
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
29 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021

Oficina “A teatralidade dentro do Circo”,
com Fred Raposo
Curso livre promovido pela Escola Pública de Circo, a atividade 
investiga o diálogo entre linguagens e técnicas circenses e 
teatrais para o artista em formação, por meio de teoria, práticas 
físicas e composição de pequenas cenas.
Inscrições: até 17h de sexta-feira (02/04), em www.linktr.ee/
viladasartes
Faixa etária: 16 anos
Data de realização: 05 a 09/04
Hora: das 18h30 às 20h30
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet

Conversa de Academia • Convocatória
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes segue com 
a convocatória para o programa Conversa de Academia, 
atividade que, ao longo do ano de 2021, acontecerá de 
forma inteiramente virtual. As inscrições, iniciadas no dia 2 de 
fevereiro, seguem até o preenchimento das 16 vagas ofertadas. 
O programa promove encontros nos quais pesquisadores 
tenham a oportunidade de expor suas pesquisas fora do espaço 
acadêmico.
Inscrição: em https://linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 8
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Experimento Virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)”
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para 
exibição o espetáculo de conclusão da Formação Continuada em 
Teatro Conexões Contemporâneas. O experimento virtual “Isso 
Não É Uma Bússola (?)”, dirigido por Murillo Ramos, se encontra 
acessível no portal da Cultura da Prefeitura de Fortaleza.
Local: cultura.fortaleza.ce.gov.br

Vila na Rede
A Vila das Artes disponibiliza em seu canal de vídeos 
espetáculos, filmes, debates e diversas outras ações formativas 
das Escolas Públicas de Audiovisual, de Dança, de Teatro e 
de Circo, de forma inteiramente online e gratuita. A iniciativa 
visa a manutenção das atividades da Vila das Artes e oferece 
alternativas culturais que podem ser apreciadas no conforto de 
casa durante o período de distanciamento social recomendado 
devido à pandemia da Covid-19.
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

VILA DAS ARTES 
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro

A Prefeitura de Fortaleza lança, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o programa “Uma Força para a 
Cultura 2021”, que concede auxílio emergencial aos profissionais do setor cultural de maior vulnerabilidade socioeconômica atingidos 
pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Os interessados devem realizar o cadastro na página do Programa a partir desta terça-feira 
(30), até o dia 8 de abril. A medida, submetida à Câmara Municipal, concede um auxílio emergencial de R$ 200,00 (R$ 100 por dois 
meses) para até 3.729 trabalhadores da cultura da capital cearense, totalizando um investimento de R$ 745.800. Nesta nova etapa 
do programa, serão contemplados prioritariamente os solicitantes aprovados na chamada anterior, realizada em 2020.
Período de revalidação cadastral: 30/03 a 08/04
Local: culturaemergencial.fortaleza.ce.gov.br
Canal de atendimento: auxilio2021@secultfor.fortaleza.ce.gov.br

Podcast do Bel - “Becos e Trincheiras - Como caminhar entre redes e relações?”
Podcast informativo com temas relacionados ao mundo da produção cultural, da comunicação e da diversidade em Fortaleza. No 
episódio deste mês de abril, vamos ouvir Jupyra Carvalho e MangueBixa conversando sobre possibilidades de se recolocarem como 
sujeitos na sociedade a partir de suas trans dissidências. Como fugir das reivindicações humanas e da crítica cansada em relação aos 
corpos marginalizados? Como construir relações e redes de afetos e de vida? Não perca! O episódio vai ao ar no Instagram, Youtube 
e Spotfy. Para ter acesso a episódios passados, basta acessar nossas plataformas.
Data: Quarta-feira (31/03)
Hora: 15h
Local: Instagram, Youtube e Spotfy do Centro Cultural Belchior

Belchior Em Casa (Shows ao vivo) - Pedro Breculê e Dextape
O Centro Cultural Belchior transmite shows ao vivo de artistas locais para que o público possa curtir, sem sair de casa.
Atrações: Pedro Breculê e Dextape
Data: Sábado (03/04)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube Centro Cultural Belchior

PROGRAMA DE AUXÍLIO PARA PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL
DE FORTALEZA - UMA FORÇA PARA A CULTURA 2021

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema


