
   

ARTISTAS DE SÃO PAULO SÃO DESTAQUE NA  
20ª MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURAS 

Entre os 20 trabalhos paulistas que realizarão cerca de 30 apresentações no interior 
do Ceará, um dos mais esperados é a cantora Tiê, do grupo Saradudja 

 
De 16 a 20/11, artistas e grupos de São Paulo desembarcam no interior do Ceará 
para participar da Mostra Sesc Cariri de Culturas, que celebra vinte edições como 
um dos maiores projetos de difusão das artes do Brasil. São mais de 300 ações 
gratuitas acontecendo em26 cidades da região do Cariri distante 507 km de 
Fortaleza). Entre os destaques, grande representatividade dos artistas paulistas, 
seja nas apresentações literárias, musicais, artes visuais, audiovisuais ou nas artes 
cênicas. 
 
A participação paulista tem maior destaque na parte dedicada à literatura. Ao todo 
serão sete apresentações: “Pernacoteca – a encantadora biblioteca sobre pernas”, 
da Cia Eureka; “Diário das Coincidências”, de João Carrascoza; “Toda forma de 
amor”, da Cia Arte Negus; “Poesias ao vento”, da Cia do Liquidificador; “Histórias do 
além-mar”, do grupo Êba; “Heroínas negras”, do artista Jarid Arraes; e “Histórias de 
papel”, da Cia Patética.  
 
Nas artes visuais, a representatividade está garantida com as performances, 
exposições e intervenções de “Pintura por desconstrução – arte pública”, de Vera 
Martins; “Brincando com a tempestade”, de Andreza Aguida; “Ocupação Tempo de 
Brincar”, de Elaine Buzato; e “Bloco de um homem só”, de Zero Beto, que traz dez 
instrumentos, entre eles o banjolelê, bumbo e caixa, kazoo, gaita, chocalho e alguns 
sopros. Esta intervenção terá três apresentações durante a Mostra. 
 
Já a programação de audiovisuais reúne os trabalhos: “Cine Rio Branco”; de 
Eudaldo Monção; e “Ex-Pajé”, de Gullane; além da mostra de filmes de curta-
metragem do Coletivo Baluarte, que aborda numa narrativa clássica, de linguagem 
popular, temas como a imigração, infância, trabalho, meio ambiente ancestralidade 
e temáticas sociais. 
 
Para animar ainda mais a Mostra, a programação traz shows da cantora paulista 
Tiê, do grupo Saradudja, e do cantor Phill Veras.  Na parte cênica, a Cia Mariana 
Muniz apresenta “D´Existir”; os atores João Cabral e Daiane Baumgatner encenam 
a peça “Naïfs”; e o Circo di Soladies participa do Circuito Patativa do Assaré com o 
trabalho “Choque-rosa ou com armas que lutamos?”.  
   
 
 
 
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.  



   

 
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.  
  
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.   
  
Serviço: 
Artistas de São Paulo 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/

