
 

Portfólio Lieza Neves 

 
 

www.liezaneves.com  

 

 
 
Perfil na Rede Internacional Cuenta Cuentos: 
 

http://www.cuentacuentos.eu/narradores/miembros/brasil/LiezaNeves.htm 
 

 
 

 
 
 

 
Integrante dos coletivos: 

 

  

http://www.cuentacuentos.eu/narradores/miembros/brasil/LiezaNeves.htm


********************************************** 2020 
 

 
 

Vídeo “O pastor de camelos” vencedor do Prêmio Funarte RespirArte (categoria Teatro - nov/2020) 

 
 
 
 

https://www.diplomatafm.com.br/2020/11/10/brusquense-lieza-neves-e-premiada-na-categoria-teatro-do-
premio-funarte-respirarte/ 
 

 

A Funarte – Fundação Nacional das Artes, 
divulgou na última terça-feira, dia 9, o resultado 
do Prêmio Funarte RespirArte, dividido nas 
categorias circo, artes visuais, música, dança, 
teatro e artes integradas. 
 
Dentre os vencedores da categoria teatro, está a 
brusquense Lieza Neves, que concorreu com a 
narração do conto “O pastor de camelos”. O 
edital tinha como objetivo contemplar 
produções artísticas em vídeo, inéditas, 
realizadas em plataformas digitais, de todas as 
regiões brasileiras. 
 
“Este conto é super simbólico com relação ao 
poder da palavra dita e a ética envolvida nisso. 
Mostra a força que há em se dar a palavra a 
alguém, o que nos tempos em que vivemos está 
cada vez mais desacreditado”, revela a artista. 
 
O Prêmio Funarte RespirArte surgiu como 
minimizador dos efeitos da pandemia ao setor 
artístico e tinha como objetivo a seleção de 
atrações online para o público e a promoção da 
arte. Ao todo foram 4 milhões de reais 
destinados para os premiados de todas as 
categorias. 

 

https://www.diplomatafm.com.br/2020/11/10/brusquense-lieza-neves-e-premiada-na-categoria-teatro-do-premio-funarte-respirarte/
https://www.diplomatafm.com.br/2020/11/10/brusquense-lieza-neves-e-premiada-na-categoria-teatro-do-premio-funarte-respirarte/


 
 

 
 

Pesquisa e criação do site www.vozesememoria.com 
 

 
21/11/2020

 

 

 
Vídeo “Pequenos Estranhos” – Consonante Duo 

(programação da Maratona Virtual 2020) 
 
 
 

 
Live “Hora do Conto – Três moças encantadas” 11/10/20 

(SC Cultura em Sua Casa) 

 



  
 

           
  
  

 
Live “Desata: nós” – Consonante Duo 04/10/20 

(SC Cultura em Sua Casa) 

 

 
 



http://floripinhas.com.br/event/hora-do-conto-tres-mocas-encantadas-com-lieza-neves/  

 

 
 

 

 
https://www.navecriativa.com/semana-do-dia-das-criancas-tera-programacao-virtual/  

 

 

 
 
 
 

http://floripinhas.com.br/event/hora-do-conto-tres-mocas-encantadas-com-lieza-neves/
https://www.navecriativa.com/semana-do-dia-das-criancas-tera-programacao-virtual/


https://www.sc.gov.br/noticias/temas/cultura/escolinha-de-arte-organiza-agenda-virtual-em-comemoracao-a-
semana-das-criancas  
 

 
 

 
 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atuação no espetáculo “Clássicos do Cinema Infantil” da 
Camerata Florianópolis (gravado em novembro de 2019) – 
personagem Malévola 

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/cultura/escolinha-de-arte-organiza-agenda-virtual-em-comemoracao-a-semana-das-criancas
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/cultura/escolinha-de-arte-organiza-agenda-virtual-em-comemoracao-a-semana-das-criancas


 

 
  

  
 
 
 
 

 

 



http://website.diplomatafm.com.br/2020/07/29/prefeitura-divulga-agenda-dos-160-anos-de-brusque/ 
 
Matéria no site da Rádio Diplomata – 29/07/20 
 

 
 

                                 
 

 

 

http://website.diplomatafm.com.br/2020/07/29/prefeitura-divulga-agenda-dos-160-anos-de-brusque/


 

 
 

 

 
Live – Histórias em Rede 20/03/20 

Semana do Contador de Histórias de Florianópolis 
 



 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Som da História” – 
Consonante Duo 
 
Costão do Santinho 
Temporada de verão – 
dez/19 a mar/20 

 

 

 
 
Convidada do evento como palestrante 13/03/20 

 

 
Oficina “Voz escrita, palavra narrada” na Editora Gato Leitor em Blumenau/SC (31/01/20) 



********************************************** 2019 
 

 

 
 

Apresentações do espetáculo “Da boca do povo” no Lar da SEOVE e Asilo Irmão Joaquim (Florianópolis/SC) 
Projeto Baú de Histórias – SESC SC (27 e 30/12/19) 

 

  

 
 
 
 
 
Lançamento do livro “Linhas e 
Tramas: processo criativo, costura 
de contos e alinhavos sobre 
contação de histórias” no Sarau 
Palavracanção – Bar Qualé Mané 
em Florianópolis (12/12/19) 

 
 

 
 
 

Lançamento do livro “Linhas e Tramas: 
processo criativo, costura de contos e 

alinhavos sobre contação de histórias” no 
Tralharia em Florianópolis (04/12/19) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Lançamento do livro “Linhas e 
Tramas: processo criativo, costura 
de contos e alinhavos sobre 
contação de histórias” no auditório 
do IFC em Brusque (25 a 28/11/19) 

 



https://omunicipio.com.br/fundacao-cultural-lanca-mais-dois-projetos-do-fundo-municipal-de-apoio-a-cultura/ 
 
Matéria no Jornal Município – 18/11/19 
 
 
 
 

Fundação Cultural lança mais dois projetos do Fundo 

Municipal de Apoio à Cultura 

Duas obras literárias foram publicadas e também foi lançado um espetáculo teatral 

A Fundação Cultural de Brusque lançou mais dois projetos produzidos através do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Trata-se de duas obras 
literárias e um espetáculo teatral. 
O primeiro é a obra de literatura de ficção Lady Trix, do autor Jorge Deichmann, que conta com com dois livros intitulados: Codinome Lady 
Trix e Lady Trix 2. O enredo fala sobre espionagem e ficção científica durante a Segunda Guerra Mundial. Já foram entregues 100 kits, com 
um exemplar de cada livro, para a Fundação Cultural. Eles serão distribuídos gratuitamente para a comunidade. 
“Essa é a primeira vez que uma obra de literatura de ficção é beneficiada no Fundo de Municipal de Apoio à Cultura, então essa é mais uma 
inovação do edital deste ano. Além disso, é interessante que a trama se passa aqui no município”, comenta Igor Alves Balbinot , responsável 
pela fundação. 

O segundo projeto é o espetáculo e livro Linhas e Tramas, da autora Lieza Neves. A apresentação da peça e lançamento do livro acontecem 
dia 28 de novembro, no Instituto Federal, Câmpus Brusque (IFC), às 19h. A entrada é gratuita e serão distribuídos exemplares da obra para o 
público. 
 

 

 

 
Concerto “Clássicos do Cinema 
Infantil” com Camerata 
Florianópolis no CIC em 
Florianópolis (08 e 09/11/19) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação de Natal no 
Beiramar Shopping em 

Florianópolis (06/11/19)  

https://www.nsctotal.com.br/noticias/camerata-florianopolis-apresenta-classicos-do-cinema-infantil-no-cic 

 

https://omunicipio.com.br/fundacao-cultural-lanca-mais-dois-projetos-do-fundo-municipal-de-apoio-a-cultura/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/camerata-florianopolis-apresenta-classicos-do-cinema-infantil-no-cic


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Recital de poemas – Coletivo Alcathea – na abertura do 
Seminário de Literatura Infantil da UFSC em 
Florianópolis (05/11/19) 

 
http://calendariofloripa.com/board/77-1-0-9847 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://calendariofloripa.com/board/77-1-0-9847


https://www.nsctotal.com.br/noticias/beatles-para-criancas-grupo-faz-apresentacao-com-releituras-do-
quarteto-no-domingo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espetáculo “Sarau para crianças mal comportadas” 
no Festival Hoje é Dia de Jazz Bebê – Parque da Luz 

em Florianópolis (10/11/19)  

 

 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/beatles-para-criancas-grupo-faz-apresentacao-com-releituras-do-quarteto-no-domingo
https://www.nsctotal.com.br/noticias/beatles-para-criancas-grupo-faz-apresentacao-com-releituras-do-quarteto-no-domingo


4ª etapa do Projeto Baú de Histórias – SESC SC 

  
Vidal Ramos – 30/09/2019 Rio do Sul – 01/10/2019 

 

  
Pouso Redondo – 02/10/2019 

 
Itajaí – 03/10/2019 

  
Blumenau – 04/10/2019 Joinville – 05/10/2019 

 

  
Schroeder – 08/10/2019 São Bento do Sul – 09/10/2019 

 

  
Mafra – 10/10/2019 Canoinhas – 11/10/2019 



https://omunicipio.com.br/festa-literaria-de-brusque-sera-comeca-nesta-terca-feira-veja-programacao-
completa/ 
 

Festa Literária de Brusque será começa nesta 

terça-feira; veja programação completa 
Evento acontece em substituição a Feira do Livro, com programação extensa na Praça da Cidadania 

 
Por Bárbara Sales 
11/09/2019 

 
De 11 a 14 de setembro a Fundação Cultural realiza a 1º Festa Literária de Brusque (Flib). O evento, que surge em substituição 

à Feira do Livro, tem o objetivo de disseminar a cultura literária no município. 

 

Durante quatro dias, estão previstas diversas atividades culturais e literárias para todos os gostos e idades. A intenção é fazer 

com que os cidadãos brusquenses tenham acesso ao mundo da leitura. 

 

Programação 
 

Quarta-feira, 11 de setembro 

9h às 10h30: Declamação e Performance: Manoel de Barros e a Imaginação Viva – com Lieza Neves e Silvia Teske 

Local: sala de exposições (inscrições encerradas) 

 

Quinta-feira, 12 de setembro 

9h e 9h30: Maratona de contos do Sesc (Emiliano de Souza, Bel Bandeira e Lieza Neves) 

Local: palco principal 

 

 

http://www.engeplus.com.br/noticia/cultura-em-cena/2019/projeto-bau-de-historias-chega-ao-sul-do-estado-
na-proxima-semana 
 

 

https://omunicipio.com.br/festa-literaria-de-brusque-sera-comeca-nesta-terca-feira-veja-programacao-completa/
https://omunicipio.com.br/festa-literaria-de-brusque-sera-comeca-nesta-terca-feira-veja-programacao-completa/
mailto:barbara@omunicipio.com.br
http://www.engeplus.com.br/noticia/cultura-em-cena/2019/projeto-bau-de-historias-chega-ao-sul-do-estado-na-proxima-semana
http://www.engeplus.com.br/noticia/cultura-em-cena/2019/projeto-bau-de-historias-chega-ao-sul-do-estado-na-proxima-semana


https://www.jornalevolucao.com.br/textos/46052/1/ressurreicao-o-que-veio-depois-#.X6RK44hKg2w 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornalevolucao.com.br/textos/46052/1/ressurreicao-o-que-veio-depois-#.X6RK44hKg2w


3ª etapa do Projeto Baú de Histórias – SESC SC 

  
Balneário Camboriú – 19/08/2019 Brusque – 20/08/2019 

 

 
 

São João Batista – 21/08/2019 

 
Palhoça – 22/08/2019 

 

 

Laguna – 26/08/2019 Tubarão – 27/08/2019 
 

  
Araranguá – 28/08/2019 Criciúma – 29/08/2019 

 



 
 
 
 

 

 

 
Espetáculo “Da Boca do Povo” na Feira do Livro de Jaraguá do Sul 
(12 e 13/08/19) 

 

 

 

 
 
https://ocp.news/entretenimento/programacao-repleta-de-contacao-de-historias-na-feira-do-livro-de-jaragua-
do-sul?utm_campaign=newsletter_ocp_-_14-08-
19&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station&fbclid=IwAR0UO7H5Tnh6MaOUVOEdb5dH1fMpwndyza
SglVv5w360w1LMvVj-fBLaERI 
 
 

 
 
 

https://ocp.news/entretenimento/programacao-repleta-de-contacao-de-historias-na-feira-do-livro-de-jaragua-do-sul?utm_campaign=newsletter_ocp_-_14-08-19&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station&fbclid=IwAR0UO7H5Tnh6MaOUVOEdb5dH1fMpwndyzaSglVv5w360w1LMvVj-fBLaERI
https://ocp.news/entretenimento/programacao-repleta-de-contacao-de-historias-na-feira-do-livro-de-jaragua-do-sul?utm_campaign=newsletter_ocp_-_14-08-19&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station&fbclid=IwAR0UO7H5Tnh6MaOUVOEdb5dH1fMpwndyzaSglVv5w360w1LMvVj-fBLaERI
https://ocp.news/entretenimento/programacao-repleta-de-contacao-de-historias-na-feira-do-livro-de-jaragua-do-sul?utm_campaign=newsletter_ocp_-_14-08-19&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station&fbclid=IwAR0UO7H5Tnh6MaOUVOEdb5dH1fMpwndyzaSglVv5w360w1LMvVj-fBLaERI
https://ocp.news/entretenimento/programacao-repleta-de-contacao-de-historias-na-feira-do-livro-de-jaragua-do-sul?utm_campaign=newsletter_ocp_-_14-08-19&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station&fbclid=IwAR0UO7H5Tnh6MaOUVOEdb5dH1fMpwndyzaSglVv5w360w1LMvVj-fBLaERI


 
Espetáculo litero-musical “Nove” – Consonante Duo e Acorda em Si  

no Teatro Álvaro de Carvalho em Florianópolis/SC (08/08/19) 

 

 
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/noticia/imigraca-acoriana-em-florianopolis-e-tema-de-espetaculo-dos-
duos-consonante-e-a-corda-em-si-no-tac?consultas=45 
 
 

 
 

http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/noticia/imigraca-acoriana-em-florianopolis-e-tema-de-espetaculo-dos-duos-consonante-e-a-corda-em-si-no-tac?consultas=45
http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/noticia/imigraca-acoriana-em-florianopolis-e-tema-de-espetaculo-dos-duos-consonante-e-a-corda-em-si-no-tac?consultas=45


https://www.cultura.sc.gov.br/programacao/885-a-corda-em-si-consoante-duo-apresentam-nove-um-
espetaculo-litero-musical 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.cultura.sc.gov.br/programacao/885-a-corda-em-si-consoante-duo-apresentam-nove-um-espetaculo-litero-musical
https://www.cultura.sc.gov.br/programacao/885-a-corda-em-si-consoante-duo-apresentam-nove-um-espetaculo-litero-musical


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espetáculo “A caixa, os brinquedos e o Mágico de 
Oz” na Sala Multi do Porto das Artes em 
Florianópolis (09/06/19) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Espetáculo “Desata: Nós” na Cervejaria Sambaqui em 
Florianópolis (08/06/19) 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contação de histórias no Sabores e Saberes em 
Florianópolis (15/06/19) 



http://cinemaunisul.blogspot.com/2019/06/cinema-unisul-divulga-dramaturgia.html 
 

CINEMA UNISUL DIVULGA Dramaturgia Poética - 
Quinta Maldita Ao Vivo 
 

CINEMA UNISUL DIVULGA Dramaturgia Poética - Quinta Maldita Ao Vivo 

 

Dramaturgia Poética | Quinta Maldita Ao Vivo 

Sábado, 08/06, 19h, Cervejaria Sambaqui Santa Mônica. 

Poesia, música e performance de palco, com entrada gratuita. Nessa edição, a dramaturgia é o elemento 

condutor da noite de poesia falada, cantada, gritada do Quinta Maldita! 

 

Performance: 

Consonante Duo. Formado por Lieza Neves e Marcio Bicaco. 

 
https://www.nsctotal.com.br/noticias/feira-do-livro-de-joinville-2019-confira-a-programacao-completa 
 

 
 
 

 
 
 

http://cinemaunisul.blogspot.com/2019/06/cinema-unisul-divulga-dramaturgia.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/feira-do-livro-de-joinville-2019-confira-a-programacao-completa


 

2ª etapa do Projeto Baú de Histórias – SESC SC 

  
Curitibanos – 13/05/2019 Lages – 14/05/2019 

  
Lages (Pousada Rural) – 15/05/2019 Urubici – 16/05/2019 

 

 
São Joaquim – 17/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.facebook.com/facupf.fac/posts/2604330959612026 
 

 

 
Espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo  
no hall da UPF - Passo Fundo/RS (22/04/19) 

 
 

https://oatlantico.com.br/mais-de-400-criancas-assistiram-as-apresentacoes-do-festival-internacional-de-
teatro-em-itapema/ 
 

 
Trabalho de produção do Festival 

https://www.facebook.com/facupf.fac/posts/2604330959612026
https://oatlantico.com.br/mais-de-400-criancas-assistiram-as-apresentacoes-do-festival-internacional-de-teatro-em-itapema/
https://oatlantico.com.br/mais-de-400-criancas-assistiram-as-apresentacoes-do-festival-internacional-de-teatro-em-itapema/


https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/04/10/10a-semana-municipal-do-livro-infantil-comeca-
em-florianopolis-na-sexta-feira.ghtml 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Espetáculo “Linhas e Tramas” na EBM Marcolino José de Lima – Abertura da  
10ª Semana Municipal do Livro Infantil de Florianópolis (12/04/19) 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/04/10/10a-semana-municipal-do-livro-infantil-comeca-em-florianopolis-na-sexta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/04/10/10a-semana-municipal-do-livro-infantil-comeca-em-florianopolis-na-sexta-feira.ghtml


 
 

Sessão de contação de histórias (10ª Semana Municipal do Livro Infantil) na  
EBM João Gonçalves Pinheiro de Florianópolis (15/04/19) 

 

 
 

Sessão de contação de histórias 
(10ª Semana Municipal do Livro Infantil) 

na EBM Almirante Carvalhal 
de Florianópolis (16/04/19) 

 
Sessão de contação de histórias (10ª Semana  

Municipal do Livro Infantil) na EBM Antonio Paschoal  
de Florianópolis (16/04/19) 

 

 

 
Sessão de contação de histórias no Café Literário 

(10ª Semana Municipal do Livro Infantil) na EBM Adotiva 
Liberato Florianópolis (16/04/19) 

 
Sessão de contação de histórias 

(10ª Semana Municipal do Livro Infantil) 
na EBM Paulo Fontes de Florianópolis (17/04/19) 

 



http://floripinhas.com.br/event/2a-semana-do-contador-de-historias-de-florianopolis/ 
 
 

 

 
 

 
Espetáculo “Linhas e Tramas” na Casa das Máquinas em Florianópolis (12/04/19) 

http://floripinhas.com.br/event/2a-semana-do-contador-de-historias-de-florianopolis/


1ª etapa do Projeto Baú de Histórias – SESC SC 

  
São Miguel do Oeste – 11/03/2019 Chapecó – 12/03/2019 

 

 
 

Xanxerê – 13/03/2019 Concórdia – 14/03/2019 

 

 

 
Joaçaba – 15/03/2019 Capinzal – 18/03/2019 

 

 
Caçador – 19/03/2019 

 



https://omunicipio.com.br/brusquense-tem-espetaculos-selecionados-para-turne-estadual-do-sesc/ 

 

 
 

 

 

 
 
 

https://omunicipio.com.br/brusquense-tem-espetaculos-selecionados-para-turne-estadual-do-sesc/


 
 
 

 
 

Espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo no Tralharia 
em Florianópolis (03 e 04/01/19) 

 
 
 

  
 

“Sarau para Crianças Mal Comportadas” – Consonante Duo, 
no Costão do Santinho - Temporada de verão – dez/18 a fev/19 

 
 

 
 
 
 



********************************************** 2018 
 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12756_7+MANEIRAS+DE+VIVENCIAR+A+ACESSIBILIDADE 
 

 

 
Trabalho de Audiodescrição do show Livremente no Sesc Ipiranga em São Paulo (09/12/18) 

 

 

  
 

Contação de histórias – evento de Natal do 
Shopping Itaguaçú em Florianópolis (17/11/18) 

 

Participação do Coletivo Alcathea no Sarau da 
Resistência no Taliesyn em Florianópolis (17/11/18) 

 
  

 
 

Duas apresentações de “A caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” na Maratona de Contos do Sesc Itajaí (26/10/18) 

https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12756_7+MANEIRAS+DE+VIVENCIAR+A+ACESSIBILIDADE


 

  
Apresentação do “Sarau para Crianças Mal Comportadas” – Consonante Duo no Sesc Tijucas (25/10/18) 

 

 
https://chapeco.sc.gov.br/cultura/index.php?r=evento&idevento=538 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Duas apresentações de “Linhas e Tramas” na Unoesc em 

Chapecó/SC (23/10/18)  

 
 
 

https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/contacao-de-historias-da-boca-do-povo-com-lieza-neves 
 

 

https://chapeco.sc.gov.br/cultura/index.php?r=evento&idevento=538
https://www.sesc-sc.com.br/site/agenda/contacao-de-historias-da-boca-do-povo-com-lieza-neves


http://www.engeplus.com.br/noticia/leituras-cia/2018/sesc-realiza-maratona-de-contos-na-feira-do-livro-de-criciuma 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Estreia do espetáculo “Sarau para crianças mal comportadas” – Consonante Duo 
no Underline em Brusque/SC (22/09/18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engeplus.com.br/noticia/leituras-cia/2018/sesc-realiza-maratona-de-contos-na-feira-do-livro-de-criciuma


https://www.pagina3.com.br/cultura/2018/set/5/1 
 
 

 
 

 
 
 
https://www.revistaversar.com.br/duo-a-corda-em-si-apresenta-turne-livremente-em-florianopolis/ 
 

 

 
 

 
 
 

Trabalho de Audiodescrição ao vivo no show Livremente 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pagina3.com.br/cultura/2018/set/5/1
https://www.revistaversar.com.br/duo-a-corda-em-si-apresenta-turne-livremente-em-florianopolis/


https://www.aconteceuemjoinville.com.br/2018/06/26/show-gratuito-livre-mente-duo-corda-em-si/ 
 
 

 
 
 
Trabalho de Audiodescrição no Show Livremente – Duo A corda em si 
Circulação pelo edital Elisabete Anderle 

 
25/06/18 - Auditório do IFSC (Canoinhas/SC) 
30/06/18 - Centreventos Cau Hansen (Joinville/SC) 
07/07/18 - Casa da Cultura Dide Brandão (Itajaí/SC) 
17/07/18 - TAC (Florianópolis/SC) 
03/08/18 - Auditório do IFC (Brusque/SC) 
30/08/18 - Escola Dite Freitas (Tubarão/SC) 
08/09/18 - Teatro Bruno Nitz (Balneário Camboriú/SC) 
19/09/18 - Teatro do Sesc (Lages/SC) 
28/09/18 - Sesc Prainha (Florianópolis/SC) 
 
 
 

 
Apresentação “Desata: nós” – Consonante Duo no Caffe Cult em Florianópolis (22/06/18) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aconteceuemjoinville.com.br/2018/06/26/show-gratuito-livre-mente-duo-corda-em-si/


 
Espetáculo “Linhas e Tramas” na Casa Tombada em São Paulo/SP (27/05/18) 

 
 
 
Matéria no Estadão – SP (25/05/2018) 
 

 
 
 



 
Apresentação no Encontro Internacional Boca do Céu  

em São Paulo (22/05/18)  

 
 
http://bocadoceu.com.br/22-05-terca/ 
 

 

 

http://bocadoceu.com.br/22-05-terca/


Espetáculo “Linhas e Tramas” 
Apresentações pelo projeto aprovado no edital Elisabete Anderle 

 

 

 
 

 
03/03/18 – Museu Dr. Felippe Maria Wolff  

(São Bento do Sul/SC) 
 

05/03/18 – IFSC (Joinville/SC) 
 

  
05/03/18 – EBM Waldemar da Costa  

(São Francisco do Sul/SC) 
 

02/04/18 – Largo da Cultura (Lages/SC) 

 

 

02/04/18 – Fundação Cultural de Timbó (Timbó/SC) 
 

18/04/18 – Casa Siewert (Pomerode/SC) 
 



  
18/04/18 – Associação de Moradores Cohab 

(Indaial/SC) 
 

19/04/18 – Fundação Cultural de Rio do Sul  
(Rio do Sul/SC) 

 

  
19/04/18 – Escola Germano Schaefer (Vidal 

Ramos/SC) 
 

26/04/18 – Biblioteca Municipal Donatila Borba 
(Criciúma/SC) 

 

  
 

26/04/18 – CEJA (Tubarão/SC) 
 

27/04/18 – Escola Adventista (Bom Retiro/SC) 

 27/04/18 – Escola Manoel Dutra Bessa (Urubici/SC) 



 http://jornaldepomerode.com.br/noticias/pomerode-recebe-o-espetaculo-linhas-e-tramas-65476 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://jornaldepomerode.com.br/noticias/pomerode-recebe-o-espetaculo-linhas-e-tramas-65476


https://www.valealternativo.com.br/n/8872/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas-linhas-
e-tramas 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://portaldomediovale.com.br/noticia/2778/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas--
linhas-e-tramas- 
 

 

 
 

 

http://portaldomediovale.com.br/noticia/2778/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas--linhas-e-tramas-
http://portaldomediovale.com.br/noticia/2778/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas--linhas-e-tramas-


https://valedoitajainoticias.com.br/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas-linhas-e-tramas/ 
 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.indaial.sc.gov.br/fic.php?area=noticias&codigo=4776 
 
 

 

https://valedoitajainoticias.com.br/bairro-estados-recebeu-espetaculo-gratuito-de-narrativas-linhas-e-tramas/
http://www.indaial.sc.gov.br/fic.php?area=noticias&codigo=4776


 

https://www.fundacaocultural.art.br/noticias/2018/04/projeto-linhas-e-tramas-promove-seminario-e-
espetaculo-em-rio-do-sul/ 

 

 

                                nn

 
 
 

https://www.fundacaocultural.art.br/noticias/2018/04/projeto-linhas-e-tramas-promove-seminario-e-espetaculo-em-rio-do-sul/
https://www.fundacaocultural.art.br/noticias/2018/04/projeto-linhas-e-tramas-promove-seminario-e-espetaculo-em-rio-do-sul/


http://radiofm93.com.br/projeto-linhas-e-tramas-promove-seminario-e-espetaculo-em-rio-do-sul/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://radiofm93.com.br/projeto-linhas-e-tramas-promove-seminario-e-espetaculo-em-rio-do-sul/


https://www.diarioav.com.br/projeto-linhas-e-tramas-traz-seminario-e-espetaculo/ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.diarioav.com.br/projeto-linhas-e-tramas-traz-seminario-e-espetaculo/


http://www.criciuma.sc.gov.br/fcc/noticia/literatura-4/contacao-de-historia-na-biblioteca-municipal-donatila-
borba-510 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.criciuma.sc.gov.br/fcc/noticia/literatura-4/contacao-de-historia-na-biblioteca-municipal-donatila-borba-510
http://www.criciuma.sc.gov.br/fcc/noticia/literatura-4/contacao-de-historia-na-biblioteca-municipal-donatila-borba-510


Matéria no Jornal A Gazeta – São Bento do Sul (01/03/18) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



http://onnews.com.br/Institucionals/Noticia?Id=1618 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://onnews.com.br/Institucionals/Noticia?Id=1618


https://clmais.com.br/lages-recebe-o-espetaculo-de-contos-linhas-e-tramas/ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clmais.com.br/lages-recebe-o-espetaculo-de-contos-linhas-e-tramas/


 
 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/03/florianopolis-realiza-1-semana-do-
contador-de-historias-10193708.html 
 
 

 

 
 
 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/03/florianopolis-realiza-1-semana-do-contador-de-historias-10193708.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/03/florianopolis-realiza-1-semana-do-contador-de-historias-10193708.html


  
Abertura da 1ª Semana no Contador de Histórias de 

Florianópolis no Teatro da Ubro (19/03/18) 
Roda de Histórias na 1ª Semana no Contador de 

Histórias de Florianópolis no Teatro da Ubro 
(22/03/18) 

 
 

  
Espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo (edital 

Estação Cuktural da FCC) no Centro Cultural Dr. 
Genésio Tureck em São Bento do Sul (03/03/18) 

Espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo no 
Teatro do Sesc Joinville (04/03/18) 



 
 

 
 

Espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo no Porto das Artes em Florinaópolis (14/01/18) 
 
 
 
 
http://bocadoceu.com.br/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://bocadoceu.com.br/


********************************************** 2017 
 

 
 

 
 

Apresentação da peça “Telefone sem Fio” em Itajaí/SC (22/11/17) 
 
 
 
 



 

 
 

 
Contação de histórias e lançamento do livro “Passarinha” na 3ª Felisc – 
Festa da Literatura Infantil de Santa Catarina, em Itajaí/SC (23 e 
24/10/17) 

 
 

 
http://www.jornalmetas.com.br/plural/itaja%C3%AD-recebe-festa-da-literatura-infantil-1.1997841 
 

 
 
 

https://diarinho.com.br/noticias/variedades/vem-ai-3a-festa-da-literatura-infantil-de-santa-catarina/ 
 

 
 

http://www.jornalmetas.com.br/plural/itaja%C3%AD-recebe-festa-da-literatura-infantil-1.1997841
https://diarinho.com.br/noticias/variedades/vem-ai-3a-festa-da-literatura-infantil-de-santa-catarina/


  
 

 

Produção do evento 
Mostra Jogral 10 anos (abertura)  
no Sesc de Brusque (11/10/17) 

Apresentação do espetáculo “Linhas e Tramas” na 
Mostra Jogral 10 anos no Sesc de Brusque (14/10/17) 

 
 
 
 

https://omunicipio.com.br/evento/mostra-jogral/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://omunicipio.com.br/evento/mostra-jogral/


 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



https://omunicipio.com.br/feira-do-livro-e-bruscomix-seguem-ate-domingo/ 
 

 

 
 

 
 

  
Espetáculo “Linhas e Tramas” na Abertura da 9ª Feira do 

Livro de Brusque (20/09/17) 
Maratona de Contos na 9ª Feira do Livro de  

Brusque (21 e 22 /09/17) 
 

https://omunicipio.com.br/feira-do-livro-e-bruscomix-seguem-ate-domingo/


 

 
 

Contação de histórias na Biblioteca Pública de Tijucas/SC (31/08/17) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://omunicipio.com.br/tres-projetos-de-brusque-sao-contemplados-no-premio-elisabete-anderle/ 
 

 

Três projetos culturais de Brusque receberão recursos do 

Edital Elisabete Anderle 
 Por Daiane Benso 

 24/08/2017 
 

(...) 
 
A atriz Lieza Boing de Souza Neves também teve um projeto aprovado no edital. Na categoria Letras, ela propõe que o 
espetáculo de narrativas “Linhas e Tramas” seja apresentado em 13 cidades do Sul, Norte e Centro de Santa Catarina. 
A peça foi montada no fim do ano passado e é composta por quatro contos populares, que tratam da temática têxtil. Os 
textos foram criados por Lieza e se interligam, abordando a tradição de Brusque no segmento têxtil e também falando de sua 
relação com os tecidos e com a costura. 
O espetáculo já foi apresentado no município, no Instituto Aldo Krieger, e em Florianópolis. A ideia de inscrevê-lo no edital, 
segundo a atriz, foi propiciar que outros locais também o conheçam. 
“Por meio do edital é possível que outras cidades do estado, que dificilmente poderiam ver essa apresentação, tenham essa 
oportunidade”, diz ela, que destaca: 
“Poder ter essa troca com pessoas de outros municípios, além de ser premiada no maior prêmio de cultura do estado é uma 
grande conquista”. 

 
Espetáculo de narrativas “Linhas e Tramas” circulará cidades do estado através do prêmio Elisabete Anderle/Divulgação  

 
O edital 
Foram inscritos 1.803 projetos, dos quais 1.628 se credenciaram na primeira etapa de avaliação. O resultado final, divulgado 
no começo do mês, traz 175 projetos contemplados. 

 

 

 

https://omunicipio.com.br/tres-projetos-de-brusque-sao-contemplados-no-premio-elisabete-anderle/
mailto:daiane@omunicipio.com.br


http://www.horadeportobelo.com.br/cultura-em-cena-de-julho-traz-cantor-internacional-para-bombinhas/ 
 
 

 
 

 

 
 

Apresentações do espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo na 
Hospedaria Refúgio das Galés e no Shopping Punta Blu em 
Bombinhas/SC (26 e 27/07/17) 

http://www.horadeportobelo.com.br/cultura-em-cena-de-julho-traz-cantor-internacional-para-bombinhas/


http://pousadalindomar.com.br/wp/index.php/noticias/page/104/ 
 

CULTURA EM CENA DE JULHO 
julho 25, 2017 

Acontece nos dias 26 e 27 de julho mais uma edição do projeto Cultura em Cena, com a participação do cantor Jeff 
Keller, que ficou conhecido internacionalmente por interpretar o Fantasma da Ópera na Broadway, juntamente a 

atistas catarinenses. A participação especial acontecerá no momento Happy Art, que será promovido na Hospedaria 
Refúgio das Galés no dia 26 e no Shopping Punta Blu no dia 27, ambos às 19 horas. O evento conta com as 

participações do Consonante Duo formado pela atriz Lieza Neves e o percussionista Márcio Bicaco, e da cantora e 

arte-educadora local Anna Lehm.  

O quê: Projeto Cultura em Cena com: Jeff Keller, Anna Lehm e Consoante Duo 

Quando: Dia 26 e 27 de julho(quarta e quinta-feira) de julho, às 19 horas. 

 

 
https://omunicipio.com.br/evento/espetaculo-desata-nos/ 
 

 
 

 

 
 

Apresentação do espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo no IX Festival de Inverno de Brusque,  
realizado no Instituto Aldo Krieger (28/07/17) 

http://pousadalindomar.com.br/wp/index.php/noticias/page/104/
http://pousadalindomar.com.br/wp/index.php/2017/07/25/cultura-em-cena-de-julho-2/
https://omunicipio.com.br/evento/espetaculo-desata-nos/


https://guiafloripa.com.br/agenda/teatro-e-espetaculos/espetaculo-desata-nos-no-tralharia 
 

 
 

 
Apresentações do espetáculo “Desata: nós” – Consonante Duo no Tralharia em Florianópolis (29/07/17) 

 

 

 
 

Apresentações do espetáculo “Linhas e Tramas” na 5ª Semana Aldo Krieger em Brusque (04 e 05/07/17) 
 
 

https://guiafloripa.com.br/agenda/teatro-e-espetaculos/espetaculo-desata-nos-no-tralharia


https://omunicipio.com.br/evento/5a-semana-aldo-krieger/ 
 

 
 

 

http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/semana-aldo-krieger-40453 
 

 
 
 
 

 

https://omunicipio.com.br/evento/5a-semana-aldo-krieger/
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/semana-aldo-krieger-40453


https://www.evensi.com/roda-de-leitura-na-biblioteca-do-sesc-em-brusque-brusque-sc/214202914 
 

 

Local: Sesc em Brusque / Av. Arno Carlos Gracher, 611 

RODA DE LEITURA SOBRE A TEMÁTICA DA LITERATURA JUVENIL COM A ESCRITORA E 

CONTADORA DE HISTÓRIAS LIEZA NEVES. 

A Roda de Leitura visa ampliar o repertório literário dos participantes; buscar novas maneiras de interagir com o livro de 

maneira prazerosa, reconhecendo-o como fonte de múltiplas informações e entretenimento; compartilhar experiências leitoras; 

confrontar interpretações e estabelecer relações com outros textos, além de explorar e conhecer o acervo literário da Biblioteca 

do Sesc. 

 

 
 

Apresentação do espetáculo “Linhas e Tramas” na Compasso Aberto Escola de Música em Florianópilis (04/05/17) 
 
 
 
http://calendariofloripa.com/board/56-1-0-7676 
 

 

https://www.evensi.com/roda-de-leitura-na-biblioteca-do-sesc-em-brusque-brusque-sc/214202914
http://calendariofloripa.com/board/56-1-0-7676


https://www.cultura.sc.gov.br/espacos/cic/oficinasdearte/historico-de-oficinas/19979-19979-oficina-o-repertorio-do-
contador-de-historias-tem-inscricoes-abertas 
 

 
 

 

 
Oficina “O repertório do contador de histórias” realizada no CIC em Florianópolis (25/04/17) 

 

 
https://omunicipio.com.br/mais-de-14-artistas-se-apresentam-no-instituto-aldo-krieger-neste-domingo/ 
 

Mais de 14 artistas se apresentam no 

Instituto Aldo Krieger neste domingo 
 

Mais de 14 artistas de Brusque e região se apresentam neste domingo, 23, no Instituto Aldo Krieger (IAK), no 

Centro, na primeira edição do Artistas reunidos pelo IAK. 

O evento, que iniciou às 15 horas vai até as 21 horas nos fundos da instituição, que fica na rua Paes Leme, atrás do 
colégio Feliciano Pires. 

O objetivo do evento é arrecadar recursos para o IAK que passa por dificuldades financeiras, já que desde o ano 

passado não recebe verba da prefeitura. 

Entre os artistas que se apresentam no evento estão Beto Dunker e João Guilherme, Vitor Soltau, Diego Hobus, 
Ricardo Pauletti, John Muller e Mazin Silva, Música Orgânica, Karina Bianchini Stoll e Banda, Marcio Bicaco, 

Vibrafone, Mimi Reis e Bia Barros, Lumi Noso e Didi Maçaneiro, Giana Cervi, Bruno Kohl, Vê Domingos, Trio 

Forró Brasil, Pati Souza, Lieza Neves, além de Marcelo Gomes com a oficina reciclando a vida. 
 

https://www.cultura.sc.gov.br/espacos/cic/oficinasdearte/historico-de-oficinas/19979-19979-oficina-o-repertorio-do-contador-de-historias-tem-inscricoes-abertas
https://www.cultura.sc.gov.br/espacos/cic/oficinasdearte/historico-de-oficinas/19979-19979-oficina-o-repertorio-do-contador-de-historias-tem-inscricoes-abertas
https://omunicipio.com.br/mais-de-14-artistas-se-apresentam-no-instituto-aldo-krieger-neste-domingo/


http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/semana-da-mulher-tem-programacao-especial-no-
masc-em-florianopolis.html 
 

 

 
 

 
 

Recital “Chá das poetisas” no MASC em Florianópolis (06/03/17) 
 
 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/semana-da-mulher-tem-programacao-especial-no-masc-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/03/semana-da-mulher-tem-programacao-especial-no-masc-em-florianopolis.html


https://omunicipio.com.br/espetaculo-de-contos-linhas-e-tramas-estreia-nesta-quinta-feira-no-instituto-aldo-
krieger/ 
 
 

Espetáculo de contos “Linhas e Tramas” estreia nesta  

quinta-feira no Instituto Aldo Krieger 
 

 
 
Nesta quinta-feira, 9, será realizada a estreia do espetáculo de contos “Linhas e Tramas”, criado e encenado por 

Lieza Neves. 

Haverá duas sessões para quem quiser assistir o espetáculo, a primeira às 17h e a segunda às 19h. Cada uma com 
duração de 45 minutos. 

O evento será realizado no Instituto Aldo Krieger, que é localizado na rua Paes Leme, 63. 

Serão apresentados quatro contos populares em que personagens que fiam, tecem ou costuram impulsionam os 
enredos e instigam a imaginação da plateia. 

Os ingressos são vendidos por R$ 20, e podem ser comprados antecipadamente no Siciliano Café, anexo ao Salutar 

Centro de Saúde. Mais informações no evento criado no Facebook. 

