
   

ARTISTAS DO RIO DE JANEIRO MARCAM PRESENÇA NA 
20ª MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS 

Longe dos grandes centros urbanos, os artistas se apresentam a diversos 
públicos em praças, escolas e teatros do interior do Ceará 

 
De 16 a 20/11, a Mostra Sesc Cariri de Culturas celebra vinte edições de um 
dos maiores projetos de difusão das artes do Brasil. São mais de 300 ações 
gratuitas acontecendo em 26 cidades da região do Cariri (sul do Ceará, 

distante 507 km de Fortaleza). Entre os destaques, a grande 

representatividade dos artistas fluminenses na programação, seja nas artes 
cênicas, audiovisuais ou musicais. 
 
A participação fluminense tem início no dia 16, com o espetáculo 
“Carrilhão, vende-se coisas velhas de palhaço”, que é uma fusão das 

linguagens do circo e do teatro. A apresentação faz parte do Circuito Patativa 
do Assaré, que leva espetáculos de rua pelos municípios da região do Cariri, 
com acesso gratuito. A contribuição cênica dos artistas do Rio também será 
representada na Mostra pelas peças: “O homem que amava caixas”, da 
Artesanal Cia de Teatro; “Caminhos – uma intervenção urbana”, da Cia 
Enviesada; “Cabeça (um documentário cênico) ”, do grupo Complexo 
Duplo; e “Duas Palhaças”, do grupo As Marias das Graças.  
  
Entre os audiovisuais, destaque para o curta “Maria Adelaide”, de Catarina 
Almeira. Com 12 minutos de duração, o filme trabalha um pouco da cultura e 
raízes nordestinas no cenário boêmio carioca, através das relações dos 
personagens e seu olhar sobre o mundo, com locações na Lapa e na Feira 
de São Cristóvão. Completando a participação fluminense, haverá show da 
banda “Moças” e do artista Michel Pipoquinha. 
 
Sobre a Mostra Sesc Cariri de Culturas  
Idealizada pelo Departamento Regional do Sesc Ceará, instituição que 
integra o Sistema Fecomércio-CE, a Mostra Sesc Cariri de Culturas é palco 
de difusão das mais diversificadas manifestações artísticas e culturais. 
Realizada no Cariri, transforma a região em cenário para apresentações de 
espetáculos de teatro, dança, circo, exposições, shows, rodas literárias, 
performances poéticas e mostras de cinema e vídeo.  
  
Ao longo das 19 edições, de 1999 a 2017, mais de 6 milhões de pessoas já 
acompanharam peças de teatro, apresentações musicais e de dança, grupos 
de tradição popular, exposições, entre muitas outras atividades. Sem falar na 
participação de artistas, que na 1ª edição eram 250 e em 2018 chegam a 
2.500. A abrangência de programação da Mostra é outro marco, partiu de 1 
município (Crato) e está, atualmente, em 26 cidades da região do Cariri.     
  



   

Desde 2004 (6ª edição), a Mostra não tem caráter competitivo tornando-se 
espaço de estímulo à produção, nas diversas áreas artísticas, com proposta 
de intercâmbios culturais, favorecendo o desenvolvimento de projetos 
colaborativos, nas mais variadas categorias. Os artistas, de todas as regiões 
do Brasil, veem no projeto uma forma de fortalecer as múltiplas linguagens 
artísticas, bem como promover encontros e beber na rica fonte cultural 
caririense.   
  
Este ano, a programação dos shows também é marcada pela participação de 
Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença em O Grande Encontro 
(16/11 – Juazeiro), turnê alusiva aos 20 anos, desde a junção dos parceiros 
no palco. Milton Nascimento também sobe ao palco da Mostra (20/11 - 
Crato) numa homenagem ao Dia da Consciência Negra, data que relembra a 

morte de Zumbi dos Palmares, escravo e líder do Quilombo dos Palmares, 
símbolo da luta de combate à escravidão.  
 
Serviço: 
Artistas do Rio de Janeiro na 20ª Mostra Sesc Cariri de Culturas 
Período: 16 a 20 de novembro 
Local: Região do Cariri (Polos Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Nova 
Olinda) 
Programação:Site www.mostracariri.com.br e no aplicativo de celular “Mostra 
Sesc Cariri”, disponível para Android e iOS 
 
Abertura 
O Grande Encontro – Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo 

Data: 16 de novembro 
Horário: 21h 
Local: Largo da Matriz em Juazeiro do Norte 

Acesso: Para abertura e nos espetáculos e apresentações em lugares fechados é 
necessária a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis a serem trocados pelo ingresso 1 
hora antes do espetáculo,  

    

Jornalistas Responsáveis: Jardeline Santos – (85) 3195.8739 / 99652.8097 / 

Ingrid Freitas - (85) 3195.8738 99662.9165 / Carla Pinto – (85) 98802.6181 

 
 

http://www.mostracariri.com.br/

