  Agenda 21
 Sistema de Transporte de Paraty

16 ANOS

DLIS
Agenda 21

PARATY
Plano de Mobilidade
                         Licitação
                                    Preço das Passagens

03/03/2017  19h ás 20h

 CD Os Coroas Cirandeiros

LANÇAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE CIRANDA 

03/03/2017   19h ás 22h

Projeto  Homenagens
 Sergio Gerletti

Projeto  Homenagens

10/03/2017 19:30h ás 20:30h

PR      FFFlipFlipFFPR O   
20172017

CORDEL da OFF

O   

Transmissão ao Vivo 

BLUES da OFF

Movimento PRO OFFflip 2017

Caravana do Codel
CORDEL da OFF

Severino Honorato
Edmílson Santini
Aderaldo Luciano

Zé Salvador

BLUES da OFF
Carlos Fernando

CIRANDA ORGÂNICACIRANDA ORGÂNICA
Luciano Ciranda

17/03/2017 19h ás 22h

I Feira Multicultural de Paraty
Produtos rurais 

agroflorestais, 

culturais, 

artesanais, 

agroindustriais 

e tecnológicos 

da  região. 

Música e Poesia

24/03/2017 19h ás 22h

Mídias Artes
Tecnologias

youtube

TV
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TV
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Participação musical
Chico Livino

Cultura em verde e azul

 Apóie A Sexta Básica investindo no  FUNDO DA CESTA
 e promova a sua marca e a marca do nosso destino.
Paraty, cultura em verde e azul 

Seu Maia convida

Ao VivoAo Vivo

Aniversário da Sexta Básica
Seu Maia convida

Participação Especial 
JAVA TRIO e LOS  PITUCOS

31/03/2017 19h ás 22h

João Bosco Gomes
Domingos Moura de Oliveira

Carlos Dei Ribas

A RESSURGÊNCIA DA CEU

https://goo.gl/sV8TgT
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A Sexta Básica nasceu do encontro entre os 

amigos, para brindar a vida com música, arte e 

poesia. Com a chegada de Seu Maia Convida 

(Jadson Fernandez) e as gravações em vídeo 

compartilhadas nas redes sociais, em 2016 o 

Núcleo de Mídias  Artes e Tecnologia trouxe 

para o foco quase 40 músicos apresentando 

seus trabalhos autorais de forma colaborativa. 

O resultado pode ser visto pelos canais 

ParatyTV e  Flitoral21 no Youtube. 

    Após estas 40 semanas, o evento 

transformou-se num programa ao vivo pela 

internet com temas científicos, educacionais, 

artísticos e culturais sobre a localidade e o 

global, sendo o responsável por incluir o 

Núcleo no mapa da cidade como um novo 

espaço cultural. Buscando aprimorar a 

audiência, investiu-se em equipamentos 

profissionais para dinamizar a transmissão ao 

vivo e permitir a interação da comunidade 

através das redes sociais.

    P a r a  m e l h o r a r  a  q u a l i d a d e  e 

sustentabilidade do programa está sendo 

proposto o projeto Fundo da Cesta, que será 

desenvolvido através de um fundo coletivo, 

colaborativo e compartilhado, que possibilitará 

a participação de todos que tiverem produtos e 

serviços em consonância com a produção 

cultural, artística e tecnológica para o 

desenvolvimento sustentável da região, tendo 

como referência os princípios da Agenda 21.  O 

Fundo da Cesta será composto por produtos 

dos produtores rurais agroflorestais, culturais, 

artesanais e industriais de cooperativas e 

pequenas empresas da região. 

     A Cesta será disponibilizada para venda e 

os apoiadores que investirem no Fundo terão, 

naturalmente, um preço diferenciado e ainda 

poderão ser sorteados com uma cesta básica 

no último evento do mês da Sexta Básica. Em 

síntese, o Programa Sexta Básica, através do 

FUNDO DA CESTA, possibilitará o exercício 

de uma economia colaborativa, compartilhada 

e sustentável, tendo com base as moedas 

locais comprometidas com a marca do nosso 

destino:      Paraty, cultura em verde e azul. 

     Os recursos do Fundo serão destinados 

para cobrir os custos de produção do programa 

que promoverá a produção cultural, artesanal e 

Agroecoturística de Paraty. 