 
 

https://omunicipio.com.br/eventos-culturais-de-brusque-tem-nova-plataforma-de-divulgacao/ 
 

Eventos culturais de Brusque têm nova plataforma de divulgação 
 

 
Os eventos artísticos e turísticos de Brusque também serão divulgados a partir de agora por meio do site Agenda Cultural BQ. Na 
plataforma terá agenda cultural, cursos, cinema, informações de museus e parques. Paralelo a isso, os eventos serão propagados em uma 

página no facebook. 
O projeto é patrocinado pela iniciativa privada e desenvolvido pela Jogral Produções Artísticas, coordenado pela produtora cultural, Lieza 
Neves. Além disso, há uma parceria com o jornal O Município para publicação de uma coluna semanal com o conteúdo do site. 
“Havia uma necessidade das pessoas saberem o que está acontecendo em Brusque. Há eventos que acontecem e o público não sabe. Por isso, 
o site vem suprir essa necessidade, é mais uma forma da informação chegar até as pessoas. É uma plataforma para a comunidade de Brusque 
e para os visitantes”, explica Lieza. 
Os eventos serão postados em ordem cronológica e serão atualizados periodicamente, podendo serem reeditados ou alterados conforme 
mudanças dos eventos. 

https://omunicipio.com.br/espetaculo-de-contos-linhas-e-tramas-estreia-nesta-quinta-feira-no-instituto-aldo-krieger/
https://omunicipio.com.br/espetaculo-de-contos-linhas-e-tramas-estreia-nesta-quinta-feira-no-instituto-aldo-krieger/
https://www.facebook.com/events/1308424829216972/
https://omunicipio.com.br/eventos-culturais-de-brusque-tem-nova-plataforma-de-divulgacao/
https://agendaculturalbq.com/
https://www.facebook.com/AgendaCulturalBQ/?pnref=story


********************************************** 2016 
 

 
http://culturabc.com.br/2016/12/09/concurso-novas-vozes-da-poesia-promove-sarau-e-premia-vencedores/ 

Concurso Novas Vozes da Poesia promove sarau e premia vencedores 

Os poemas finalistas foram interpretados pelas atrizes Lieza Neves e Patrícia Souza. Em segundo lugar, ficou Gabriel de Melo 
Cardoso (O Palavreiro), em terceiro Eliana Ruiz Jimenez (O tempo que resta), em quarto Mayara Mattar (Ancorada) e Diogo 
Fernando da Silva (Tratado Educacional das Grandezas do Desvalorizado) em quinto. Todos ganharam coleções de livros de 
grandes nomes da poesia, como Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Pablo Neruda e Carlos Drummond de Andrade. 

 
 

Sarau do Concurso Novas Vozes da Poesia no Sesc em Balneário Camboriú (09/12/16) 
 

 

 
 

Peça “Telefone sem fio” no Teatro de Azambuja em Brusque (27/11/16) 
 
 

 

https://www.evensi.com/oficina-de-contacao-de-historias-itajai-sc-brazil/192423314 
 

A OFICINA "O REPERTÓRIO DO CONTADOR DE HISTÓRIAS" VISA TRABALHAR AS ESCOLHAS 

DE CADA NARRADOR A PARTIR DOS GÊNEROS DE CONTOS E TÉCNICAS POSSÍVEIS DE 

APRESENTAÇÃO. 

O conteúdo programático parte da análise de textos, da relação com a oralidade e da prática de narração. 
Data: 18 e 19/11/2016  
Local: Rua Almirante Tamandaré, 259, Centro, Itajaí - 3° andar. 
Ministrante: Lieza Neves 
 

http://culturabc.com.br/2016/12/09/concurso-novas-vozes-da-poesia-promove-sarau-e-premia-vencedores/
https://www.evensi.com/oficina-de-contacao-de-historias-itajai-sc-brazil/192423314


https://jornalceleiro.com.br/2016/11/14o-flicam-inicia-e-acontece-ate-a-sexta-feira-25-em-cn/ 
 

 

 
 

 

 
 

 
Abertura, palestra e contação de 

histórias no 4º Flicam no Clube Aqua 
em Campos Novos/SC (22 a 25/11/16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://jornalceleiro.com.br/2016/11/14o-flicam-inicia-e-acontece-ate-a-sexta-feira-25-em-cn/


 

 
 

 Contação de histórias na semana “Medo e Terror na Biblioteca” do Sesc (25 e 26/10/16)  
 
 
 
http://www.timbonet.com.br/rio-dos-cedros-sediara-oficina-de-contacao-de-historias/ 

Rio dos Cedros sediará oficina de contação de histórias 

No dia 24 de setembro, profissionais que atuam na contação de histórias, artistas, professores e demais interessados poderão 
participar da Oficina para Contadores de Histórias. O evento, que acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Expedicionário Servino Mengarda, em Rio dos Cedros, será das 13h às 18h. 
Promovido pelo Colegiado de Gestores Municipais de Cultura do Médio Vale do Itajaí, a oficina objetiva despertar e estimular 
contadores de histórias a multiplicarem a técnica nos municípios. Além disso, busca-se contribuir com novas estratégias para o 
aprimoramento da capacidade expressiva e criativa dos contadores para o desenvolvimento de cidadãos mais sensíveis e 
humanizados. 
Ministrada por dois profissionais experientes na área, Emiliano de Souza e Lieza Neves, a oficina conta com a realização da 
Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) e do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi). 
As inscrições são limitadas, gratuitas e podem ser realizadas nas secretarias municipais de Cultura ou órgão correspondente de 
cada município. 

 
 

 

 
 

Oficina “O repertório do contador de histórias” - AMMVI  (24/09/16) 

 
 

http://www.timbonet.com.br/rio-dos-cedros-sediara-oficina-de-contacao-de-historias/


https://www.diariodacidade.com.br/2a-festa-da-literatura-infantil-de-santa-catarina-2/ 
 
 

 
 

 
Contação de histórias na 2ª Felisc – Festa da Literatura  

Infantil de Santa Catarina em Itajaí (19 a 23/09/16) 

 

https://www.diariodacidade.com.br/2a-festa-da-literatura-infantil-de-santa-catarina-2/


https://www.jornalrazao.com/materia/evento-celebra-os-48-anos-da-biblioteca-municipal-de-tijucas-1105 
 

Evento celebra os 48 anos da Biblioteca Municipal de Tijucas 
 
29/08/2016 

 

O pátio do Casarão Galloti esteve em clima de festa nessa segunda-feira (29). Na semana que antecede o aniversário de 48 

anos da Biblioteca Municipal Edmundo da Luz Pinto a Administração, por meio da Secretaria de Cultura, Juventude e Direitos 

Humanos, organizou um evento para celebrar a data histórica.  
A programação que começou às 9h contou com música ao vivo, apresentação de ballet, contos de história, espaço para leitura 

entre outras atrações. A boa presença de público satisfez os organizadores.  

“Esse espaço é aberto ao público, nada nos deixa mais feliz do que ver ele assim lotado”, relatou a secretária Eluza Elena de 

Espíndula. 

 

Várias crianças da Rede Municipal de Ensino, acompanhadas por professores, estiveram presentes. Bastante participativas, elas 

ficaram de olhos e ouvidos atentos em cada detalhe da história contada por Lieza Neves.  

“A contação de histórias é fascinante, principalmente quando lidamos com um grande público de crianças, como foi o caso de 

hoje”, comentou a contadora de histórias. 

Na oportunidade Adriano de Oliveira Batista foi homenageado como um dos leitores destaques da Biblioteca Municipal. Ele 

comenta que procura transmitir a sua filha pequena a importância da leitura. 

 
 
 

https://omunicipio.com.br/8a-edicao-do-festival-de-inverno-inicia-na-segunda-feira-18/ 
 

8ª edição do Festival de Inverno inicia na segunda-feira, 18 
 

Nos próximos dias, Brusque estará repleta de atrações culturais. Começa na próxima segunda-feira, 18, a oitava edição do 

Festival de Inverno. A abertura do evento está marcada para as 19h, no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque 

(Cescb). Após a cerimônia, sobe ao palco a Essaé Cia de Teatro, de Joinville, com o espetáculo Fadas. Toda a programação é 
gratuita. 
 

SÁBADO: 23/7 

– OFICINA – 15 vagas  “Quais Histórias Vou Contar?” com Lieza Neves (Brusque) 
 Público: Pais, Professores, Bibliotecários 

 Horário: 09h às 12h e 14h às 17h 

 Local: Sala de Reuniões Fundação Cultural 

 
 

 
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2016/07/semana-aldo-krieger-promove-shows-
de-musica-instrumental-ate-sexta-8-em-brusque-6423288.html 

06/07/2016 | 15h18 

Semana Aldo Krieger promove shows de música 

instrumental até sexta (8) em Brusque  
Quarta edição do evento terá lançamentos e visitas guiadas ao acervo do Instituto Aldo 

Krieger 

Até a próxima sexta, a cidade de Brusque - berço de um dos músicos mais importantes da história de 

Santa Catarina - sedia a Semana Aldo Krieger. A casa onde viveu o compositor e instrumentista Aldo 

Krieger (1903-1972) e hoje transformada em museu é palco para apresentações intimistas de músicos da 

cena instrumental do Estado. 

https://www.jornalrazao.com/materia/evento-celebra-os-48-anos-da-biblioteca-municipal-de-tijucas-1105
https://omunicipio.com.br/8a-edicao-do-festival-de-inverno-inicia-na-segunda-feira-18/
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2016/07/semana-aldo-krieger-promove-shows-de-musica-instrumental-ate-sexta-8-em-brusque-6423288.html
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2016/07/semana-aldo-krieger-promove-shows-de-musica-instrumental-ate-sexta-8-em-brusque-6423288.html


  
Criação da mostra “Diversidade Musical de Aldo Krieger” e monitoria  
durante a 4ª Semana Aldo Krieger em Brusque (05 e 06/07/16) 
 
 
https://www.diariodacidade.com.br/festival-folia-das-falas-traz-exposicoes-oficinas-e-espetaculos/ 
 

 

 

 

 
 

 
Sarau de Poemas Eróticos (Folia das Falas) no Teatro do Sesc em Itajaí (14/06/16) 

 

https://www.diariodacidade.com.br/festival-folia-das-falas-traz-exposicoes-oficinas-e-espetaculos/


 

 
Espetáculo “Ponto e Conto” (projeto Hoje é Dia de Teatro) na Creche  
Mateus de Barros em Florianópolis (16/06/16) 
 

 
 
https://olhardovale.com.br/novo/8a-feira-do-livro-sera-realizada-entre-os-dias-2-e-5-de-junho 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://olhardovale.com.br/novo/8a-feira-do-livro-sera-realizada-entre-os-dias-2-e-5-de-junho


http://www.vipsocial.com.br/noticia-detalhe/18616/comeca-a-feira-do-livro-em-sao-joao-batista;-evento-segue-ate-dia-
6?fb_comment_id=1277612898933384_1445875015440504#f1fb75847ed49c 

Começa a Feira do Livro em São João Batista; Evento segue até dia 6  

02/05/2016 - 19:09min - Atualizado em 02/05/2016 - 19:09min 

O mundo mágico da literatura invadiu o Salão Paroquial da Igreja Matriz, em São João Batista durante a 

abertura da 4ª Feira do Livro nesta terça-feira (03). O evento, promovido pela Administração Municipal 

através da Secretaria de Educação ocorre até sexta-feira (06). 

Durante o evento nesta manhã, as escritoras Yedda de Castro Brascher Goulart, Lieza Neves e Darci de Britto 

Maurici conversaram com os alunos e compartilharão conhecimentos. Uma equipe do SESC de Brusque 

também participou da abertura da feira onde realizaram uma contação de histórias 

 

 

Espetáculo “Conto e Ponto” na Escola Dr. Carlos Moritz (projeto Arte nos Bairros) em Brusque (27/03/16) 

 

http://calendariofloripa.com/board/44-1-0-5403 

 

http://www.vipsocial.com.br/noticia-detalhe/18616/comeca-a-feira-do-livro-em-sao-joao-batista;-evento-segue-ate-dia-6?fb_comment_id=1277612898933384_1445875015440504#f1fb75847ed49c
http://www.vipsocial.com.br/noticia-detalhe/18616/comeca-a-feira-do-livro-em-sao-joao-batista;-evento-segue-ate-dia-6?fb_comment_id=1277612898933384_1445875015440504#f1fb75847ed49c
http://calendariofloripa.com/board/44-1-0-5403


http://ocponline.com.br/mix-2/hora-de-contar-e-ouvir-muitas-historias 

Hora de contar e ouvir muitas histórias 

Contar histórias é uma arte e uma das grandes formas de influenciar as pessoas a criarem o hábito da leitura. Na 
próxima semana, Jaraguá do Sul se torna o palco de encontro entre contadores de histórias que, além de 
apresentarem seus espetáculos gratuitamente para o público, participam de mesas redondas, workshops, saraus de 
histórias e maratonas de contos. Toda essa programação faz parte do 3° Circuito de Contações de Histórias de 
Jaraguá do Sul, que ocorre entre os dias 12 e 16 na Biblioteca Pública Municipal e no Sesc.  

Nesta edição, o Circuito conta com a apresentação dos espetáculos “Sonhando Acordado” de Emiliano de Souza, 
“Histórias de Malasartes – a Saga” da Cia Essaé, “Como Surgiram os Seres e as Coisas” de Bel Bandeira, “Ponto e 
Conto” com Lieza Neves, além de maratonas de contos, oficinas, mesas redondas e a participação de Deborah 
Finocchiaro.  

 

 

Maratona de Contos (3º Circuito de Contações de Histórias) na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul (14/04/16) 

 

 

 

 

 

 

http://ocponline.com.br/mix-2/hora-de-contar-e-ouvir-muitas-historias


https://guiafloripa.com.br/agenda/teatro-e-espetaculos/historias-das-ideias-do-ze-na-garagem-2020 

 

http://obaratodefloripa.com.br/literatura-na-garagem-sarau-feira-de-livros-e-contacao-de-historias/ 

Literatura na Garagem: sarau, feira de livros e contação de histórias  

01/04/2016 

Neste sábado (2), a Garagem 2020 promove uma tarde de muitas atividades literárias e musicais. Haverá feira de livros 
infantis, sarau musical, lançamento do projeto “Escola na Garagem” e lançamento do curso de formação de contadores de 
histórias. 

Às 17h acontece a apresentação do espetáculo de contos “Histórias das Ideias do Zé” (com Lieza Neves – Cia Jogral), com 
ingressos a R$ 20 (estudantes R$ 10 e adultos acompanhados de crianças não pagam!). 

 

  
Espetáculo “A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz” no Espaço Iluminuras em Itajaí/SC (13/02/16) 

https://guiafloripa.com.br/agenda/teatro-e-espetaculos/historias-das-ideias-do-ze-na-garagem-2020
http://obaratodefloripa.com.br/literatura-na-garagem-sarau-feira-de-livros-e-contacao-de-historias/


********************************************** 2015 
 

http://culturabc.com.br/feiradolivro/ 

“A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz”, com Lieza Neves (Florianópolis/SC). 
Nesse espetáculo, a contadora se utiliza de algumas técnicas de teatro de objetos, para contar a história “O Mágico de Oz”, 

escrita por Lyman Frank Baum. De uma caixa de papelão usada para guardar brinquedos velhos, saem os objetos que auxiliam 

a descrever as aventuras de Dorothy no reino de Oz, funcionando como ilustração para a história. 

Lieza é atriz e contadora de histórias e participou de diversos eventos literários como a Feira do Livro de Jaraguá do Sul, o 

Folia das Falas (Itajaí/SC) e a Feira do Livro de Gaspar/SC, apresentando espetáculos de narração de histórias, bem como em 

eventos como o Encontro do Proler Blumenau e o Festival de Teatro Infantil de Blumenau. Apresentou o espetáculo “Histórias 

das Ideias do Zé” em Belém/PA (dezembro/2012), São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ (novembro/2013) e em 2014 foi 
selecionada para o Espaço de Narrativas do Boca do Céu (São Paulo) e para o I Festival de Contadores de Histórias de Ponta 

Grossa/PR. 

Classificação: Livre. 

 

Espetáculo “A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz” na Feira do Livro de Balneário Camboriú (13/11/15) 

 

 

 
Apresentação da peça “Corpo Oral” no 2º 

BQ (en)cena no teatro do CESCB em 
Brusque (10 e 11/11/15) 

 

 

http://culturabc.com.br/feiradolivro/


http://brusque.portaldacidade.com/noticias/576-2-bq-en-cena-apresenta-o-espetaculo-brusquense-corpo-oral 

2º BQ (en) Cena apresenta o espetáculo brusquense Corpo Oral 
Peça é a primeira regional a ser apresentada na temporada de teatro  

A arte de Brusque também estará representada no 2ºBQ (en) Cena, nos dias 10 e 11 de novembro. Isso porque, sobem 

ao palco as conhecidas e prestigiadas atrizes brusquenses Patrícia Souza e Lieza Neves, em uma interpretação que 

coloca luz em histórias cotidianas, despretensiosas e intimistas, com o espetáculo "Corpo Oral". Ambas as 

apresentações acontecem às 19h30, no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural (CESCB) e devem mostrar ao 

público da região a potência da arte local. 

 
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/corpo-oral-28610 
 

Corpo Oral 

 

O palco do Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CESCB) tornou-se um grande 

confessionário entre personagens e plateia, na noite de terça, 10, e quarta-feira, 11 de novembro, durante a 

apresentação do espetáculo ‘Corpo Oral’. A peça, que foi a primeira regional a ser apresentada dentro da 

programação do 2ºBQ (en)Cena, realizado pela PrismaCultural, contou com a interpretação das atrizes brusquenses 

Lieza Neves e Patrícia Souza (Cia Jogral), e trouxe os desabafos, relatos, dilemas, conflitos e emoções do dia a dia 

de nove personagens, que em forma de monólogos transformaram a oralidade do cotidiano em arte.  

 
http://www.clicmercado.com.br/novo/noticias/noticias_detalhes.asp?IDnoticias=19271 
 

Teatro brusquense 
 
Com direção e atuação 10% brusquense, o espetáculo teatral Corpo Oral é a atração de novembro do 2ºBQ (en) 
Cena. Hoje e amanhã, às 19h30min, as atrizes Patrícia Souza e Lieza Neves encenam texto de Rafael Zen no 
Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural (Cescb). Aprovado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura em 
2014, Corpo Oral tem classificação 18 anos e foi escrito a partir de conversas escutadas pelo autor em trajetos de 
ônibus no município. Ingressos a R$ 5 (1º lote). 

 
 
 
 
 

http://brusque.portaldacidade.com/noticias/576-2-bq-en-cena-apresenta-o-espetaculo-brusquense-corpo-oral
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/corpo-oral-28610
http://www.clicmercado.com.br/novo/noticias/noticias_detalhes.asp?IDnoticias=19271


http://rc.am.br/web/noticia/id_37328/ 

ESPETÁCULO BRUSQUENSE NO PALCO 

12:30h 27/ 10/2015 

A arte de Brusque também estará representada no 2ºBQ (en) Cena, nos dias 10 e 11 de novembro. Isso porque, sobem 
ao palco as conhecidas e prestigiadas atrizes brusquenses Patrícia Souza e Lieza Neves, em uma interpretação que 

coloca luz em histórias cotidianas, despretensiosas e intimistas, com o espetáculo “Corpo Oral”. 

Ambas as apresentações acontecem às 19h30, no Teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural (CESCB) e devem 

mostrar ao público da região a potência da arte local. 

 

 

http://municipiomais.com.br/2a-temporada-de-teatro-de-brusque-inicia-nesta-sexta-feira- 

2ª Temporada de Teatro de Brusque inicia nesta 

sexta-feira, 7 
Espetáculo "Pois é Vizinha...", de Porto Alegre, terá duas apresentações no teatro do Cescb 

 

O teatro do Centro Empresarial, Social e Cultural (Cescb) recebe a partir desta sexta-feira, 7, a estreia da 2ª 
Temporada de Teatro de Brusque. O espetáculo que abre a programação é “Pois é, vizinha…”, de Porto Alegre 

(RS), às 19h30. A apresentação se repete neste sábado, 8, no mesmo horário. 

As apresentações do 2º BQ (en)Cena, realizado pela PrismaCultural, ocorrerão todo o mês e se estendem até agosto 

de 2016. Ao todo, serão 30 espetáculos – sete nacionais e dois regionais selecionados pelo 2º Edital da Temporada, 

além de mais três espetáculos convidados e uma Oficina/Montagem Teatral, para jovens atores ou interessados em 

conhecer e fazer teatro. 

