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Festival de Inverno encerra programação com
carnaval fora de época
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SEMANA UFPR
Festival de Inverno encerra programação com carnaval
fora de época
aproveitou a energia carnavalesca
para cair no samba.
Logo depois, a banda antoninense 50
Graus tomou conta da festa e animou
a noite com sucessos do axé. O grupo
formado por 12 músicos comandou os
dois últimos carnavais de Antonina.
Durante oito dias, estudantes, professores, servidores técnico-administrativos, artistas e a comunidade em
geral participaram de uma ampla
programação em Antonina.
Um carnaval fora de época encerrou
o 28º Festival de Inverno da
Universidade Federal do Paraná na
noite de sábado (21). As escolas de
samba do município levaram carros
alegóricos, alas e a bateria para a rua
em pleno mês de julho. O público

O pró-reitor de Extensão e Cultura
da UFPR, Leandro Gorsdorf; a coordenadora de Cultura da PROEC,
Cláudia Madruga; e autoridades municipais participaram do encerramento.
Gorsdorf afirmou que o evento foi
um sucesso. “Tivemos uma semana

maravilhosa, a sensação é de missão
cumprida. Muita festa cultura e
conhecimento passaram por aqui”.
“Acabamos a programação hoje, mas
já iniciamos também os preparativos
para o 29º Festival de Inverno. Que
ele venha com mais força, alegria e
felicidade. Agradeço a todos os servidores que fizeram o evento acontecer
e à comunidade antoninense. Nos
vemos no próximo ano”, concluiu o
pró-reitor.
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Cicloturismo promove ação solidária no primeiro dia de
Festival de Inverno
Um sábado ensolarado em plena Estrada da Graciosa. Essa foi
a combinação perfeita para mais uma edição do cicloturismo,
atividade promovida pelo programa CicloVida da Universidade
Federal do Paraná. O passeio pela Serra do Mar integrou as
atividades paralelas do Festival de Inverno e arrecadou cerca de
300 quilos de alimentos para doação. A programação acontece
há oito anos durante o Festival e, nesta edição, cerca de 140
ciclistas integraram o grupo. Uma das participantes, Cristina
Santana, conta que superou a depressão por meio do ciclismo.
“Eu me apaixonei pela bike e esse já é o terceiro ano que
participo do cicloturismo da UFPR. O passeio foi maravilhoso
como sempre”.

Festival de Inverno: mulheres da resistência, ballet e
shows marcaram a terça-feira
O solo de Nena Inoue foi um dos destaques do quarto dia de
Festival de Inverno da UFPR e atraiu um grande público para
o Theatro Municipal de Antonina. “Para não morrer” conta a
história de 27 mulheres de vários lugares do mundo, em diferentes tempos e que trazem em comum a resistência. A peça
é inspirada na obra “Mulheres”, de Eduardo Galeano, com criação da atriz, dramaturgia de Francisco Mallmann e parceria de
direção de Babaya. A atriz aborda as opressões pelo recorte
das mulheres que se rebelaram. “É importantíssimo falar das
mulheres porque elas foram caladas e ainda são. A gente tem
que falar para dizer que estamos aqui, que estamos na resistência e vamos continuar”.

CONTINUA >>>
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GEPLEC oferece tarde de brincadeiras
na Praça em Antonina
O público que passou pela praça Coronel
Macedo pôde conferir as atividades do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Espaço, Lazer e
Cidade (GEPLEC). O projeto “Vem Brincar na
Praça” levou várias brincadeiras durante as
tardes, integrando a programação do Festival
de Inverno da UFPR. O grupo compõe a programação do Festival desde seu início, e este
ano investiu em novas metodologias. Entre as
novidades estavam as oficinas de jogos afro
e de contação de histórias, no colégio Brasílio
Machado, ao lado da Praça. As tradicionais brincadeiras – como corda, balões de água e dança
– continuaram fazendo parte do programa.

Espetáculos de música colocaram o
público para dançar no quinto dia de
Festival de Inverno
A música tomou conta do Festival de Inverno,
em Antonina. Ninguém ficou parado com o
show da banda Siricutico, que animou quem
estava no coreto. O grupo mistura fatores lúdicos com diversos gêneros musicais.

“Grande Circo Trapizonga” traz
marionetes e alegria para a praça no
Festival de Inverno
O sexto dia do Festival de Inverno contou com
uma participação especial: a peça “Grande
Circo Trapizonga”, que apresentou uma família
rural de marionetes e arrancou muitas risadas
do público na praça Coronel Macedo. Crianças
e familiares lotaram o espaço para conferir a
história de Pereirinha da Silva, Polaca da Silva
e o filho do casal, Lambari da Silva, que sonha
em ser artista de circo. O menino acorda e
dorme pensando no que tanto almeja, e as
peripécias do garoto junto com o pensamento
divertido dos pais conquistaram a plateia.
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