 O projeto Fundo da Cesta será lançado no dia 

03/03/2017, no primeiro programa da Sexta 

Básica do ano e durante o mês de março 

haverá cinco edições:

Sexta/03 – Fórum DLIS Agenda 21 – Sistemas 

de Transporte de Paraty e O Lançamento do 

CD dos Coroas Cirandeiros.

          Sistema de Transporte de Paraty

Atendendo às solicitações de lideranças 

comunitárias, com base no planejamento 

Estratégico de Paraty, a Agenda 21 promoverá 

este fórum com o objetivo de esclarecer á 

população as ações necessárias para um  

sistema de transporte público que garanta 

aos usuários: segurança e qualidade com 

preço justos   

    A  Agenda 21 de Paraty, convidou 

oficialmente o prefeito de Paraty - Sr. Casé 

Miranda, o Presidente da Câmara de 

Vereadores de Paraty - Sr. Santos Coquinho o 

Sr. Paulo Afonso da Empresa Colitur, para 

fazerem parte desta mesa, que acontecerá das 

19h ás 20h, e será tansmitida ao vivo pela  

Rádio Núcleo  e TVFlitoral21 youtube.

Lançamento do CD dos Coroas Cirandeiros

Mestre Verino de Barros e Mestre Benedito 

Faustino comemoram mais de 50 anos de 

parceria. Para viabilizar a produção de um novo 

CD do grupo, no dia 16 de dezembro, o Núcleo 

de Mídias Artes e Tecnologias lançou uma 

campanha de pré-venda dos exemplares. 

Foram 100 CDs vendidos em menos de um 

mês.

       Agora, temos a honra de informar que o CD 

ficou pronto e convidamos para que venha 

receber o seu exemplar no dia 3 de março. Os 

Coroas vão se apresentar aqui no Núcleo para 

entregar e agradecer a todos aqueles que 

apoiaram esta iniciativa. 

 

Sexta/10 – Projeto Homenagens irá ao ar pela 

Rádio Núcleo e TV Flitoral21 youtube toda 2ª 

sexta feira de cada mês, no horário das 19:30 ás 

20:30.

   Projeto elaborado por Mr. Sergio, e 

apresentado por Marcelo Arty (violão 7 

cordas); Ricardo Esch (violão, cavaco, sax); e 

o próprio Mr.Sergio, voz.

     O Homenagens trará, a cada edição, um (ou 

mais) compositor(es) e/ou intérprete(es) de 

época, buscando resgatar e trazer um pouco 

das origens, da trajetória e dos grandes 

personagens da música brasileira, sem perder 

de vista o entretenimento e a diversão!

Sexta/17 - Movimento Pro-OFF flip 2017

   O evento acontecerá mensalmente e terá 

como objetivo buscar apoios e parcerias para 

viabilizar a 13ª edição deste importante circuito 

paralelo de ideias que tradicionalmente através 

da Picareta Cultural, Haicai Combat, 

Poematrix  Pratos Literários da Gastronomia 

Sustentável e Cordel da OFF, possibilita a 

participação de autores, cordelistas, artistas 

plásticos, artesãos, Chefs Gastronômicos, 

produtores rurais, músicos e poetas da 

academia mortal de todas as letras, da maior 

festa literária do pais , a Festa Literária 

Internacional  de Paraty.

                                                                                                                                                 

A programação terá início com uma rodada de 

conversa com os produtores da Off sobre o 

projeto de 2017 e no segundo Bloco teremos 

como convidados especiais a Caravana do 

Cordel, formada por autênticos cordelistas 

como: Aderaldo Luciano, Zé Salvador, 

Severino Honorato, Edmílson Santini.

    A Caravana do Cordel, que já confirmou a 

participação no Cordel da OFFflip 2017 é um 

movimento/escola poético-político-pedagógico, 

cujo objetivo é reunir poetas em torno da 

propagação, da divulgação, do estudo, da 

produção e da pesquisa do (e sobre) cordel 

brasileiro. 

     O evento contara com a participação 

especial de Chico Livino,  Blues da Off com 

Prof. Doc e a  Ciranda Orgânica com  

Luciano Ciranda.