Programação 

Em 4 de setembro será apresentada a peça “Caesar – como construir um Império”, às 19h e 21h. Em outubro, nos 

dias 13, às 19h30 e dia 14, às 9h, o público poderá conferir a apresentação de “O Gato de Botas: Quem disse que só 

o cão é o melhor amigo do homem?”. Já em novembro, 10 e 11, às 19h30, as atrizes brusquenses Lieza Neves e 
Patrícia Souza apresentam o espetáculo “Corpo Oral”. A programação até agosto de 2016 pode ser conferida no site 

www.prismacultural.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rc.am.br/web/noticia/id_37328/
http://municipiomais.com.br/2a-temporada-de-teatro-de-brusque-inicia-nesta-sexta-feira-7/


http://www.fundacaocultural.itajai.sc.gov.br/noticia/13270#.VvAd5zF80hc 

Amanhã (24) tem teatro e lançamento de dois livros na Felisc 
Livros “Meninos Sem Sombra” e “Passarinha” serão lançados, e “TanGente” e “Passarinha” serão os espetáculos 

apresentados 

23/09/2015 18:26 

A Festa da Literatura Infantil continua na Casa da Cultura. Nessa quinta-feira (24), a programação conta com o 
lançamento dos livros “Meninos Sem Somba”, de Rodolfo Lemos, às 9h e 14h; e “Passarinha”, de Lieza Neves, às 

10h e 15h, que também contará com a apresentação de uma sessão de contos, às 10h e 15h. Além disso, o Grupo 

Risco traz a peça “TanGente” às 9h e 14h. 
(...) 

Lieza Neves também estréia com o livro “Passarinha”, mas sua estréia é apenas no universo infantil, já que a autora 

tem publicado um livro-reportagem chamado "Charlotte" e um conto numa coletânea chamada "O livro do 

silêncio". A história é uma homenagem à poetisa Angélica Miranda, que lutou bravamente contra um câncer, até 
vir a óbito. Com ilustrações de Silvia Teske, o livro é destinado não só às crianças, mas também aos adultos, uma 

vez que a linguagem poética permite a leitura de camadas, níveis de compreensão e absorção diferentes. O livro 

tem 22 páginas e a capa tem uma ilustração feita somente de contornos, para que cada leitor coloque as cores que 
desejar. 

Fazendo alusão ao livro “Passarinha”, haverá também uma sessão de contos, que trará quatro histórias contendo 
pássaros em seu enredo. Dois são de autoria do Rubem Alves e dois são contos populares. É indicado para todas as 

faixas etárias, dos bem pequenos que se envolvem com as aventuras dos personagens, até os adultos, que absorvem 

o sentido poético mais profundamente. 

 

 

Contação de histórias na 1ª Felisc – Festa da Literatura Infantil de Santa 
Catarina em Itajaí (24 e 25/09/16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacaocultural.itajai.sc.gov.br/noticia/13270#.VvAd5zF80hc


https://biblioteca.itajai.sc.gov.br/noticia/13278/atracoes-da-felisc-divertem-e-incentivam-a-
leitura#.X6iyeGhKg2w 
 

 

 
 
 
http://wp.clicrbs.com.br/leolaps/2015/09/19/agende-se-confira-os-melhores-roles-do-fim-de-semana-no-vale-
do-itajai/?topo=52,2,18,,159,e159 
 

Agende-se: confira os melhores rolês do fim de semana no Vale do 

Itajaí 
19 de setembro de 2015 0   BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

Espetáculo Corpo Oral é atração do Mov’Café & Bistrô neste sábado em Balneário Camboriú (Foto: Divulgação) 

Teatro em dupla 
As atrizes Lieza Neves e Patricia Souza levam teatro ao palco do Mov’Café & Bistrô (Rua 1.901, 111), em Balneário 

Camboriú, neste sábado, às 20h30min. Elas incorporam histórias de nove mulheres em Corpo Oral, adaptação do livro de 

contos homônimo do escritor brusquense Rafael Zen. Ingressos limitados a R$ 15. 
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http://cdn.wp.clicrbs.com.br/leolaps/files/2015/09/corpo-oral.jpg


http://www.pagina3.com.br/cultura/2015/set/18/1/espetaculo-corpo-oral-no-mov-cafe-neste-sabado 
 

Espetáculo Corpo Oral no Mov’Café, neste sábado 

Drama, comédia, risada, choro, desabafo, dor… Essas emoções que fazem parte do cotidiano são a essência da peca Corpo 

Oral que neste sábado (19), pode ser vista no Mov’Café & Bistrô, às 20h30. 

O espetáculo é uma adaptação do livro Corpo Oral, do escritor brusquense Rafael Zen, que transformou relatos anônimos de 

mulheres em contos intitulados pelos nomes dos personagens. No elenco estão as atrizes Lieza Neves e Patricia Souza que 

interpretam a história de nove mulheres. 

A peça mistura ficção e realidade através de falas coletadas em trajetos de ônibus percorridos pelo autor. Adalina, Bianca, 

Giselle, Marciana e outras tecem um emaranhado de sentimentos e situações cotidianas que conduzem o espectador em uma 
viagem de altos e baixos embalados pelas histórias. “Essas nuances fazem de Corpo Oral um espetáculo delicioso. São 50 

minutos em que o espectador entra na vida dessas mulheres de forma muito particular, vivendo com elas cada sentimento, 

fazendo parte da história de cada uma”, destaca a atriz Patrícia Souza. 

 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/ 
 

 
Organização do evento e apresentação da peça “Corpo Oral) 
 
 

 
 

21 – 18:00 – Exposição “Rock Brasil” no Resort Costão do  
Santinho em Florianópolis (21/08/15) 

 

 

 
08 – 16:30 – Lançamento do livro infantil 
“Passarinha” e sessão de contos no Mov´s 
Café em Balneário Camboriú/SC (08/08/15) 

 

http://www.pagina3.com.br/cultura/2015/set/18/1/espetaculo-corpo-oral-no-mov-cafe-neste-sabado
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/


http://www.noticiaja.com/evento/contacao-de-historias-lanca-livro-infantil-neste-sabado-no-movcafe/ 

Contadora de histórias lança livro infantil neste sábado no Mov’Café 

Lançamento do livro infantil "Passarinha", da escritora e jornalista brusquense Lieza Neves 

 

Uma sessão de contos para crianças de diferentes idades com histórias que têm pássaros em seu enredo vai marcar o 
lançamento do livro “Passarinha”, de Lieza Neves, no sábado (08), às 16h30, no Mov’Café & Bistrô, em Balneário Camboriú. O 
evento faz parte da agenda cultural de agosto do espaço e integra o The Mov’Acoustic Project que tem a finalidade de difundir 
novos talentos da cena cultural da região.   

Esse é o primeiro livro infantil da brusquense Lieza Neves que, com leveza e poesia, aborda um tema ainda obscuro entre adultos 
e crianças: a despedida, ou a passagem de alguém querido. Ilustrado pela artista plástica Silvia Teske, no livro de contos poéticos 
a personagem luta contra algo que a prende e revela uma forma sábia de lidar com essa briga de forças opostas.  

 
http://www.diariosapp.com.br/fmanager/jdiarios/edicoes/arquivo9013_1.pdf 

 
LEITURA 

Passarinha, livro infantil de escritora da região 
Baln. Camboriú  
  
Uma sessão de contos para crianças de diferentes idades com histórias que têm pássaros em seu enredo marca o 

lançamento do livro “Passarinha”, de Lieza Neves, amanhã, às 16h30, no Mov’Café & Bistrô.  

O evento faz parte da agenda cultural de agosto do espaço e integra o The Mov’ Acoustic Project, que tem a 
finalidade de difundir novos talentos da  

cena cultural da região. 

Esse é o primeiro livro infantil da brusquense Lieza Neves que, com poesia, aborda um tema ainda obscuro entre 

adultos e crianças: a despedida, ou a  
passagem de alguém querido. 

Ilustrado pela artista plástica Silvia Teske, no livro de contos poéticos a personagem luta contra algo que a prende e 

revela uma forma sábia de lidar com essa briga de forças opostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.noticiaja.com/evento/contacao-de-historias-lanca-livro-infantil-neste-sabado-no-movcafe/
http://www.diariosapp.com.br/fmanager/jdiarios/edicoes/arquivo9013_1.pdf


http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/ 

 

 Organização do evento 

 

http://municipiomais.com.br/programacao-de-aniversario-de-brusque-e-lancada/ 

Programação de aniversário de Brusque é lançada 
Apresentações musicais, inaugurações, rodeio e desfile estão entre as principais atrações 
27/07/2015  

Dos dias 1ª a 7 de agosto, Brusque contará com as tradicionais atividades especiais organizadas pela prefeitura 
para comemorar os 155 anos de emancipação política e administrativa do município. Denominada de “Semana de 
Brusque”, a programação tem, entre os eventos principais, apresentações musicais, rodeio, inaugurações e o 
desfile de 4 de agosto. 

4 de agosto – Terça-feira 

14h às 22h – Caravanserai – Feira e Brechó de Artes 

16h – Contação de Histórias “Passarinha e Outras Histórias” com Lieza Neves 

19h – Sarau de Poemas com Sílvia Teske, Lieza Neves e Rafael Zen 

20h – Apresentação Musical com Calinho Luminoso e Didi Maçaneiro 

Local: Instituto Aldo Krieger – Rua Paes Leme, 63 

 

 

 

 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/
http://municipiomais.com.br/programacao-de-aniversario-de-brusque-e-lancada/


 
 

Lançamento do livro infantil “Passarinha” e sessão de contos  
na Sur Livraria – Mercado São Jorge em Florianópolis (11/07/15) 

 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/ 

 

 
Pesquisa e elaboração da exposição “Engenhocas de Aldinho” 

 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/


http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/ 
 

Quando: de 16 a 26/07  
Título: “VIII Festival de Inverno” 

Quanto: gratuito 
Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 

 
22/07 – 20h 
Espetáculo Corpo Oral com Lieza Neves e Patricia Souza 
Teatro de Azambuja 
20h 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-
results=7 
 

Quando: 20/06 – 10:30h 

Título: “Passarinha” 

O quê: Lançamento do livro infantil de autoria de Lieza Neves, ilustração de Silvia Teske, com sessão 
de contação de histórias 

Onde: Livraria Graf 

Quanto: gratuito 
Quem promove: Livraria Graf (inf.: 3351 1079) 
 

 
Lançamento do livro infantil “Passarinha” e  

sessão de contos na Livraria Graf (Brusque/SC) 
 
 

 
 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-results=7
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-results=7


http://historiasparacambiarelmundo.blogspot.com.br/p/imagenes-videos.html 
 

Historias para cambiar el mundo./ Stories to Change the World 
 

Brasil, Lieza Neves, Livraria Graf, na cidade de Brusque, Santa Catarina, Brasil. se unió a 

"Historias para cambiar el mundo - Stories to Change the World", 21 de junio de 2015  

 

 

 

 
http://rc.am.br/web/noticia/id_35369/ 

FEIRA DO LIVRO DE BRUSQUE INOVA A CADA ANO 
16:26h 26/ 05/2015 

A partir das 19h desta quarta-feira (27) chega à sua sétima edição a Feira do Livro de Brusque, o maior evento literário da 

cidade. Toda a programação será realizada na Unifebe - campus Santa Terezinha e está repleta de novidades. 

Criada em 2009 e realizada ininterruptamente desde então, a Feira do Livro de Brusque se inova a cada ano. Para 2015, alguns 

dos destaques são o workshow com a banda brusquense Etílicos e Sedentos e a apresentação do Grupo Livre de Percussão de 

Florianópolis. No workshow, além da apresentação musical, os integrantes da banda conversarão com o público sobre o 

processo de criação de suas letras e músicas. 

Para a escritora e artista brusquense Lieza Neves, que é uma das idealizadoras e organizadoras da feira, a ideia é trazer atrações 

novas para cada edição, mas, a oportunidade de contato entre leitores e escritores sempre será o grande ganho proporcionado 

pelo evento. 

Ela faz uma análise da trajetória desde a primeira edição e considera que a feira vem crescendo. “Houve uma grande evolução. 

Entre erros e acertos, aprendemos muito. Lembro que no primeiro ano, realizamos a feira na cara e na coragem, sem recurso 

algum. Hoje contamos com o apoio do Fundo Municipal de Cultura e a feira faz parte do calendário oficial de eventos anuais 

da Fundação Cultural e com uma verba destinada especialmente para ela”, comemora. 

 

 

 

 

 

http://historiasparacambiarelmundo.blogspot.com.br/p/imagenes-videos.html
http://rc.am.br/web/noticia/id_35369/
http://1.bp.blogspot.com/-hdcFYuf-KlM/VYad7Poof2I/AAAAAAAAFZQ/5l1KJOh0GTw/s1600/Brasil+Lieza+Neves+1.jpg


http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-
results=7 

 
 

Quando: 23/05 – 15h 
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” (projeto Arte nos Bairros) 
O quê: Espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: EEF Nova Brasília 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 

 

Quando: de 27/05 a 02/06 
Título: “7ª Feira do Livro de Brusque” 
Onde: Unifebe (campus Santa Terezinha) 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Fundo Municipal de Apoio à Cultura e Câmara Temática de Literatura (inf.: 9915 
6634) 
 
 
27/05 - quarta 
19:30h – cerimonial de abertura da Feira e abertura da Exposição Cortinas de Poemas Bordados 
20h – Lançamento do livro “Passarinha” de Lieza Neves  

 
 

 Lançamento do livro infantil “Passarinha” na abertura da 7ª Feira do Livro na Unifebe em Brusque (17/05/15) 
 
 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-results=7
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-09-18T05:56:00-07:00&max-results=7
http://1.bp.blogspot.com/-OoQox2HhA3A/VVPiV9fdGQI/AAAAAAAANPk/mcBnLXT_zRU/s1600/14+06+14+M%C3%A1gico+de+Oz7.jpg


 
 

Organização da 7ª Feira do Livro na Unifebe em Brusque (27 a 31/05/15) 
 
 

http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/espetaculo-corpo-oral-23563 

Espetáculo Corpo Oral 

 

No fim de semana, o teatro de Azambuja foi palco do espetáculo Corpo Oral, criado pelo Coletivo Hiato e encenado por Lieza 

Neves e Patricia Souza. Textos que iam do drama à comédia encantaram o público. Os textos de autoria de Rafael Zen, tiveram 

como base diálogos reais ouvidos pelo autor em viagens de ônibus. Na foto, as atrizes Patricia Souza e Lieza Neves ao lado dos 

produtores Guilherme Müller (Coletivo Hiato) e Rafael Zen (autor dos textos). Este espetáculo é projeto aprovado pelo fundo 

municipal de apoio à cultura. 

 

 

 

http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/espetaculo-corpo-oral-23563


http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=11387|peca-corpo-oral-estreia-neste-final-de-semana-7-e-
8 

Peça Corpo Oral estreia neste final de semana (7 e 8) 

 

Drama, comédia. Lágrimas. Desabafo, dor, descaso. Tudo isso estará em cena na estreia da peça Corpo Oral, neste final de 

semana (7 e 8), no Teatro de Azambuja. As apresentações serão às 20h e a entrada é gratuita. 

 

O espetáculo é uma adaptação do livro Corpo Oral, do escritor Rafael Zen, que transformou relatos anônimos de mulheres 

em contos intitulados pelos nomes dos personagens. No elenco estão as atrizes Lieza Neves e Patricia Souza que interpretam 

a história de nove mulheres. 

 

A peça possui momentos cômicos e dramáticos, uma vez que são resultado de depoimentos reais. Adalina, Bianca, Giselle, 

Marciana e outras tecem uma teia de sentimentos e situações cotidianas, propõem identificações, conduzem o espectador a 

uma viagem num mar ora sereno, ora revoltoso, ora brando, ora devastador. 

 

O projeto foi aprovado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura no ano passado. A montagem da peça é um projeto do 

escritor Rafael Zen, com o coletivo de publicações Coletivo Hiato, as atrizes Patricia Souza e Lieza Neves. Durante as 

apresentações os livros serão distribuídos gratuitamente.  

 

  Projeto “Dia da Cultura” no Sesc em Brusque (20/03/15) 

http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=11387|peca-corpo-oral-estreia-neste-final-de-semana-7-e-8
http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=11387|peca-corpo-oral-estreia-neste-final-de-semana-7-e-8


********************************************** 2014 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-
results=7&start=4&by-date=false 
 
Quando: 13 e 14/12 – 16h 
Título: “Aqui, lá, em qualquer lugar” 
O quê: Espetáculo de contos com Lieza Neves 

Onde: Instituto Aldo Krieger (Rua Paes Leme, 63 – fundos do colégio Feliciano Pires)  
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundo Municipal de Apoio a Cultura e Jogral Produções Artísticas (inf.: 

9915 6634) 
 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-
results=7&start=4&by-date=false 
 

Quando: 08/11 – 15h 
Título: “Aqui, lá, em qualquer lugar” (projeto Arte nos Bairros) 
O quê: Espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 

Onde: Escola Georgina de Carvalho Ramos Luz – bairro São Pedro 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 

 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-
results=7&start=4&by-date=false 
 

Quando: 30/11 – 19h 

Título: “Mostra Jogral de Arte" 

Onde: Casa de Brusque 

Quanto: gratuito 

Quem promove: Associação Jogral de Arte e Cultura (inf.: 47 9915 6634) 

 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-
results=7&start=4&by-date=false 
 
Quando: 25/10 – 15h 
Título: “Aqui, lá, em qualquer lugar” (projeto Arte nos Bairros) 
O quê: Espetáculo de narração de histórias com Lieza Neves 

Onde: Escola Carlos Moritz – bairro Zantão 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2015-05-03T14:41:00-07:00&max-results=7&start=4&by-date=false
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http://2.bp.blogspot.com/-Xjyt2rxrB_A/VHNkMoDIM9I/AAAAAAAAKCE/HQQu_AQ8XVA/s1600/IIIMOSTRAJOGRAL.jpg


 
 

Espetáculo “Aqui, lá, em qualquer lugar” (Arte nos Bairros) na Escola Dr. Carlos Moritz em Brusque (25/10/14) 

 
 
http://brusquetransparente.blogspot.com.br/ 

quarta-feira, 22 de outubro de 2014 

Zantão recebe programa Arte nos Bairros no sábado  
 

A cultura vai dar o ar de sua graça no Zantão no próximo sábado (25). A partir das 15h, a Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos 

Moritz recebe mais uma edição do projeto arte nos Bairros, desenvolvido pela Fundação Cultural de Brusque. 

 

Dentre as atrações estarão trabalhos como o da jornalista Lieza Neves, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Trata-se de uma 

montagem que mistura realidade e ficção acerca das peripécias de personagens como Marco Polo e Sinbad. Intitulada Aqui, lá, em 

qualquer lugar, a obra tem, ainda, citações e textos de Fernando Pessoa, José Guilherme de Araújo Jorge e Ítalo Calvino. 

 

Ainda no evento haverá apresentação da peça A Mala Ralf, da Cia Sandra Baron, teatro de lambe-lambe, que é o teatro de bonecos em 

miniatura. Cada apresentação tem duração de 2 minutos e 15 segundos e o espectador assiste o espetáculo individualmente espiando por 

um buraco na caixa cênica.  

 

http://www.contarhistorias.com.br/2014/10/x-festival-arte-de-contar-historias.html 

X Festival A Arte de Contar Histórias - Programação completa, endereços, 

contação, oficinas e conto   
 

 

Organizado pela Secretaria de Cultura através da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, evento acontece de 11 

a 19 de outubro em bibliotecas públicas, pontos e bosques de leitura, ônibus-biblioteca, praças e centros culturais da cidade 

de São Paulo. Além das narrações orais, durante o Festival haverá mini-cursos básicos, avançados, palestras, shows, teatro e 

sarau de contos tradicionais. 