Sexta/24 – I Feira Multicultural de Paraty

     A  I Feira Multicutural de Paraty promoverá 

o encontro de produtores rurais, agroflorestais, 

culturais, artesanais, agroindustriais e 

t e c n o l ó g i c o s  d a  r e g i ã o ,  a t r a v é s  d a 

apresentação  dos seus produtos e serviços nas 

exposição e  rodadas de conversas que serão 

transmitidas ao vivo pela Rádio Núcleo e TV 

Flitoral2 1youtube

 Sexta/31 – Seu Maia Convida

    Jadson Fernandez, com o Show do Seu 

Maia e Convidados, faz a festa de aniversário de 

um ano da Sexta Básica com a participação 

especial de  Java Trio, os Los Pitucos e 

convidados. Neste evento de fechamento da 

Sexta Básica do mês de março serão sorteadas 

as cestas do Projeto Fundo da Cesta. 

      Apoie o Programa Sexta Básica investindo 

no FUNDO DA CESTA e promova a sua marca 

e a marca do nosso destino:

            Paraty, cultura em verde e azul

 Cultura em Verde e Azul

Paraty 
0001

0001
10 10 

10 10 

Sexta BásicaSexta Básica   - Promove a Marca do Nosso Destino

http://www.brasilsustentaveleditora.com.br
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A RESSURGÊNCIA DA CEU

       O recente lançamento do livro 'A 
UNIVERSALIDADE DA CEU – Histórias da 
Casa do Estudante Universitário', trouxe à tona 
o importante legado da extinta residência 
estudantil no contexto sócio-político-cultural 
que, durante 30 anos (1965 – 1995), foi uma 
referência de espaço democrático, tanto para a 
cidade do Rio de Janeiro como para o país, 
possibilitando não só o abrigo gratuito para 
estudantes sem recursos, como também 
constituiu-se num grande e vibrante Centro 
Cultural, numa trincheira de resistência contra a 
ditadura militar e de ensaios para grandes 
artistas – que encontravam ali um amparo para 
pesqu isa rem e  desenvo lve rem suas 
linguagens.
      A solenidade do lançamento do livro - 

escrito pelos ex-residentes João Bosco 
Gomes, Domingos Moura de Oliveira e 
Carlos Dei Ribas e do vídeo-documentário 
com direção de Domingos M. de Oliveira 
aconteceu em 26 de janeiro, seguido de 
extensa programação nos dias 27 e 28 e da 
Exposição de fotografias e audiovisuais, que se 
estendeu até o dia 03 de fevereiro, como parte 
do evento de resgate da História da Casa do 
Estudante Universitário/RJ (CEU), no prédio 
que foi a sede da instituição, na Avenida Rui 
Barbosa, 762 – Flamengo. Durante esses dias 
de comemorações o espaço reviveu seus dias 
de magnetismo, com a presença de vários ex-
residentes e amigos da CEU, vindos de várias 
partes do Brasil e do exterior para prestigiar 
esse resgate de memórias da Casa.

 

                             Abertura 
    
     A abertura do evento se deu com duas 
mesas: a primeira, institucional com o 
representante da UFRJ, o coordenador do 
Fórum de Ciência e Cultura - FCC (que hoje 
funciona no espaço), prof. Carlos Vainer e João 
Bosco Gomes representando os autores e o 
Coletivo CEU. A segunda, mesa sobre o legado 
da CEU, composta pelos ex-residentes 
Rogério Lustosa Bastos (prof. de Psicologia da 
UFRJ),  Jason Tercio e Juçara Braga 
(escritores/ jornalistas), José Salgado 
Maranhão (jornalista/ escritor/ poeta) e Gilberto 
França (eng. Mecânico e empresário).

                Mesa Institucional

   O professor Carlos Vainer (coord. FCC/UFRJ), 
disse que grande foi a emoção quando 
procurados para a realização do evento, pela 
oportunidade de se transformarem mais uma vez 

mais “em vetor desse grupo de pessoas 
maravilhosas que constituíram uma parte da 
história da nossa universidade, uma parte da luta 
política oficial desse país e, num certo sentido, a 
história da arte e da cultura da cidade do Rio de 
Janeiro. 

       Considerou o livro e o documentário (resgates 
de memórias) de extrema importância, uma vez 
que o país vive um momento em que “parece que 
a história tem que ser empurrada para baixo do 
lixo, ser escondida, apagada, silenciada”. Para ele 
é muito grande a responsabilidade de herdar essa 
tradição, essa memória e estar a altura dela e que 
continuarão a honrar essa herança, manifestando 
o desejo de que a Casa seja da universidade, mas 
dos universitários com a perspectiva do olhar para 
os que estão fora dos seus muros. Destacou e 
agradeceu a presença das professoras Andréa 
Teixeira e Sheila Backx, respectivamente diretora 
e vice-diretora da Escola de Serviço Social da 
UFRJ.

João Bosco Gomes, um dos autores, falou sobre 
o início da ideia do livro a partir de provocações 
das suas filhas Luma e Lia Gomes, após o 
ouvirem diversas vezes contar histórias da CEU. 
Distinguiu a importância da entidade por esta ter 
proporcionado a graduação acadêmica, o 
desenvolvimento de cidadania e consciência 
política a centenas de estudantes brasileiros e 
estrangeiros. 
Ressaltou a análise do ex-residente Pedro Lapa 
sobre uma mobilização de ex-residentes e amigos 
da Casa para somar com a UFRJ, através do 
Fórum de Ciências e Cultura em busca de uma 
restauração plena para que o espaço volte a ser 
palco de outras manifestações políticas e 
culturais.
Agradeceu à colaboração dos núcleos familiares 
dos autores para a realização desta edição: 
esposas (Arléa Lima, Janete Oliveira e Adriana 
Abreu); filhos Lia Lima, Edmar Moura, Ada Maria e 
Ponã Vasques; e à equipe do FCC: professor 
Carlos Vainer, Patrícia Dorneles, Maria Dias, Lila 
Montezuma, André Protásio, Antônio Carlos 
Moreira, Cláudia Góes, Júlia Lima e Patrícia Klein. 

Maria Helena Hermes, arquiteta – FCC/UFRJ, 
responsável pelo projeto de restauração do prédio 
da avenida Rui Barbosa, 762, com o apoio de 

datashow fez um relato histórico do edifício 
desde a sua pré-origem, com os irmãos Januzzi 
imigrando da Itália para o Brasil, instalando suas 
oficinas neste endereço, até a desapropriação 
do imóvel para abertura da avenida Rui Barbosa, 
à construção do Hotel Sete de Setembro, em 
1922, a saga deste, a transferência do prédio 
para funcionamento da Escola de Enfermagem 
Ana Néri, o abandono e outras utilizações, a 
chegada dos estudantes em 1973 com a Casa do 
Estudante Universitário, a retomada do prédio 
em 1995 pela universidade e o estágio atual. O 
ex-residente Pedro Lapa fez uma intervenção 
para falar da necessidade de um restauro amplo 
para o prédio, para que volte a abrigar 
diversificadas manifestações culturais e 
políticas.

Mesa sobre o legado da CEU

Juçara Braga – Falou da sua passagem pela 
CEU e pontuou a ousadia e à tenacidade dos 
autores com o livro que “nos permite viajar no 
tempo” nos 30 anos de existência da CEU com o 
relato de João Bosco atravessando toda a 
história da Casa, com a dimensão histórica, 
incluindo o papel da imprensa alternativa que ali 
encontrou lugar cativo; com o capítulo “A 
Pedagogia da CEU”, em que  Domingos Moura 
dá a dimensão lúdica da Casa com seus sonhos 
libertários, que encontram eco no capítulo 
“Libere-se! O futuro é cada segundo” no qual 
Carlos Dei dá uma dimensão épica às 
descobertas sensoriais daquelas vivências na 
Casa. Complementou explanando sobre a 
derrocada da CEU, ainda descrita por João 
Bosco, que situa o momento histórico em que 
vivíamos em 1995, apontando também as 
questões internas que a desfiguraram como 
Casa do Estudante. Pontuou detalhes dos 
depoimentos dos ex-residentes Claudio Samara, 
sobre essa desfiguração; Gilberto França sobre 
a diversidade de ideias e ideologias que 
circulavam pela Casa e a riqueza de informação 
e formação; Jason Tércio que também dá um 
diagnóstico certeiro sobre o período auge da 
Casa, sua decadência e traz o debate para o 
presente; e Salgado Maranhão, que traz de volta 
uma vertente importante da amplitude cultural da 
Casa com a passagem de tantos personagens 
que se tornariam centrais na vida cultural do 
País.

Rogério Lustosa pontuou o fascínio que existiu 
no passado e que existe hoje ainda muito forte 
em relação ao endereço da avenida Rui 
Barbosa, 762, observando que o fascínio maior é 
a beleza que existe na CEU, a beleza de uma 
história, de não ter sido apenas uma moradia 
estudantil, mas um centro irradiador de formação 
política e de cidadania, de impulso para a 
interação e desenvolvimento com a cultura, que 
transformou a vida de centenas de estudantes.