 

http://brusquetransparente.blogspot.com.br/
http://brusquetransparente.blogspot.com.br/2014/10/zantao-recebe-programa-arte-nos-bairros.html
http://www.contarhistorias.com.br/2014/10/x-festival-arte-de-contar-historias.html
http://www.contarhistorias.com.br/2014/10/x-festival-arte-de-contar-historias.html
http://www.contarhistorias.com.br/2014/10/x-festival-arte-de-contar-historias.html
http://2.bp.blogspot.com/-b3p8o34qKog/VDNpranpiKI/AAAAAAAABRc/55zrv_YbZZQ/s1600/10+X+Festival+A+arte+de+Contar+Hsitorias+bibliotecas+SP.jpg


Histórias das ideias do Zé 

Com Lieza Neves  

Vamos conhecer as desventuras de Zé, um menino em busca de pensamentos próprios, e cada ideia que alguém coloca em 

sua cabeça surge em forma de um conto. +8 

Dia 14 de outubro às 14h – Biblioteca José Paulo Paes – Centro Cultural da Penha 

 

Oficina teórica: O Repertório do Contador de Histórias 

Com Lieza Neves - de Santa Catarina, é Jornalista, contadora de histórias, escritora, atriz, produtora cultural e professora de 

artes. É integrante do grupo Poesia ao Pé da Lua e atuou como Organizadora de Feira do Livro de Brusque. Nesta oficina será 

abordado um conjunto de temas referentes ao universo do contador de histórias, tais como: O ato de contar histórias / 

Literatura Oral, Contos Clássicos, Contos de Fadas, Contos maravilhosos, Fábulas, Lendas, Contos Populares, Histórias 

autorais e o livro sem texto, Filmes sobre narrativas. Duração: 3h 

 

http://drikanunesfazendohistorias.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.html 

X Festival A Arte de Contar Histórias  
Em 2014 o Festival amplia a sua atuação além dos espaços do Sistema Municipal de Bibliotecas com parceria em Terminais 

Urbanos de Ônibus e praças públicas, em sintonia com o desejo do paulistano de permanecer no espaço público e ocupar a 

cidade por meio da convivência cultural. Além das narrações orais, durante o Festival haverá mini-cursos básicos, avançados, 

palestras, shows, teatro e sarau de contos tradicionais. 

Histórias das ideias do Zé 
Com Lieza Neves  

Vamos conhecer as desventuras de Zé, um menino em busca de pensamentos próprios, e cada ideia que alguém coloca em sua 

cabeça surge em forma de um conto. +8 

Dia 14 de outubro às 14h – Biblioteca José Paulo Paes – Centro Cultural da Penha 
 

Oficina teórica: O Repertório do Contador de Histórias 
Com Lieza Neves - de Santa Catarina, é Jornalista, contadora de histórias, escritora, atriz, produtora cultural e professora de 

artes. É integrante do grupo Poesia ao Pé da Lua e atuou como Organizadora de Feira do Livro de Brusque. 

Nesta oficina será abordado um conjunto de temas referentes ao universo do contador de histórias, tais como: O ato de contar 

histórias / Literatura Oral, Contos Clássicos, Contos de Fadas, Contos maravilhosos, Fábulas, Lendas, Contos Populares, 

Histórias autorais e o livro sem texto, Filmes sobre narrativas. Duração: 3h 

Dia 15 de outubro às 19h – Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso 

 

Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” na Livraria Panapaná em São Paulo (11 e 13/10/14) 

http://drikanunesfazendohistorias.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.html
http://drikanunesfazendohistorias.blogspot.com.br/2014/10/x-festival-arte-de-contar-historias.html


http://www.radiosentinela.com.br/?abertura-do-movimento-de-leitura-e-feira-do-livro-sera-nesta-quarta-
&ctd=13002 
 

Movimento de Distribuição de Leitura traz espetáculo 
09/10/2014 10:06 

(...) Com início às 9h, a narradora de histórias Lieza Neves apresentou o espetáculo “Contos dos quatro 

cantos", em que contou histórias de diferentes países, todas vindas da tradição oral. O evento, recomendado 

para todas as idades, aconteceu na Praça Getúlio Vargas e é aberto gratuitamente ao público. O espetáculo 

será apresentado também à tarde, com início às 14h30. 

  Espetáculo “Contos dos Quatro Cantos” na Feira do Livro de Gaspar (08/10/14) 

 

 

Apresentação da leitura dramática “Milagre na Cela” na Casa de Brusque (04/10/14) 
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http://rc.am.br/web/noticia/id_32243/ 

ENCONTRO DE MULHERES DESTACA OUTUBRO ROSA 
13:32h 02/ 10/2014 

Um dia só para elas. Essa é a proposta do tradicional Encontro de Mulheres de Guabiruba, que chega na 

sua décima segunda edição fortalecido e com o mesmo objetivo: oportunizar a discussão de temas que 

contribuam para o desenvolvimento pessoal e interpessoal das mulheres, melhorando a convivência em 

família e em sociedade. E esse objetivo foi conquistado de diferentes formas no Salão Cristo Rei durante 

toda a quarta-feira (1°). 

A sensibilidade ficou aflorada com a apresentação surpresa do espetáculo Palavra de Mulher - Poemas e 

Canções, momento que entraram em cena as atrizes Lieza Neves, Patricia Souza e a cantora Giana Cervi. 

O repertório lírico, nostálgico, alegre, denso, abusado e até provocador resultou numa mistura extrema de 

emoções. 

 

 

http://www.unifebe.edu.br/site/index.php/imprensa/noticias-da-unifebe/menu-noticias-2014/8476-

funcionarios-participam-de-integracao-unifebe-com-espetaculo-palavra-de-mulher 

Funcionários participam de Integração UNIFEBE com 

espetáculo Palavra de Mulher  
Professores e funcionários do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE participaram na tarde de quarta-feira, 20 de agosto, 

do Integração UNIFEBE com o espetáculo “Palavra de Mulher” da Cia Jogral. 

As atrizes Lieza Neves e Patrícia Souza e a cantora Giana Cervi interpretaram poemas e canções no espetáculo que propõe, de 

forma intimista, um breve panorama da produção poética e musical de autoria de mulheres brasileiras ao longo das últimas cinco 

décadas. No cenário da apresentação, telas pintadas pela professora da UNIFEBE, a artista plástica Silvia Teske. 

 

O repertório não aborda questões de gênero sob uma ótica feminista, podendo assim se direcionar às mulheres, valendo-se das 

semelhanças e aos homens exatamente pelo oposto. 

Os textos das escritoras Cecília Meireles, Marina Colasanti, Cora Coralina, Viviane Mosé e demais, compõem novas 

possibilidades misturados às canções de Vanessa da Mata, Joyce, Bebel Gilberto, Rita Lee e outras. 

http://rc.am.br/web/noticia/id_32243/
http://www.unifebe.edu.br/site/index.php/imprensa/noticias-da-unifebe/menu-noticias-2014/8476-funcionarios-participam-de-integracao-unifebe-com-espetaculo-palavra-de-mulher
http://www.unifebe.edu.br/site/index.php/imprensa/noticias-da-unifebe/menu-noticias-2014/8476-funcionarios-participam-de-integracao-unifebe-com-espetaculo-palavra-de-mulher
http://www.unifebe.edu.br/site/index.php/imprensa/noticias-da-unifebe/menu-noticias-2014/8476-funcionarios-participam-de-integracao-unifebe-com-espetaculo-palavra-de-mulher
http://www.unifebe.edu.br/site/index.php/imprensa/noticias-da-unifebe/menu-noticias-2014/8476-funcionarios-participam-de-integracao-unifebe-com-espetaculo-palavra-de-mulher
http://www.unifebe.edu.br/site/cache/c/9cb0af71fcb0bc462b4275b4d883ee86.jpg


Para a assistente de Recursos Humanos da UNIFEBE, Janara Cristine Block Bruns, o espetáculo foi excelente. “Assistir me fez 

muito bem. Elas conseguem transmitir a mensagem de que nossas qualidades e defeitos nos tornam uma mulher única, especial 

e importante. Cada uma com sua individualidade, com seu jeito, tom de voz e escolhas, o que importa é ser feliz”, conta. 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-

results=7&start=9&by-date=false 

Quando: 14 a 20/08  
Título: “Palavra de Mulher” 

O quê: Espetáculo de poemas e músicas com Lieza Neves, Giana Cervi e Patricia Souza 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundo Municipal de Apoio à Cultura, Fundação Cultural de Brusque e 

Prefeitura Municipal de Brusque 

 
Temporada: 
14/08 – 19:30h – Irashai sushi (Jardim Maluche) 
16/08 – 19:30h – Escola Paquetá (Paquetá) 
18/08 – 19:30h – Sintrivest (Centro) 
20/08 – 14:00h – Unifebe (Santa Terezinha) 
20/08 – 19:30h – Uniasselvi/Assevim (São Luiz) 

 

http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-palavra-de-mulher-20329 

"Palavra de Mulher" 

 

O que as mulheres já disseram? O que têm a dizer? Estas são as perguntas que instigaram as atrizes Lieza Neves e Patrícia 

Souza e a cantora Giana Cervi a mergulharem no universo de obras literárias e musicais feitas por mulheres. 

 

A partir daí surgiu o espetáculo Palavra de Mulher da Cia Jogral, que estreia nesta quinta-feira (14), uma temporada de 

quatro apresentações em Brusque, contempladas pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura e uma em Itajaí, parte do projeto 

Folia das Falas. 

 

A primeira apresentação será no Irashai Sushi, às 19h30min. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 16 anos. O 

espetáculo propõe, de forma intimista, um breve panorama da produção poética e musical de autoria de mulheres brasileiras 

ao longo das últimas cinco décadas. 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-palavra-de-mulher-20329


Confira a programação 

14/08 I 19:30h I Irashai Sushi (Brusque) 

15/08 I 20:00h I Casa de Cultura (Itajaí) 

16/08 I 19:30h I Escola Paquetá (Brusque) 

18/08 I 19:30h I Sintrivest (Brusque) 

20/08 I 14:00h I Unifebe Sta Terezinha (Brusque) 

20/08 I 19:30h I Uniasselvi/Assevim (Brusque) 

 

Elenco: Patricia Souza, Giana Cervi e Lieza Neves 

Produção: Roberta Sabino 

Telas do cenário: Silvia Teske 

Fotografia: Alisson Cardoso 

 

http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=10048|espetaculo-palavra-de-mulher-estreia-temporada-

em-brusque 

Espetáculo "Palavra de Mulher" estreia temporada em 

Brusque 

Confira a programação: 
 
14/08 I 19:30h I Irashai Sushi (Brusque) 

15/08 I 20:00h I Casa de Cultura (Itajaí) 
16/08 I 19:30h I Escola Paquetá (Brusque) 
18/08 I 19:30h I Sintrivest (Brusque) 
20/08 I 14:00h I Unifebe Sta Terezinha (Brusque) 
20/08 I 19:30h I Uniasselvi/Assevim (Brusque) 

 

http://feest.com.br/Temporada-Palavra-de-Mulher-agosto-Brusque-SC-2014 

Temporada Palavra de Mulher agosto 2014 
 

Serão cinco apresentações na cidade de Brusque contempladas pelo edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura 

e uma em Itajaí no projeto Folia das Falas, do Sesc. Todos tem entrada franca. 

 

14/08 I 19:30h I Irashai Sushi (Brusque) 

15/08 I 20:00h I Casa de Cultura (Itajaí) 

16/08 I 19:30h I Escola Paquetá (Brusque) 

18/08 I 19:30h I Sintrivest (Brusque) 

20/08 I 14:00h I Unifebe Sta Terezinha (Brusque) 

20/08 I 19:30h I Uniasselvi/Assevim (Brusque) 

 

Elenco: Patricia Souza, Giana Cervi e Lieza Neves  

Produção: Roberta Sabino  

Telas do cenário: Silvia Teske  

Fotografia: Alisson Cardoso 

http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=10048|espetaculo-palavra-de-mulher-estreia-temporada-em-brusque
http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=10048|espetaculo-palavra-de-mulher-estreia-temporada-em-brusque
http://feest.com.br/Temporada-Palavra-de-Mulher-agosto-Brusque-SC-2014


https://portal.sesc-sc.com.br/evento/1509/espetaculo-palavra-de-mulher.html 

Espetáculo "Palavra de Mulher" 
Em cena três mulheres. Palavras, melodias, poemas e letras. O que as mulheres já disseram? O que ainda têm a 

dizer? 

Instigadas por estas perguntas, as atrizes Lieza Neves e Patricia Souza, e a cantora Giana Cervi, mergulharam no 

universo das obras literárias e musicais feitas por mulheres, e criaram um repertório lírico, ora nostálgico, ora 

alegre, ora denso, ora leve, ora abusado, ora provocador. 

Ora isso, ora aquilo, uma mistura de emoções extremas. Como são as mulheres. 

 

www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-

results=7&start=9&by-date=false 

Quando: de 17 a 27/07/2014 
Título: VI Festival de Inverno de Brusque 
 

20/07 às 20h 

Teatro de Azambuja 

Espetáculo Palavra de Mulher 

Com Giana Cervi, Patricia Souza e Lieza Neves 

 

 Apresentação do projeto Música no Hospital em Brusque (09 e 16/07/14) 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-

results=7&start=9&by-date=false 

 

Quando: 04 e 05/06/2014 – 8h e 14h 
Título: “A Mulher do Pescador” (Semana do Meio Ambiente) 

O quê: Contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Sesc 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

Quando: 14/06/2014 – 16h 
Título: “A caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” (projeto Arte nos Bairros) 

O quê: Espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Escola Edith Krieger Zabel – bairro Cristalina 
Quanto: gratuito  

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 
 

https://portal.sesc-sc.com.br/evento/1509/espetaculo-palavra-de-mulher.html
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-10-02T05:49:00-07:00&max-results=7&start=9&by-date=false


 
 

Espetáculo “A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz” (Arte nos Bairros)  
na Escola Edith Krieger Zabel em Brusque (14/06/2014) 
 
 

 
 

Contação de histórias no Festival Nacional de Contadores de  
Histórias em Ponta Grossa (21 a 23/05/14) 

 
 
 

 

Sessão de contação de histórias na livraria Panapaná (São Paulo/SP (17/05/14) 

 

 

 

 



http://rute-rute.blogspot.com.br/2014_05_01_archive.html 

quinta-feira, 1 de maio de 2014 
 

Encontro Internacional de Contadores de História-Estarei Lá 
Dia 16 (sexta-feira), das 16h às 17h 

Antenor Aguiar 

Eli Neuza Soares da Silva 

Izabel Cristina Melo dos Santos 

Lieza Neves 

Lucila Bonina Teixeira Simões 

Mariane Bigio 

Maristela Papa da Silva 

Roberta Cristina Borges 

Sandra Ferrari Radich 

Tatiana Felix 
 

 
 

Apresentação no Espaço de Narrativas (Encontro Internacional Boca do Céu) 
na Oficina Cultural Oswald de Andrade em São Paulo (16/05/14) 

 

http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2014/05/programacao-gratuita-da-feira-do-livro-

de-brusque-comeca-nesta-terca-feira-4493132.html 

Literatura  06/05/2014  

Programação gratuita da Feira do Livro de Brusque começa nesta 

terça-feira 

Evento literário, com participação de Paulo Stocker, segue até domingo terá ações para as 

crianças, jovens e adultos 
 

Segundo uma das organizadoras da feira e presidente do Conselho Municipal de Cultura, Lieza Neves, as visitas de estudantes de escolas públicas e 

particulares já estão agendadas. Para Lieza, a escolha pela praça da Cidadania, no Centro, deve garantir um público espontâneo maior ao evento:  

 

— O local foi escolhido justamente por ser uma passagem de pessoas que utilizam o terminal de ônibus da cidade ou passeiam pelo Centro. Queremos 

conquistar essas pessoas — revela Lieza.  

 

No sábado a feira continua com oficinas, café literário e teatro. Domingo de Dia das Mães, um dos destaques da programação é a presença do cartunista 

Aldo, que fará das 15h às 18h caricaturas das mamães. O espetáculo de poemas e canções Palavra de Mulher, de Giana Cervi, Lieza Neves e Patricia de 

Souza, encerram a programação gratuita, domingo. 

http://rute-rute.blogspot.com.br/2014_05_01_archive.html
http://rute-rute.blogspot.com.br/2014/04/encontro-internacional-de-contadores-de_30.html
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2014/05/programacao-gratuita-da-feira-do-livro-de-brusque-comeca-nesta-terca-feira-4493132.html
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/diversao-e-estilo/noticia/2014/05/programacao-gratuita-da-feira-do-livro-de-brusque-comeca-nesta-terca-feira-4493132.html


 
Espetáculo “Palavra de Mulher” na Feira do Livro de Brusque na Fundação Cultural (11/05/14) 

 
 

 
 

Organização da 6ª Feira do Livro de Brusque na Fundação Cultural (06 a 11/05/14) 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-
results=7&start=13&by-date=false 

 
 
Quando: 24, 25 e 27/04/2014 – 20h 
Título: “Palavra de Mulher” 

O quê: Espetáculo de poesia e música com Giana Cervi, Lieza Neves e Patricia Souza 
Onde: IAK – Instituto Aldo Krieger 
Quanto: R$ 15,00 (antecipado na Livraria Saber por R$ 10,00) 

Quem promove: Cia Jogral (inf.: 9915 6634) 
 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-results=7&start=13&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-results=7&start=13&by-date=false
http://4.bp.blogspot.com/-S2T2OAo71Ik/Uzx6mTp2HYI/AAAAAAAAG0s/6ixkUH0on6E/s1600/14+02+23+ensaio+com+efeito.jpg


 
Espetáculo “Palavra de Mulher” no Instituto Aldo Krieger em Brusque (24, 25 e 27/04/14) 

 

 

Quando: 25/04/2014 – 15h 
Título: “Contar histórias” (projeto Sexta é de Leitura) 

O quê: Bate-papo com a contadora de histórias Lieza Neves 
Onde: Biblioteca do Sesc 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 

 

 

 
Contação de histórias na Escola Feliciano Pires em Brusque (23/04/14) 

 

 
 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-
results=7&start=13&by-date=false 
 

Quando: 29/03/2014 – 16h 
Título: “Histórias das Ideias do Zé” (projeto Arte nos Bairros) 

O quê: Espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Escola Poço Fundo 
Quanto: gratuito  

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 

 

 

 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-results=7&start=13&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-06-13T07:56:00-07:00&max-results=7&start=13&by-date=false


http://brusquenoticias.com.br/noticia.php?c=3173& 

10/03/2014 - 05:46h 

Mulheres Vestuaristas 

Mulheres vestuaristas são homenageadas em seu dia Sintrivest promoveu o espetáculo “Palavra de Mulher”, com as 
artistas GianaCervi, Patrícia Souza e Lieza Neves. Na noite de sábado, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque e Guabiruba (Sintrivest) realizou em sua sede o 
espetáculo de música, contos e poesias “Palavra de Mulher”. Interpretado pelas artistas Giana Cervi, Patrícia Souza 

e Lieza Neves, a apresentação reunia composições escritas por mulheres brasileiras. 

  

http://www.diplomatafm.com.br/portal/geral/detalhes.php?id=2327 

Sintrivest estará fechado durante o Carnaval 
(...) 

Já no próxima sábado, 8 de março, ás 19h, na sede da entidade, será comemorado o Dia Internacional da 

Mulher com o espetáculo "Palavra de Mulher". Sobem ao palco Lieza Neves, Patrícia Souza e Giana 

Cervi, para interpretar músicas, contos e poesias escritos apenas por mulheres. Logo após, será servido 

um coquetel. 

 

 
 

Espetáculo “Telefone sem Fio” (recepção dos calouros) no Anfiteatro da Unifebe em Brusque (10/02/14) 
 
 
 

http://www.diplomatafm.com.br/portal/geral/detalhes.php?id=2327


********************************************** 2013 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-
results=7&start=16&by-date=false 
 

Quando: 09/12/2013 – 19h 
Título: “A filha da...” – Direção: Lieza Neves 
O quê: Leitura dramática com a Cia Jogral (Projeto Dramaturgia em Cena) 
Onde: People Pub (Rua Antônio Maffezzolli, 66) 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

Quando: 14/12/2013 – 16h 
Título: “A filha da...” – Direção: Lieza Neves 
O quê: Leitura dramática com a Cia Jogral (Projeto Dramaturgia em Cena) 
Onde: Let´s Bar 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

Quando: 15/12/2013 – 15h 
Título: “Contos dos Quatro Cantos” 
O quê: Apresentação de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Salão da Igreja Católica – bairro Stefen 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

 

 

Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” no Centro Cultural Midrash no Rio de Janeiro (1º/12/13) 

 

 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-results=7&start=16&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-results=7&start=16&by-date=false


 

Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” na Livraria Panapaná em São Paulo (17/11/13) 

 

http://pontos.cultura.sc/tag/cineclube/ 

 

Amanhã tem contação de história e 

cinema infantil na Bilica!  