Jason Tercio parabenizou a iniciativa dos 
autores, João Bosco Gomes, Domingos Moura 
de Oliveira e Carlos Dei Ribas, a quem vê como 
três 'quixotes' que não só mergulharam no 
resgate dessas memórias, concretizando o livro 
“A UNIVERSALIDADE DA CEU – Histórias da 
Casa do Estudante Universitário e um vídeo 
documentário sobre a CEU, bem como, com 
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Aconteceu em fevereiro, 
no Núcleo de Mídias Artes 
e Tecnologias, a primeira 
edição do Curso Básico 
de Produção de Rádio, 
ministrado pelo jornalista 
Jorge Martins. O curso foi 
gratuito e teve 12 horas de 
duraçao. Participaram 

músicos locais, jovens poetas do grupo K-
lahari que fazem parte do movimento Hip Hop 
em Paraty, e indígenas da Aldeia do Paraty 
Mirim. Cada grupo elaborou e gravou um 
programa de uma hora ,  em cará ter 

expe r imen ta l .  Os  con teúdos  que 
alcançaram excelente qualidade e serão 
veiculado em breve pela Rádio Núcleo 
Paraty.   
   Jorge Ricardo Martins é formado em 
Publicidade e Jornalismo pela PUC-RJ, e 
começou como repórter do Jornal do Brasil. 
De 1985 a 2012 firmou sua carreira como 
profissional do rádio passando por 
empresas do Rio de Janeiro, Paraná e 
interior de SP. Em 2013 mudou-se para 
Paraty inaugurando o portal de notícias A 
Janela de Paraty. Foi  assessor de 
Imprensa na Câmara de Vereadores na 
gestão passada.

Curso Básico de Produção de Rádio

apoio do Fórum de Ciência e Cultura realizaram 
um evento conjunto no próprio local onde existiu 
a Casa, com atividades culturais e sócio-
políticas, nos moldes em que eram realizados 
nos anos 1970/1980, exposição de fotos e a 
reconstituição de um quarto (...) e através de 
tudo isso (o livro) reconstitui toda uma 
experiência coletiva, bastante original, talvez 
única no Brasil, de uma casa de estudantes que 
se transformou num evento de história, num país 
em que não se preza muito o patrimônio 
histórico, artístico e cultural. Traçou ainda um 
comentário sobre o ocaso da CEU.

Gilberto França Falou do seu histórico ao 
chegar à CEU ao 17 anos e se deparar com uma 
“confusão” de ideias, tendo se afinado com 
algumas no decorrer da sua residência, 
aprendendo a se articular com as divergências, 
adquirindo a coragem para os enfrentamentos 
externos necessários e a ter um olhar crítico e 
humanista sobre a realidade, fatores que o 
fi z e r a m  c a m i n h a r  c o m  s e r i e d a d e  e 
determinação em busca de suas metas e 
utopias. Comentou que naqueles salões se 
recebiam e acolhiam sempre aqueles que ali 
chegavam com sede de democracia, de 
liberdade, em tempos ainda de regime fechado 
no Brasil. Segundo ele, o que se passou dentro 
Casa, a história política e de crescimento do 
pensamento foi marcante para sua vida pessoal 
e profissional.

Salgado Maranhão - Não espere que eu fale só 
de estrelas /Ou do vinho feliz /Que eu não tomei / 
Porque Fora de mim / Não levo além da sombra / 
Uma camisa velha / E dentro do peito / Um balde 
de canções / Uma gota de amor
No útero de uma abelha
Não repare se eu não frequento o clube / Dos 
que sugam o sangue das ovelhas / Ou amargam 
o mel / Dessa colmeia / É que eu já vivo / Tão 
pimenta / Tão petróleo / Que se você acende os 
olhos / Me incendeia
Hoje em dia / Pra gente amar de vera / É preciso 
ser quase / Um alquimista / Ou talvez o 
maquinista / Do trem da consciência / Pra te 

amar com tanta calma / E com tanta violência
Que a tua alma fique / Toda ensanguentada / De 
vivência
        O poema 'Trem da consciência' nasceu 
na CEU, foi musicado por Vital Farias e gravado 
por Amelinha e Zeca Baleiro. Recitando-o, 
Salgado Maranhão abriu seu discurso, 
ressaltando a importância que a Casa teve na 
sua vida, onde, com 22 anos, entrou “num 
caldeirão de convivência afetiva, política e 
artística”, se deparando com artistas como 
Cátia de França e Djavan, com a construção do 
Teatro, com sessão de espaço para grupos 
como o Asdrúbal Trouxe o Trombone, entre 
outros, bem como para comitês políticos e 
veículos alternativos de imprensa. Disse que 
sua geração e algumas próximas estiveram 
imprensadas entre 1968 (“que migraram”) e os 
yuppies, depois da Anistia, e que a CEU foi 
pouso, fomento e, sobretudo, aprendizado para 
que pudesse alavancar sua carreira literária.
Em seguida houve intervenção do ex-residente 
Rossano Lopes (a Casa me deu régua, 
compasso e experienciação); Carlos Dei e 
D o m i n g o s  M o u r a  t a m b é m  f a l a r a m 
rapidamente sobre a satisfação e a emoção de 
realizarem esse projeto.

                   Dia 27 – Sexta-feira

     A tarde da sexta-feira foi aberta com uma 
animada roda de conversa, com participação de 
Amir Haddad e José Wagner (Grupo Tá Na 
Rua), Cyro Garcia (Convergência Socialista), 
Teresa Walcacer (representando o Comitê de 
Imprensa Independente), Antonio Carlos 
Moreira (Jornal Lampião) Jorge Caê (Grupo 
Somos), Mestre Garrincha e o ex-residente 
Claudio Samara (ambos Capoeira Senzala), 
André Protásio, Patrícia Klein e Júlia Ricciardi 
(Fórum de Ciência e Cultura-FCC/UFRJ), 
Tetsuo Takita (ator/performer) além dos ex-
residentes Pedro Lapa, Juçara Braga, Silas 
Barcellos, Edi Prado, Evandro Luiz, José Luiz, 
Mauro Neme, Marcus Neme e Roberto Bel 
(Escolinha di Menor Cidadão), Arléa Lima, João 
Bosco Gomes, Domingos Moura de Oliveira e 
Carlos Dei Ribas.

   Em seguida, aconteceu um a roda de 
capoeira com os mestres Garrincha e Samara 
e grupo;
       O Grupo Tá na Rua fez uma linda e épica 
apresentação, com narração de Amir Haddad. 
Logo após deu-se início ao Balcão Poético 
com as performances poético-musicais de 
Dei Ribas, Severino Honorato, Edmilson 
Santini e Domingos Moura (Cordel da OFFflip 
Paraty), Ronaldo de Macedo, Dalmo Saraiva, 
Mano Melo, Claufe Rodrigues, Victor 
Colonna, Iverson Carneiro, Lydia Simonato, 
Evanir Carvalho, Tetsuo Takita, Maria Teresa, 
Euclides Amaral, Amarildo Silva, Foguete 
Barreto.

                      Dia 28 – Sábado

      O grupo Teatro de Roda abriu o dia de 
sábado com a apresentação da peça Samba-
lelê, com a qual envolveu a plateia numa 
grande e dupla roda, remetendo à memória 
das antigas brincadeiras de roda, em que as 
crianças contavam ou inventavam uma saga 
qualquer e promoviam uma grande interação 
e reflexão social;
    Logo após, iniciou-se uma sessão de 
cineclube, rememorando o Cineclube CEU, 
com uma compilação de trechos de filmes (O 
Sétimo Selo, Terra em Transe e...) feita por 
Domingos Moura. Em seguida foi aberto um 
debate, iniciado por Pedro Lapa sobre 
cineclubismo e cinema, levantando a 
questão, seguido pelos ex-residentes José 
Eurides falando das origens do Cineclube 
CEU, aquisição de equipamentos, etc, 
Rossano Lopes, Luís Fernando Santos, 
Evinha Rossiter, André Protásio (FCC).

       A “Noite da Xiririca”, um baile replicado 
de o Dia da Xiririca (multilinguagens) dos anos 
80, encerrou a noite com o rock distorcido da 
Banda Lunares, a roda de ciranda provocada 
por Luciano Ciranda e Augusto Bapt com a 
Ciranda Orgânica , e a homenagem a Cátia de 
France feita pela versátil musicalidade de 
Chico Livino e  a Banda Jaragua .
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