Neste sábado dia 26 de outubro a contadora de 

histórias de Brusque Lieza Neves estará na Bilica 

fazendo a alegria da comunidade a partir das 16 

horas. Após a contação de histórias tem mais uma 

parceria entre a Bilica, a TOCA e a mostra de cinema 

infantil de Florianópolis, com mais curtas da última 

mostra, a décima segunda a acontecer na cidade. 

 

 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-
results=7&start=16&by-date=false 
 

Quando: 25/10/2013 – 15h 
Título: “Contos dos Quatro Cantos”  

O quê: Contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Biblioteca do Sesc 
Quanto: gratuito 

Quem promove: SESC (inf.: 3355 2599) 
 

http://pontos.cultura.sc/tag/cineclube/
http://pontos.cultura.sc/amanha-tem-contacao-de-historia-e-cinema-infantil-na-bilica/
http://pontos.cultura.sc/amanha-tem-contacao-de-historia-e-cinema-infantil-na-bilica/
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-results=7&start=16&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2014-03-13T06:57:00-07:00&max-results=7&start=16&by-date=false


Quando: 20/10/2013 – 16h 
Título: “8º Sarau da Jogral”  

O quê: Intervenção poética  
Onde: Praça Sesquicentenário  
Quanto: gratuito 

Quem promove: Associação Jogral de Arte e Cultura (inf.: 9915 6634) 

 

II Mostra Jogral de Arte 
 

Espetáculo Telefone sem Fio, com Lieza Neves e Patricia Souza 

 

 
 

Quem promove: Associação Jogral de Arte e Cultura (inf.: 9915 6634) 
 
 

 

Espetáculo “Telefone sem Fio” no Teatro do CESCB (Brusque/SC) (16/10/13) 

http://1.bp.blogspot.com/-QkkP0geUc34/Uk9hfswlJII/AAAAAAAAEOE/yt98hXQ-aPM/s1600/II+Mostra+Jogral+flyer.jpg


http://rafikizen.blogspot.com.br/ 
 

Zine Invenção Poética 04 - Memória Mobília (2013)  

 

 

Projeto premiado com o Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Brusque.  

Publicação: Editora Independente Hiato. 

ZEN, Rafael. Memória Mobília. Nova Letra, 32 pgs. Brusque, 2013. 

Ilustração: Douglas Leoni 

Organização: Rafael Zen 

Poemas: Rafael Zen, Douglas Leoni, Lieza Neves, Patrícia Souza, Silvia Teske e Suzana Mafra  

 

 

Zine Invenção Poética 02 - Corpo Oral (2013)  

 

 Projeto premiado com o Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Brusque. 

Publicação: Editora Independente Hiato. 

 

ZEN, Rafael. Corpo Oral. Nova Letra, 32 pgs. Brusque, 2013. 

Ilustração: Marcia Cardeal 

Organização: Rafael Zen 

Poemas: Rafael Zen, Douglas Leoni, Lieza Neves, Ederson Simas, Silvia Teske e Suzana Mafra  

 

 

http://rafikizen.blogspot.com.br/
http://rafikizen.blogspot.com.br/2013/11/zine-invencao-poetica-04-memoria.html
http://rafikizen.blogspot.com.br/2013/10/zine-invencao-poetica-02-corpo-oral-2013.html
http://4.bp.blogspot.com/-2Icrzhpz1P4/UpSO5ofPGzI/AAAAAAAAAe8/pevd7xZlBYY/s1600/hiato_04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-cPFefch6mjU/Ul_JzqamlSI/AAAAAAAAAX8/QQyYewaD-uw/s1600/0000000+hiato.jpg


Zine Invenção Poética 01 - Objetos Mínimos (2013)  

 

 

 

Projeto premiado com o Edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Brusque. 

Publicação: Editora Independente Hiato. 

ZEN, Rafael. Objetos Mínimos. Nova Letra, 32 pgs. Brusque, 2013. 

Fotografia: Paula Schlindwein 

Organização: Rafael Zen 

Poemas: Rafael Zen, Douglas Leoni, Angélica Miranda, Guilherme Müller, Lieza Neves, Marcia Cardeal, Nane 

Maurici, Silvia Teske e Suzana Mafra  

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-
results=7&start=20&by-date=false 
 

Quando: de 19 a 29/09/2013  
Título: “7ª Primavera dos Museus”  
O quê: Apresentações artísticas, palestras, oficinas 
Onde: Instituto Aldo Krieger, Museu de Azambuja e Casa de Brusque 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Museus, SESC e Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 
 
24 e 26/09 (9h - 12h  e 14h - 18h) 
Visita Guiada à exposição permanente do museu para as escolas. As visitas deverão ser pré-agendadas. 
09h às 11h e 14h às 16h – Ação Educativa    
Palestra: "História e Cultura Afro-brasileiras" com o professor historiador Marlus Niebuhr e oficina "ABAYOMI": confecção 
de bonecas de pano afro-brasileiras, com Lieza Neves. 
 
Quando: 29/09/2013 – 16h 
Título: "O Grande Circo da Arca de Noé" 
O quê: Apresentação teatral infantil com a Cia Jogral (Brusque/SC) 
Onde: Praça Sesquicentenário (em caso de chuva, será no Sesc) 
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3355 2599) 
Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 

 
 
 

http://rafikizen.blogspot.com.br/2013/10/zine-invencao-poetica-objetos-minimos.html
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false
http://3.bp.blogspot.com/-PrR9i3u-XKE/UlvTY-jWPBI/AAAAAAAAATY/1_JeYQ005Ww/s1600/001001.jpg


 
http://www.ammvi.org.br/conteudo/?item=2825&fa=1&cd=57115 
 
04/09/2013 - Fundação Cultural de Brusque divulga eventos preparados para setembro 
 
Setembro chegou e, com ele, uma nova programação cultural que promete agitar o cenário artístico de Brusque. 
São shows, apresentações teatrais, danças e muitos outros eventos preparados para dar ainda mais cor à vida de 
cada brusquense. Todas as ações estão organizadas na Agenda Cultural, elaborada pela Fundação Cultural de 
Brusque, e contam também com a parceria do SESC. 
 
Data: 29 de setembro 
Exposição de Artes Visuais "Orfeu Negro" da Artista Lieza Neves. 
 
Data: 24 de setembro 
09h as 11h e 14h as 16h - Ação Educativa    
Palestra: "História e Cultura Afro-brasileiras" com o professor historiador Marlus Niebuhr e oficina "ABAYOMI": 
confecção de bonecas de pano Afro-brasileiras, com Lieza Neves. 
 
 
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/eventos/em-brusque-15174 
 
Setembro chegou e, com ele, uma nova programação cultural que promete agitar o cenário artístico de Brusque. 
São shows, apresentações teatrais, danças e muitos outros eventos preparados para dar ainda mais cor à vida de 
cada brusquense. Todas as ações estão organizadas na Agenda Cultural, elaborada pela Fundação Cultural de 
Brusque, e contam também com a parceria do SESC. Confira abaixo a programação completa para o mês de 
setembro. 
 
Data: 24 de setembro 
                
Exposição de Artes Visuais “Orfeu Negro” da Artista Lieza Neves. 
Exposição de Arte Contemporânea “Imagem e Semelhança” Grupo G13. 
Visitação Monitorada 
Horário: 8h às 12h e 13h às 17h. 
 
Apresentação Teatral Orfeu Negro. 
Grupo Cia Jogral de Arte e Cultura (com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza) 
Horário: 20h. 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-
results=7&start=20&by-date=false 
 
Quando: 24/08/2013 – 16h 
Título: “O Grande Circo da Arca de Noé” (projeto Arte nos Bairros) 

O quê: Espetáculo teatral infantil (Cia Jogral - Brusque/SC) 
Onde: Escola Augusta Knorring 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 
Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ammvi.org.br/conteudo/?item=2825&fa=1&cd=57115
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/eventos/em-brusque-15174
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false


 
http://ocponline.com.br/noticias/sarau-de-narradores-acontece-hoje-em-jaragua-do-sul/ 

Sarau de Narradores acontece hoje em Jaraguá do Sul 
15 de agosto de 2013  

Na noite desta quinta-feira (15), acontece o I Sarau Adulto de Narradores na Biblioteca Pública Municipal Rui 

Barbosa, em Jaraguá do Sul. O projeto faz parte da programação do II Circuito de Contações de Histórias, que 

segue até o dia 30 de agosto. A entrada é gratuita. 

A convidada desta noite é a atriz contadora de histórias, Lieza Neves. Ela é formada em Jornalismo e atua como 

atriz e contadora de histórias. Em 2003, publicou um livro reportagem intitulado “Charlotte”. Atualmente é 

professora de Artes e Redação e ministra aulas de teatro para adolescentes na Associação Jogral de Teatro e Arte. 

O Sarau tem o intuito de promover o encontro entre leitores, escritores onde serão trocadas histórias entre os 
participantes e público. A idéia da organização é de que as pessoas se encontrem para se expressarem através das 

narrações de histórias escolhidas pelos próprios narradores, fazendo uma mistura entre os leitores e experientes 

contadores de histórias.  

 

https://omunicipio.com.br/5o-feira-do-livro-de-brusque-reune-lancamento-de-obras-musica-cinema-e-
recreacao/ 

 

 

http://ocponline.com.br/noticias/sarau-de-narradores-acontece-hoje-em-jaragua-do-sul/
https://omunicipio.com.br/5o-feira-do-livro-de-brusque-reune-lancamento-de-obras-musica-cinema-e-recreacao/
https://omunicipio.com.br/5o-feira-do-livro-de-brusque-reune-lancamento-de-obras-musica-cinema-e-recreacao/


 

Organização da 5ª Feira do Livro na Praça Sesquicentenário (Brusque/SC) (06 a 11/08/13) 

 
Espetáculo “Orfeu Negro” (Folia das Falas) na Casa da Cultura Dide Brandão (Itajaí/SC) (11/07/13) 
 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-
results=7&start=20&by-date=false 
 
Quando: 05/07/2013 – 19h 
Título: “A Menina Arco-Íris”  

O quê: Espetáculo de contação de histórias (Cia Jogral – Brusque/SC) 
Onde: Auditório da Uniasselvi/Assevim 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Associação Jogral de Arte e Cultura (inf.: 9915 6634) 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-04T17:48:00-07:00&max-results=7&start=20&by-date=false


 
Espetáculo “A menina arco-íris” (Folia das Falas) na Casa da Cultura Dide Brandão (Itajaí/SC) (10/07/13) 

 
 
 

http://livrariagraf.blogspot.com.br/ 
 

segunda-feira, 8 de julho de 2013 

CONTAÇÃO DE HISTORIAS  
Julho é mês de Contação de Histórias no Centro de Brusque, com eventos em todos os sábados na Graf Livraria, a partir das 

10h30min. A primeira edição aconteceu no último fim de semana, com a presença de várias crianças. A animação ficou por 

conta da contadora Lieza Neves, que divertiu os pequenos com histórias pra lá de interessantes. A iniciativa partiu da Graf 

Livraria, seguindo o exemplo de ações semelhantes que já ocorrem na região. Seguindo a programação da Contação de 

Histórias, no próximo sábado será a vez de Emiliano de Souza garantir boas histórias para a criançada, com direito a violão e 

muitas risadas.  

 
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/06/lieza-neves-so-mesmo-o-inverno-para-aflorar-
um-resquicio-de-afeto-4175869.html 

Crônica20/06/2013 | 14h27 

Lieza Neves: "Só mesmo o inverno para aflorar um resquício de afeto" 

Jornalista e atriz escreve sobre o efeito do inverno num casal em crise 
 

 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-
results=7&start=23&by-date=false 
 

 

Quando: 17/06/2013 – 9h, 10h, 14h e 15h 
Título: “O Grande Circo da Arca de Noé” 

(projeto Poesia ao Pé da Lua) 

O quê: Apresentação de poemas e canções de 

Vinícius de Moraes 
Onde: Biblioteca do Sesc 
Quanto: gratuito 

Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 

Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 

 

http://livrariagraf.blogspot.com.br/
http://livrariagraf.blogspot.com.br/2013/07/contacao-de-historias.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/06/lieza-neves-so-mesmo-o-inverno-para-aflorar-um-resquicio-de-afeto-4175869.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/06/lieza-neves-so-mesmo-o-inverno-para-aflorar-um-resquicio-de-afeto-4175869.html
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-results=7&start=23&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-results=7&start=23&by-date=false
http://3.bp.blogspot.com/-G9pCjer-EHY/Uc76xLKI36I/AAAAAAAAB0M/2zO4ZK5NbOo/s1600/13+06+10+Menina+ArcoIris+Jaragu%C3%A1+(15)sem+micro.jpg


 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-
results=7&start=23&by-date=false 
 

Quando: 20/04/2013 – 19h 
Título: “A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz” (projeto Arte nos Bairros) 

O quê: Espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves (Brusque) 
Onde: Associação de Moradores do Ribeirão Tavares 
Quanto: gratuito 

Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf.: 3396 8113) 
 
 

 
Espetáculo “A Menina Arco-Íris” na Maratona de Contos em Jaraguá do Sul (10/06/13) 

 
 

https://www.diariodajaragua.com.br/jaragua-do-sul/confira-a-programacao-da-7a-feira-do-livro/122826/ 
 

 
 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-results=7&start=23&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-06-29T08:23:00-07:00&max-results=7&start=23&by-date=false
https://www.diariodajaragua.com.br/jaragua-do-sul/confira-a-programacao-da-7a-feira-do-livro/122826/


 
 

Monitoria da Mostra Literária “Dom Quixote” na Escola João XXIII em Brusque (16/04/13) 
 
 
 

http://araguaiabrusque.web2015.uni5.net/noticia/cultura/-tarde-catarina-11938 

"Tarde Catarina" 
Confira a programação cultural do SESC para o mês de fevereiro: 

“Orfeu Negro” Poesia ao Pé da Lua 

28 de Fevereiro (quinta) 

O projeto Poesia ao Pé da Lua caminha para o sexto ano em Brusque na proposta de ofertar poesias diretamente 

às pessoas ao ar livre, caracterizando-se por sua forma generosa de declamar poemas as pessoas de modo direto 

e intimista em diversos pontos da cidade. Nesta apresentação o enredo de "Orfeu Negro" é o tema em execução, 

da peça de Vinícius de Moraes inspirada num mito grego. A história é contada pelos integrantes do grupo Lieza 

Neves, Emiliano Souza e Patricia Souza, com ênfase nos poemas e canções que compõem a peça.  

LOCAL: Praça Barão Schneenburg 

Horário: 18h 

GRATUITO 

 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-03-30T12:29:00-07:00&max-
results=7&start=26&by-date=false 
 

Quando: 28/02/2013 – 18h  
Título: “Orfeu Negro” 
O quê: Apresentação de poesia – projeto Tarde Catarina 
Onde: Praça Barão de Schneeburg 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Sesc (inf.: 3355 2599) 
Com Lieza Neves, Emiliano Souza e Patricia Souza 
 

 
 

http://araguaiabrusque.web2015.uni5.net/noticia/cultura/-tarde-catarina-11938
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-03-30T12:29:00-07:00&max-results=7&start=26&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-03-30T12:29:00-07:00&max-results=7&start=26&by-date=false
http://3.bp.blogspot.com/-EayYptIOF64/US5LgUKb00I/AAAAAAAABCo/FtntO1iRJtw/s1600/a+orfeu.jpg


 
http://www.chille.it/2013/01/ 

Venerdì 11 gennaio_alle ore 21.15 
 

Storytelling/Raccontastorie 

ONCE UPON A TIME//C’ERA UNA VOLTA 
 

Brasile//Italia: incontro-confronto di narrazioni 
Lieza Neves, attrice e raccontastorie brasiliana 

Giovanna Conforto, attrice e raccontastorie italiana 

Ingresso libero/Prenotazione consigliata 

 
http://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/category/lieza%20neves 
 

Lieza Neves e Giovanna Conforto in "C'era una volta"  
1/8/2013  

 

Venerdì 11 gennaio 2013 ore 21.15 

“C’ERA UNA VOLTA”  Once upon a time 
 

Una serata di narrazioni con  Lieza Neves, attrice e narratrice brasiliana  Giovanna Conforto, attrice e narratrice 

italiana. La Neves è una giovane attrice poco più che trentenne, anche giornalista, scrittrice e soprattutto 
raccontatrice di storie.  

A San Salvi ne narrerà in italiano tre, a partire da racconti firmati da alcuni tra i più importanti scrittori e poeti 

brasiliani, tra cui Clarice Lispector. La Conforto si alternerà con la collega brasiliana, narrando storie liberamente 
tratte  da Italo Calvino, con momenti di chiara matrice toscana. 

La performance sarà seguita da un incontro-confronto con gli spettatori sulla narrazione..  

 
http://www.055firenze.it/art/102072/Spettacoli-Firenze-Venerd--1-Gennaio-2013 

Spettacoli a Firenze, Venerdì 11 Gennaio 2013 
11/01/2013  

Per assistere a una serata italo-brasiliana: 

-Ore 21.15, San Salvi: è in programma lo story telling "Once upon a time (C’era una volta)", con la 

performer italiana Giovanna Conforto e l’artista brasiliana Lieza Neves, che proporranno racconti firmati 

da alcuni tra i più importanti scrittori e poeti brasiliani e italiani. 

 
 

http://www.chille.it/2013/01/
http://www.chille.it/ai1ec_event/once-a-timecera-una-volta/?instance_id=
http://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/category/lieza%20neves
http://www.deliriprogressivi.com/spettacolo/lieza-neves-e-giovanna-conforto-in-cera-una-volta
http://www.055firenze.it/art/102072/Spettacoli-Firenze-Venerd--1-Gennaio-2013


********************************************** 2012 
 

Quando: 10/12/2012 – 20h 
Título: I Mostra Jogral de Arte 

O quê: Apresentação da leitura dramática “O Beijo no Asfalto” (direção Lieza Neves), exposição de artes 
visuais e música 

Onde: Instituto Aldo Krieger 

Quanto: gratuito 

Quem promove: Sesc (inf.: 3355 2599) 
 
 
 

 
 

Quando: 05/12/2012 – 20h 
Título: “Faz de Conta” 

O quê: Espetáculo de contos com a Cia Jogral 
Onde: Instituto Aldo Krieger 

Quanto: gratuito 
Quem promove: Sesc (inf.: 3355 2599) e Fundação Cultural (inf.: 3351 2973) 
Com Lieza Neves, Emiliano Souza e Patricia Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-pzLp2tX023A/UMCPJczqvII/AAAAAAAABA4/fijJpqBCos8/s1600/faz+no+iak.jpg


http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/11/atriz-catarinense-faz-contacao-de-historias-infantis-em-
belem.html 

25/11/2012 14h11 - Atualizado em 25/11/2012 14h11 

Atriz catarinense faz contação de histórias infantis em Belém 

Lieza Neves apresenta oito histórias para o público infantil. 

A atriz e jornalista também ministra oficina sobre a arte de contar histórias. 

 

 
 

A atriz e jornalista Lieza Neves apresenta, em Belém, "História das ideias do Zé", no próximo dia 1º de dezembro, sábado. No 

repertório, oito histórias dedicadas ao público infantil. 

Vinda de Santa Catarina, a atriz apresenta o conto inspirado no livro de Silvia Camossa, que traz a história de um menino que 

começa a colocar ideias de várias pessoas na cabeça. Além da conto-título, mais oito, de autores como Ruth Rocha, Celso 

Sisto, Ângela Lago, Chico Buarque, integram o espetáculo. 

No mesmo dia da contação, de 14 às 17h, a atriz também irá ministrar a oficina “O repertório do contador de história”, que tem 
como objetivo fazer um breve histórico do hábito de contar histórias em diversas culturas e momentos da humanidade, além de 

mostrar métodos para a melhor escolha de histórias a serem contadas. As inscrições para a oficina são gratuitas. 

 
Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” no Sesc Boulevard em Belém/PA (1º/12/12) 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/11/atriz-catarinense-faz-contacao-de-historias-infantis-em-belem.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/11/atriz-catarinense-faz-contacao-de-historias-infantis-em-belem.html


http://sescboulevard.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html 

 

Fins de semana dedicados às crianças no Sesc Boulevard 
 

Diretamente de Santa Catarina, a jornalista, atriz, escritora e contadora Lieza Neves irá apresentar “História das 
ideias do Zé” (01/12), contação inspirada no livro de Silvia Camossa que traz a história de um menino sem ideias 
na cabeça que começa a colocar ideias de várias pessoas na cabeça. Além da história-título, mais sete, de autores 
como Ruth Rocha, Celso Sisto, Ângela Lago, Chico Buarque, serão apresentadas pela atriz. 
 

No mesmo dia da contação, de 14 às 17h, a atriz também irá ministrar a oficina “O repertório do contador de história”, 
que tem como objetivo fazer um breve histórico do hábito de contar histórias em diversas culturas e momentos da 
humanidade, além de mostrar métodos para a melhor escolha de histórias a serem contadas. As inscrições para a 
oficina são gratuitas e devem ser feitas na recepção do Sesc Boulevard, de terça a sábado, de 10 às 19h. 

 
 
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/lieza-neves-11162 
 
A atriz brusquense Lieza Neves estará se apresentando no próximo sábado (1/12), a partir das 11h no SESC Belém Boulevard, 
no Pará. Lieza estará apresentando o espetáculo infantil “Histórias das Ideias do Zé” e irá ministrar um workshop intitulado 
“O Repertório do Contador de Histórias”. 

 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-03-30T12:29:00-07:00&max-
results=7&start=26&by-date=false 
 
Quando: 20/11/2012 – 14:30h 
Título: “A caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” 
O quê: espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: SESC 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 
 
http://ciasandrabaron.blogspot.com.br/p/agenda.html 
 

I CIRCUITO DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS DE JARAGUÁ DO SUL/SC 
 

 20/11 - 9h e 15h: Esticando as Canelas (Acima de 10 

anos) - Contos de Enganar a Morte - Cia 
ContaCausos (Chapecó) 

 21/11 - 15h - As Novas Roupas do Rei Macaco 

Simão (A partir de 4 anos) - Coxinhas Contadores de 
Causos (Jaraguá do Sul)  

 22 e 23/11 - 9h e 15h - A Caixa, os Brinquedos e o 

Mágico de Oz (6 a 10 anos) – Lieza Neves, Cia 

Jogral (Brusque) 
 24/11 - 10h - A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de 

Oz (6 a 10 anos) – Lieza Neves, Cia Jogral (Brusque)  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sescboulevard.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html
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http://www.oregionalsc.com.br/web/1%C2%B0-circuito-de-contacao-de-historias/ 
 

1° Circuito de Contação de Histórias 
31 outubro, 2012    

Como forma de incentivo às crianças, em idade escolar, ao hábito da leitura e para visitarem a Biblioteca Pública, a Cia 
Sandra Baron de Teatro apresenta o I Circuito de Contação de Histórias, que inicia hoje, 31, será realizado até 30/11, com 35 
apresentações de sete grupos/artistas de SC. Todas as apresentações acontecerão na Biblioteca Pública e serão abertas ao 
público, escolas interessadas podem solicitar o agendamento para visitação através do telefone (47) 2106-8708. O público 
esperado para o evento é de 3 mil crianças. 

19 e 20/11 – 09h, 15h e 19h30 (* 20/11 às 09h e 15h): Esticando as Canelas (Acima de 10 anos) – Contos de Enganar a Morte - Cia 

ContaCausos (Chapecó); 

22, 23 e 24/11 – 09h e 15h (*24/11 às 10h): A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz (6 a 10 anos) – Lieza  Neves, Cia Jogral (Brusque) 

26, 27 e 28/11 – 09h e 15h (*28/11 às 09h): Balaio de Histórias (A partir de 6 anos) – Felícia Fleck (Florianópolis); 

 
Espetáculo “A Caixa, os Brinquedos e o Mágico de Oz” (1º Circuito de Contações de Histórias)  

na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul (22, 23 e 24/11/12) 
 
 

http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-
results=7&start=30&by-date=false 
 
Quando: 02/10/2012 - 19h 
Título: 100 anos de Nelson Rodrigues 
O quê: palestra com Lieza Neves 
Onde: Escola Araújo Brusque 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 

 
 
Quando: 08/10/2012 - 14h 
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” 
O quê: espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: shopping Gracher 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

http://www.oregionalsc.com.br/web/1%C2%B0-circuito-de-contacao-de-historias/
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-results=7&start=30&by-date=false
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Quando: 10/10/2012 - 14h 
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” 
O quê: espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: SESC 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 

 
Quando: 11/10/2012 - 8h 
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” 
O quê: espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: SESC 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
 
Quando: 16/10/2012 – 19:30h 
Título: “Beijo no Asfalto” e “A Serpente” 
O quê: leitura dramática com a Cia Jogral e Cia Eu, Tu, Elas (Brusque) 
Onde: Anfiteatro da Unifebe 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 
Beijo no asfalto – direção: Lieza Neves 
 
Quando: 24/10/2012 – 10h e 13h 
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” 
O quê: espetáculo de contação de histórias com Lieza Neves 
Onde: Escola Cesário Régis (Guabiruba) 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Sesc (inf.: 3351 2599) 

 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-
results=7&start=30&by-date=false 
 

Quando: 03 a 17/09/2012 – das 14 às 21h 
Título: “Aprendendo a escrever de novo” 
O quê: Mostra Literária de Lieza Neves 
              
Onde: Uniasselvi – bloco A 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Fundo Municipal de Apoio à Cultura 
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http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 

Quando: 17 a 24/09/2012 – das 7:30 às 19h 
Título: “Aprendendo a escrever de novo” 
O quê: Mostra Literária de Lieza Neves 
Onde: Colégio Energia Brusque 
Quanto: gratuito  
Quem promove: Fundo Municipal de Apoio à Cultura 
 

 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
  
Quando: 20/09/2012 – 19:30h 
Título: “Orfeu Negro” 
O quê: Espetáculo de poemas (Projeto Poesia ao Pé da Lua) 
Onde: Cachaçaria Água Doce 
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 
Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-
results=7&start=30&by-date=false 
 

Quando: de 15 a 19/08/2012  
Título: 4ª Maratona de Contos  
O quê: espetáculos de contação de histórias  
Onde: Auditório da Feira do Livro - Praça Sesquicentenário  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599)  
 
Programação:  
17/08 (sexta-feira):  
9h: “Quem cortou a perna do Saci” com a Cia Alma Livre (Jaraguá do Sul)  
10h: “A caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” com Lieza Neves – Cia Jogral (Brusque)  
14h: “O sumiço da lagarta” Cia Alma Livre (Jaraguá do Sul)  
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-
results=7&start=30&by-date=false 
 

Quando: de 14 a 19/08/2012 – das 9 às 21h  
Título: “Aprendendo a escrever de novo”  
O quê: Mostra Literária  
Onde: Feira do Livro – Praça Sesquicentenário  
Quanto: gratuito  
Quem promove: Fundo Municipal de Apoio à Cultura (inf.: 9915 6634)  
Sinopse: Nesta mostra, a autora apresenta 24 poemas que jogam com a forma das palavras e letras e com as 
novas regras de ortografia, como acentuação e hífens. Esta mostra foi um projeto da escritora Lieza Neves 
enviado e aprovado pelo edital do Fundo de Cultura do município. 
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Organização da 4ª Feira do Livro de Brusque na Praça Sesquicentenário (Brusque/SC) (14 a 19/08/12) 

 
 
https://omunicipio.com.br/lancamento-da-4o-feira-do-livro-de-brusque/ 

Lançamento da 4ª Feira do Livro de Brusque 

Cinema, exposições, jogos, maratona de contos e eventos literários são algumas das atividades que compõe a feira do livro 

 Por Redação 

 14/08/2012 

 

Aconteceu na noite de terça-feira, 14 o cerimonial de abertura da 4ª Feira do Livro de Brusque, e segue com 
programação gratuita até domingo. 

A cidade de Brusque estará mais próxima do universo da literatura. São autores, livros e palavras espalhados por 

todo o espaço da Feira do Livro na Praça Sesquicentenário que estão encantando crianças, jovens e adultos. 

O SESC é realizador da Feira do Livro juntamente com a Câmara Temática de Literatura e neste ano a instituição 
está com uma rica programação, como a 4ª Maratona de Contos, com apresentações de contadores de histórias de 

várias cidades de Santa Catarina. Além disso, exibe filmes no espaço do cinema e oferece a sua biblioteca aos 

visitantes. 
Desde a edição passada, a Feira do Livro faz uma homenagem a alguma personalidade que esteja envolvido com o 

meio literário da cidade, incentivando a prática da leitura ou da escrita, com iniciativas informais e de grande 

relevância para a comunidade em que atuam. 

O homenageado de 2012 com o título de “Amigo da Leitura” é o escritor Walter de Oliveira, conhecido por seus 
escritos provocativos, pensamentos e contos carregados de doçura. 

O espetáculo “O amor por Neruda e Buarque” de Karina Cunha de Florianópolis encerrou o cerimonial de abertura 

da 4ª Feira do Livro de Brusque 
Você pode acompanhar a programação completa da feira no endereço: 

www.feiradolivrodebrusque.blogspot.com.br 
 

 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-
results=7&start=30&by-date=false 
 
Quando: 06/07/2012 – 09:30h  
Título: Nelson Rodrigues  
O quê: palestra com Lieza Neves  
Onde: Escola Paquetá  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599)  
 
Sinopse: A palestra aborda vida e obra do dramaturgo mais polêmico da história do teatro brasileiro, nascido há 
100 anos. 

https://omunicipio.com.br/lancamento-da-4o-feira-do-livro-de-brusque/
mailto:redacao@omunicipio.com.br
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-results=7&start=30&by-date=false
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-11-01T19:08:00-07:00&max-results=7&start=30&by-date=false


http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: 12/07/2012 – 8 e 13h  
Título: Maratona de Leitura  
O quê: atividade de leitura com Lieza Neves  
Onde: Escola Paquetá  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 

 
Quando: 18/07/2012 – 19h  
Título: “Orfeu Negro” – projeto Poesia ao Pé da Lua  
O quê: espetáculo de teatro e poesia (Festival Gastronômico)  
Onde: Zehn Bier  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) e Fundação Cultural (inf. 3396 8113) 

Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: 25/07/2012 – 10 e 14h  
Título: “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz”  
O quê: contação de histórias (projeto Baú de Histórias Permanente)  
Onde: Biblioteca do Sesc  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599)  

Com Lieza Neves  
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http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: 26/07/2012 – 20h  
Título: “Faz de Conta”  
O quê: contação de histórias – público adulto  
Onde: Instituto Aldo Krieger  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 

Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 

 
Quando: 21/06/2012 – 19h  
Título: “Orfeu Negro”  
O quê: espetáculo de poesia (projeto Poesia ao Pé da Lua)  
Onde: Escola Gregório Locks  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599)  

Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 

Quando: 30/05/2012 – 19:30h  
Título: “Orfeu Negro”  
O quê: Espetáculo de poesia (projeto Poesia ao Pé da Lua)  
Onde: Auditório do Sintrivest  
Quanto: gratuito  
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 
 
Sinopse: Os atores Patricia Souza, Lieza Neves e Emiliano Souza apresentam alguns poemas e canções da peça 
“Orfeu da Conceição” de Vinícius de Moraes, bem como narram o mito grego que foi inspiração para esta obra. 
Duração: 35 minutos. 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: 26/04/2012 – 19h 
Título: Orfeu 
O quê: recital de poemas e música (projeto Poesia ao Pé da Lua) 
Onde: SENAI 
Quanto: gratuito 
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 

Com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia de Souza 
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http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 

 
Quando: 29/03/2012 – 19h 
Título: Poesia ao Pé da Lua 
O quê: recital de poemas 
Onde: Unifebe – campus Santa Teresinha 
Quanto: gratuito 
Quem promove: SESC (inf.: 3351 2599) 
 

 
 
Sinopse: No repertório “Palavra Musicada” os atores Patricia Souza, Lieza Neves e Emiliano Souza, trazem poemas 
e canções que misturam as duas modalidades artísticas e apresentam autores, poetas e compositores que 
trabalharam estes gêneros. 
 

http://www.parana-online.com.br/colunistas/luiz-antonio/93283/FESTAS+PARA+OS+PAIS 

(...) A cool-hunter Joice Preira fala sobre uma exposição kitsch que está acontecendo em Milão, e a atriz Lieza 
Neves encarna o espírito da sua personagem Waldireny Souza em um conto sobre o amor. Acesse a nossa página 
– www.qualquerbobagem.com.br e clique no link “magazine”. 
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********************************************** 2011 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: até 02/12/2011 – das 9 às 22h 
Título: “Orfeu Negro” 
O quê: Exposição de panos de Lieza Neves 
Onde: Espaço Orquídea – shopping Gracher 
Quanto: gratuito 
Quem promove: Fundação Cultural de Brusque (inf: 3351 2973) 
 
 
http://www.agendaculturalbrusque.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-07-02T16:06:00-07:00&max-
results=7&start=34&by-date=false 
 
Quando: 1º/12/2011 - 20h 
Título: “Palavra Musicada”, “E a bola caiu de três” e “Pretexto Cidade” 
O quê: Recital de poesia e lançamento de documentário e catálogo 
Onde: Teatro da Azambuja 
Quanto: gratuito 
Quem promove: SESC (inf.: 3355 2599) 
 
Sinopse: Nesta noite o SESC promove a apresentação do projeto Poesia ao Pé da Lua, com o repertório “Palavra Musicada” (com Lieza 
Neves, Emiliano de Souza e Patricia de Souza), e em seguida apresenta o documentário “E a bola caiu de três”, produzido por alunos 
durante uma oficina realizada no SESC. Também será lançado o catálogo “Pretexto Cidade”, que é um registro das intervenções realizadas 
pelos participantes do projeto. 

 
 

http://centroculturalazambuja.blogspot.com.br/ 
 
22 de novembro (terça-feira) 

POESIA AO PÉ DA LUA 
“Palavra Musicada” 
 

Cia Jogral (Brusque)  
A sonoridade é um elemento fundamental para a composição poética. Valendo-se do ritmo, da cadência dos versos, da 
musicalidade das palavras, a poesia sempre soa como música, mesmo quando apenas lida em silêncio ou declamada sem 
qualquer acompanhamento instrumental. Pensando nisso, a Cia Jogral, formada por Lieza Neves, Emiliano Souza e Patricia 
Souza, elaborou um repertório carregado de música e poesia para compor o projeto Poesia ao Pé da Lua em 2011. 
Textos e canções de nomes consagrados como Vinícius de Moraes, Cartola, Manoel Bandeira, Cazuza, entre outros, formam 
o espetáculo "Palavra Musicada", que percorre diversos espaços da cidade, todo mês. 
 

 
Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” no Restaurante Coisas de Maria e João em Florianópolis (22/10/11) 
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13 e 14 de outubro (quinta e sexta) 
PROGRAMA PARA INFÂNCIA 
“Histórias das Idéias do Zé” 
 
Cia Jogral (Brusque)  
Esta apresentação traz, além da história-título, mais sete, de autores consagrados da literatura infanto-juvenil no Brasil, 
como Ruth Rocha, Celso Sisto, Ângela Lago, entre outros. Todo o espetáculo é encenado por uma contadora de histórias, 
com auxílio de recursos como som e cores, além do cenário que tem função no desenvolvimento do roteiro. 
Horário: 14h 
Local: SESC 
Entrada Franca 
Faixa Etária Indicativa: Livre 
 
 

 
http://nelfurb.blogspot.com.br/2011/10/faz-de-conta-vi-encontro.html 

quarta-feira, 26 de outubro de 2011 

 
 

Faz de Conta - VI Encontro  
 
O grupo apresentou contos de Clarice Lispector, como 
Felicidade Clandestina e Restos do Carnaval. 
Além dos contos, também foram interpretadas cantigas 
populares como Alecrim, Alecrim e O Cravo e a Rosa. 
Após a apresentação da peça, os atores conversaram com a 
plateia, tendo a Profa Dra Maristela P. Fritzen como 
mediadora. 
 
Grupo Teatral integrado por: Lieza Neves, Patrícia Souza e 
Emiliano Daniel de Souza. 

 
 
 

 
 

Espetáculo “Faz de Conta” na Furb em Blumenau (25/10/11) 
 

 
 
 
 
 
 

http://nelfurb.blogspot.com.br/2011/10/faz-de-conta-vi-encontro.html
http://4.bp.blogspot.com/-ZRgshdrTskM/TqhAW5ze99I/AAAAAAAAAQc/WtySlL6KwfI/s1600/P1070011.JPG


https://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/feira-do-livro-5539 
 

Feira do Livro 
  
11/08/2011  
 

Vem aí a terceira Feira do Livro de Brusque. Entre os dias 16 e 21 de agosto, os amantes da leitura terão um prato cheio de 
novidades e atrações. O evento tem uma programação variada, passando pelas maratonas de contos, palestras, café literário 
até performance poética e exposições. A Feira é uma realização do SESC e da Câmara Temática de Literatura da Fundação 
Cultural.  
 
Confira a programação:    
 
Dia 16 (terça-feira) 19h Cerimonial de abertura da “Terceira Feira do Livro de Brusque” com o espetáculo “Versos (en) 
Cantados” da Banda Swami (Blumenau)    
 
Dia 17 (quarta-feira) 9h  e 14h -Maratona de Contos “Esticando as Canelas” (Josiane Geroldi –Chapecó) 10h e 15h - Maratona 
de Contos “Boca de Bicho” (Emiliano de Souza – Brusque) 16h – Conversa com o escritor Fernando Carraro (Editora FTD) 18h 
– Conversa sobre o livro “Sagração do Alfabeto” com a autora Leonor Scliar Cabral 19:30 – Leitura Dramática “Os Cavaleiros 
de Aristófanes”  (Porto Cênico – Itajaí)    
 
Dia 18 (quinta-feira) 9h  e 14h -Maratona de Contos “Confabulando estórias do meu planetinha” (Marcoliva –Florianópolis) 10h 
e 15h - Maratona de Contos “Conta que te conto: memórias infantis” (Gilmara Mendes – Timbó) 18:30 – Esquete Teatral  “O 
morrer da letras”  (Douglas Tedesco – Tijucas) 19:00 – “Guia de Leitura: Vestibular 2012” com Roberto Deschamps 20:00 – 
Cine Casarão na Feira “Palavra (En)cantada”    
 
Dia 19 (sexta-feira) 9h   -Maratona de Contos “Baú de Histórias Infantis” (Expresso Produções –Florianópolis) 10h e 15h - 
Maratona de Contos “Conta que te conto: memórias infantis” (Gilmara Mendes – Timbó) 14h e 19h – Baú de Histórias 
“Jurupari” Paulo Freire (São Paulo) 20:00 – Conversa sobre “Literatura Oral” com Paulo Freire mediada por Alcides Buss    
 
Dia 20 (sábado) 15h   -Maratona de Contos “Da Pá Virada” (Alinete Cotonete e Milho Milionário –Florianópolis) 16h – 
Lançamento  de livros de autores de Brusque e Região 19h – “Crônicas” conversa com os escritores  Mário Prata e Alcides 
Buss     
 
Dia 21 (domingo) 16h – “Dois mil anos de música” conversa com  Edino Krieger 19h – “Palavra Musicada” grupo Poesia ao Pé 
da Lua SESC      A Feira do Livro será montada na Praça Sesquicentenário e conta com o patrocínio da Unimed e apoios da 
CDL, Gráfica Bandeirante, Secretarias de Educação, Turismo e Obras de Brusque.    

 

 
 

Organização da 3ª Feira do Livro de Brusque na Praça Sesquicentenário (16 a 21/08/11) 
 

 
Espetáculo “Palavra Musicada” (Poesia ao Pé da Lua) na Praça Sesquicentenário em Brusque (21/08/11) 

https://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/feira-do-livro-5539


http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-faz-de-conta-9687 

"FAZ DE CONTA" 
Voltado ao público adulto, a montagem traz contos de autores brasileiros como Clarice Lispector, Ruth Rocha, Rubem Alves e 

Adélia Prado, além de cantigas e canções populares. O elenco é formado por Lieza Neves, Patrícia Souza e Emiliano Daniel de 

Souza da Cia Jogral. A apresentação  será no dia 26 de julho, quinta-feira,  às 20h  no Instituto Aldo Krieger. 

 

DATA: 26 de julho (quinta-feira) 
HORÁRIO: 20:00 
LOCAL: Instituto Aldo Krieger  
ENTRADA FRANCA 

 
http://artitudemuralvirtual.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html 
 

HOJE abertura da 5ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul  
 

Hoje, 30 de junho as 14hs acontece a abertura da 5ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul/SC e segue até 10 de julho na praça 

Ângelo Piazera, os organizadores prometem que o local será invadido por milhares de personagens e suas histórias, e o 

mundo encantado dos livros estará ao seu alcance 

 

(...) 1° de julho 

9h30min – Contação de histórias: “Histórias das ideias do Zé”, com Lieza Neves, de Brusque (Maratona de Contos do SESC). 

Para educação infantil e ensino fundamental. 

 

10h – Contação de histórias: “Esticando as canelas”, com Josiane Geroldi, de Chapecó (Maratona de Contos do SESC). Para 

educação infantil e ensino fundamental. 

 

Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” na Maratona de Contos (Jaraguá do Sul/SC) (1º e 02/07/11) 

http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-faz-de-conta-9687
http://artitudemuralvirtual.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html
http://artitudemuralvirtual.blogspot.com.br/2011/06/hoje-abertura-da-5-feira-do-livro-de.html


21 de Junho (terça) 

Poesia ao Pé da Lua 
“Palavra Musicada “  
 
A sonoridade é um elemento fundamental para a composição poética. Valendo-se do ritmo, da cadência dos 
versos, da musicalidade das palavras, a poesia sempre soa como música, mesmo quando apenas lida em silêncio 
ou declamada sem qualquer acompanhamento instrumental. Pensando nisso, a Cia Jogral, formada por Lieza 
Neves, Emiliano Souza e Patricia Souza, elaborou um repertório carregado de música e poesia para compor o 
projeto Poesia ao Pé da Lua em 2011. 
 
Textos e canções de nomes consagrados como Vinícius de Moraes, Cartola, Manoel Bandeira, Cazuza, entre 
outros, formam o espetáculo "Palavra Musicada", que percorre diversos espaços da cidade, todo mês. 
 
Horário: 19:00 
Local: Auditório do Senai 
Entrada Franca 
Faixa Etária Indicativa: Livre 
 
 
http://araguaiabrusque.web2015.uni5.net/noticia/cultura/era-uma-vez-5198 
 

Era uma vez 
 

A Cia. Jogral realiza uma série de apresentações neste mês de julho. Além do projeto “Hora do Conto”, desenvolvido em 

parceria com o Shopping Gracher, o grupo de atores também participa do 3º Festival de Inverno de Brusque. A seguir, você 

confere a programação da Cia. que inicia já neste sábado (9/7):  

*Hora do Conto: apresentação do espetáculo infantil “Histórias das Ideias do Zé” no piso intermediário do shopping Gracher. 

Encenado por Lieza Neves. 

Dia 09 (sábado), às 11h e às 15h, no shopping Gracher. Entrada franca. 

* Da pá virada: apresentação de contação de histórias infantis, com Emiliano de Souza e Aline Maciel. 

Dia 13 (quarta), às 15h, na praça Sesquicentenário. Entrada franca. 

* Histórias das Ideias do Zé: espetáculo de contação de histórias infantil, com textos de Chico Buarque, Rubem Alves, Ruth 

Rocha, entre outros. Encenado por Lieza Neves. 

Dia 13 (quarta), às 15:30h, na biblioteca do SESC. Entrada franca. 

* Poesia ao Pé da Lua: neste projeto do SESC os atores Emiliano Souza, Lieza Neves e Patricia Souza recitam poemas e letras 

de canções, no repertório “Palavra Musicada”.  

Dia 15 (sexta), às 20:30h, na Uniasselvi/Assevim. Entrada franca. 

* Faz de Conta: espetáculo de contação de histórias adulto, com Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia Souza. Textos de 

Clarice Lispector, Rubem Alves, Adélia Prado, entre outros. 

Dia 18 (segunda), às 20h, no sótão da Fundação Cultural. Entrada franca. 

* Paraíso num Saco de Pipocas: espetáculo teatral adulto, com Éderson Simas e Fernanda Albrecht. Texto de Tarcísio Lara 

Pulati e direção de Carlos Meloni. Faixa etária: 16 anos. 

Dia 21 (quinta), às 20h, no sótão da Fundação Cultural. Entrada franca. 

 

http://araguaiabrusque.web2015.uni5.net/noticia/cultura/era-uma-vez-5198


http://www.mucurycultural.org/2011/04/inscricoes-para-encontro-regional-do.html 

Inscrições para Encontro Regional do Proler 

A Fundação Cultural de Blumenau, através do Comitê Regional do Programa de Incentivo à Leitura, informa que continuam 

abertas as inscrições para o 14° Encontro Regional do Proler, que acontece de 9 a 12 de maio próximo. O principal objetivo é 

o desenvolvimento de ações de formação de mediadores de leitura. Neste ano o tema é Literatura: dos fios da memória às 

tessituras imaginárias. O Encontro acontece no Auditório Carlos Jardim, da Fundação Cultural. A inscrição com depósito 

efetuado até o próximo dia 30, custa R$ 45 e com depósito efetuado a partir do dia 1º de maio e durante o evento, R$ 50. 

Inscrições pelo site www.prolervale.libertar.org/14encontro 

Quarta-feira, dia 11/5 
19h - Momento Cultural: Palavra Musicada - com Lieza Neves, Patrícia de Souza e Emiliano de Souza - Sesc Brusque 

19h30 - Memória e Oralidade 

 

 
 

Espetáculo “Faz de Conta” (Proler) na Fundação Cultural de Blumenau (11/05/11) 

 
 
http://hojeehdiad.blogspot.com.br/2011/04/hoje-e-dia-de-contacao-de-historias.html 

quinta-feira, 7 de abril de 2011 
 

Hoje é dia de... contação de histórias  
 

Era uma vez um menino chamado João Jiló, que resolveu caçar passarinho bem na sexta-feira da Paixão. Era uma 

vez uma menina chamada Maria, que morava com sua mãe que era lavadeira.  

Estes dois contos populares, que percorrem o mundo na voz de contadores de histórias, compõem o repertório 
da primeira edição do projeto Hora do Conto, neste sábado. 

Desenvolvido e organizado pela brusquense Lieza Neves, o projeto vai oferecer duas sessões de contação de 
histórias uma vez ao mês, sempre aos sábados, ao público infantil “de todas as idades”, de acordo com Lieza. A 
cada edição, novas histórias serão apresentadas.  

Será montado um espaço reservado no piso intermediário do Shopping Gracher e, após cada sessão, as crianças 
terão um momento de produção, com desenhos e pinturas. “Será um espaço para a cultura e a diversão, com o 
intuito de incentivar o hábito da leitura”, ressalta Lieza, que será a contadora de histórias da estréia. 

O projeto se estende até dezembro. 

http://www.mucurycultural.org/2011/04/inscricoes-para-encontro-regional-do.html
http://www.prolervale.libertar.org/14encontro
http://hojeehdiad.blogspot.com.br/2011/04/hoje-e-dia-de-contacao-de-historias.html


 
 

Espetáculo “Faz de Conta” (projeto Enter) no Instituto Aldo Krieger em Brusque (11/02/11) 

 
 
http://historiadebrusque.blogspot.com.br/2011/01/historia-de-fanny-vira-livro.html 

segunda-feira, 3 de janeiro de 2011 

História de Fanny vira livro  
 
(...) A narrativa pretende contribuir na reconstrução da representação que a cidade faz hoje de alguns de seus 
personagens, além de contribuir para os processos educativos formais e informais. Porque, à maneira como as 
pessoas se pensam umas às outras e aos seus processos, é importante para o convívio social em qualquer cidade.  
Na ocasião haverá uma exposição de fotos de Fanny, além da participação do grupo Poesia ao Pé da Lua, formada 
pelos artistas Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patrícia de Souza. A entrada é gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://historiadebrusque.blogspot.com.br/2011/01/historia-de-fanny-vira-livro.html


********************************************** 2010 
 
http://milu-sosledad.blogspot.com.br/2010/12/sao-tantas-as-emocoes.html 

 
Espetáculo "Faz de Conta" 
 
Nem só as crianças gostam de ouvir histórias e se encantam com personagens e tramas, mas é para este público 
que geralmente os espetáculos e sessões de contação de histórias são voltados. Pensando nisso, a Cia. Jogral de 
Teatro elaborou o roteiro de "Faz de Conta", formado por contos de Clarice Lispector, Rubem Alves, Adélia Prado 
e Ruth Rocha, indicado para adolescentes e adultos 
"Faz de Conta" fala de memória e pretende resgatar momentos, sentimentos e emoções referentes ao passado, 
seja com os textos, ou com as cantigas que também compõem o enredo. No elenco estão Emiliano de Souza, 
Lieza Neves e Patricia Souza. A técnica vocal ficou a cargo de Giana Cervi. 
Adorei, me emocionei..encontrei amigos que a tempos não via.Foi uma noite especial. 
 
 
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-faz-de-conta-para-adultos-2840 

"Faz de conta" para adultos 
   Nem só as crianças gostam de ouvir histórias e se encantam com personagens e tramas, mas é para este público que 

geralmente os espetáculos e sessões de contação de histórias são voltados. Pensando nisso, a Cia. Jogral de Teatro elaborou 

o roteiro de "Faz de Conta", formado por contos de Clarice Lispector, Rubem Alves, Adélia Prado e Ruth Rocha, indicado para 

adolescentes e adultos.  

   A ideia de montar este espetáculo surgiu quando o Conselho Municipal de Cultura de Brusque lançou o II Edital do Fundo 

de Cultura e o grupo resolveu participar. O projeto foi aprovado em setembro deste ano e, desde então, acontecem os 

ensaios.  

   "Faz de Conta" fala de memória e pretende resgatar momentos, sentimentos e emoções referentes ao passado, seja com 

os textos, ou com as cantigas que também compõem o enredo. No elenco estão Emiliano de Souza, Lieza Neves e Patricia 

Souza. A técnica vocal ficou a cargo de Giana Cervi. 

   O espetáculo será apresentado nos dias 02 e 03 de dezembro, às 20h, gratuitamente, no sótão da Fundação Cultural (ao 

lado do Hospital Evangélico). 

 

 
 

Espetáculo “Faz de Conta” na Fundação Cultural de Brusque (02 e 03/12/10) 
 

http://milu-sosledad.blogspot.com.br/2010/12/sao-tantas-as-emocoes.html
http://araguaiabrusque.com.br/noticia/cultura/-faz-de-conta-para-adultos-2840


https://rc.am.br/homes/page_noticia/id_13406/ 

Começa a 2ª Feira do Livro  

02:00 26/10/2010  

A partir das 19 horas dessa terça-feira (26) e até domingo (31), na praça Sesquicentenário, estará acontecendo a 

2ª Feira do Livro de Brusque, com nomes da literatura local e nacional que estarão interagindo com o público e 

lançando obras durante o evento.  

Entre as atrações está a presença do convidado especial, o escritor Moacyr Scliar, que publicou mais de 70 livros 

entre crônicas, contos, ensaios, romances e literatura infanto-juvenil. A Feira é aberta e gratuita. Com exceção do 

dia da abertura, quando os estandes estarão à disposição do público a partir das 19 horas, nos demais dias a feira 

está aberta a partir das 9 horas. Paralela à programação da Feira estará acontecendo a 2ª Maratona de Contos de 

Brusque, com a apresentação de grupos e contadores de história de várias cidades do Estado.  

A realização é uma parceria entre a Câmara Temática de Literatura de Brusque, Sesc e Fundação Cultural de 

Brusque, com apoio das secretarias de Educação e Turismo do governo Municipal. Programação Terça 19 horas - 

Abertura Performance com Sarah Ferreira, lançamento do Livro "Kuranda", de Saulo Adami, expositores e livrarias 

entre outras atividades Quarta Maratona de Contos do Sesc ‘O Colibri, com Almofadas Contadoras; ‘Contos 

Populares, com Cia Jogral (Lieza Neves) 19 horas - Noite da Esquete, com a Câmara Temática de Artes Cênicas 

Jogos e brincadeiras, cinema, varal literário e mostras literárias Quinta Maratona de Contos do Sesc 9 horas e 14 

horas - ‘Três vezes Machado, com Encantados Contadores (Florianópolis) 19 horas - Performance ‘Murmúrios no 

Espelho, com Encantados Contadores 14 horas - Sessão de autógrafos com Celso Deucher, ‘Brusque Polonesa 

19h30min - Aulão ‘Livros das Listas dos Vestibulares 2011, com Roberto Deschamps Jogos e brincadeiras, 

cinema, varal literário e mostras literárias Sexta  Maratona de Contos Sesc 9 horas e 14 horas - ‘Balaio de 

Histórias, com Felícia Fleck (Florianópolis) ‘Contos e Cantos", com Cia Jogral (Emiliano de Souza) 14 horas - 

Sessão de autógrafos com Tarcísio Voss - "Tratado político sobre o município" 15 horas - Palestra ‘Eu vos abraço, 

leitores, com  Moacyr Scliar 18h30min - Oficina de ilustração, com Márcia Cardeal  (inscrições antecipadas) Jogos 

e brincadeiras, cinema, varal literário e mostras literárias Sábado 8 horas - Oficina de ilustração, com Márcia 

Cardeal Maratona de Contos do Sesc 15 horas - ‘Afrocontos, Afrocantos, com Toni Edson (Florianópolis) Sessão 

de autógrafos 15 horas - Ricardo José Engel. ‘Pedalando pelo tempo: história da bicicleta em Brusque; Gian Pietro 

Bontempi, ‘João Paulo I: O Papa Que Queria Mudar o Mundo!;  Maria do Carmo Tridapalli Facchini, ‘Prelúdio 

Poético e ‘Com Liberdade às Borboletas! 18 horas - Ivan Carlos Serpa, ‘Entre o Rio e o Mar 18h30min - Recital 

Poesia ao Pé da Lua 19 horas - Café Literário e Mesa Redonda, com Alcides Buss, Suzana Mafra , Márcia 

Cardeal, Saulo Adami, Tina Rosa, Gênice Suavi, Gian Pietro Bontempi, Ivan Carlos Serpa, Tarcísio Voss e os 

autores participantes dos cursos de Formação de Escritores do Sesc Brusque Jogos e brincadeiras, cinema, varal 

literário e mostras literárias Domingo Maratona de Contos Sesc 15 horas - ‘O Chacal e as Pérolas da África, com 

Fabrícia Brito (Florianópolis)  

 
 

Organização da 2ª Feira do Livro de Brusque na Praça Sesquicentenário (Brusque/SC) (26 a 31/10/10) 

https://rc.am.br/homes/page_noticia/id_13406/


 
 

Sarau Poesia ao Pé da Lua na Praça Sesquicentenário (Brusque/SC) (30/10/10) 
 

 

 

  
 

Jornal O Município – Brusque (24/10/10) 
 
 
 



 

 
Jornal O Município – Brusque (06/10/2008) 

 
 
 

 

 
 

Certificado “Montanhas de Histórias – Simpósio Internacional de Contadores de Histórias” – Ouro Preto/MG (08/08/2010) 
 



   
 

Jornal O Município – Brusque (08/07/2008) 
 
 

 
 

Espetáculo “Histórias das Idéias do Zé” na Maratona de Contos de Jaraguá do Sul (09/07/10) 



********************************************** 2009 
 

 
 
Organização da 1ª Feira do Livro de Brusque no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof em Brusque (21 a 24/10/09) 
 
 
 
https://www.santacatarina24horas.com/i-feira-do-livro-em-brusque/ 
 

I Feira do Livro em Brusque 
 
Brusque -A primeira Feira do Livro de Brusque será no Centro de Promoções Maria Celina Imohf. Cerca de 20 estandes foram 
montados para receber o público, dentre eles, livrarias, artesanato, Sesc e outros. A iniciativa vem ao encontro do 
projeto Brusque Amiga da Leitura e dos compromissos firmados pelo prefeito Paulo Eccel, no dia 13 de outubro, quando do 
lançamento do programa Brusque Amiga da Leitura, que estabelece o fomento da leitura através de ações públicas de 
incentivo a essa prática. 
De acordo com o superintendente da Fundação Municipal Culural, Jocelito de Souza, a expectativa é de que o evento 
aproxime as pessoas da leitura. “É o primeiro ato do compromisso firmado pelo prefeito para o desenvolvimento da leitura”, 
lembrou. 

23 de outubro (sexta): 
9 às 21h – Feira do Livro, Mostras Literárias, Varal Literário e exibição de filmes 
10h e 15h – Oficina de poesia 
10:30 e 14h – Contação de histórias com Douglas Leoni 
9:30h e 15h – Contação de histórias com Lieza Neves 
18h – Encontro de autores brusquenses – mesa redonda “O Escrever na cidade – práticas e 
perspectivas” 
19h – Cine Casarão especial 
 
 

https://www.santacatarina24horas.com/i-feira-do-livro-em-brusque/
https://www.siteloja.online/criacao-de-sites-e-loja-virtual-em-brusque-sc/
https://www.siteloja.online/criacao-de-sites-e-loja-virtual-em-brusque-sc/
https://www.siteloja.online/criacao-de-sites-e-loja-virtual-em-brusque-sc/


 
 

Espetáculo “Nelson em Pedaços” (Festival de Inverno) no Teatro do Cônsul em Brusque (09/07/10) 
 
 
https://rc.am.br/homes/page_noticia/id_7625/ 
 

Festival de Inverno começa hoje 
 
A partir de hoje (9), os brusquenses viverão dez dias de música, teatro, poesia e dança, com a abertura do 1º Festival de Inverno. A cerimônia 
que abre a série cultural será às 17h30min na praça Barão de Schneéburg, seguida de uma apresentação da Orquestra do Centro Empresarial 
Social e Cultural de Brusque. 

Uma das atrações mais esperadas é a inédita apresentação na cidade da Companhia Jovem da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que 
acontecerá às 20 horas no anfiteatro da Unifebe, no Centro. O evento, que se estenderá até do dia 19 deste mês, é idealizado pela prefeitura 
em parceria com a CDL, Sindilojas, AciBr, Fundação Cultural, secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e dos shoppings da 

cidade. Confira a programação no site www.brusque.sc.gov.br.  
A Havan é quem patrocina o Festival, que tem na programação a 1ª Mostra Teatral de Inverno. Diariamente serão apresentadas peças por 
grupos de todo o Estado, em teatros e praças da cidade. Os turistas e a população de Brusque também poderão participar de diversas oficinas 

culturais. Exceto na apresentação do Bolshoi, que terá ingresso de R$ 20 (estudantes e aposentados pagam metade), a entrada para as 
demais atrações será um produto de higiene pessoal ou limpeza.  
 

Programação cultural  
Dia 9 17h30min - Abertura na praça Barão Schneéburg 18h - Orquestra do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque, na praça Barão 
de Schneéburg 20h - Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, no auditório da Unifebe (Centro)  

 
Dia 10 20h - Hagënbeck Ltda (Cia. Experimentus/Itajaí), no auditório do Sintrivest/avenida Beira Rio 10h - Espia Só (Cia. Andante/Itajaí), na 
praça Barão de Schneéburg  

 
Dia 11 20h - A Caixa (Cia. Mutua/Itajaí), no teatro do colégio Cônsul Carlos Renaux  
 

Dia 12 20h - Nelson em Pedaços (CT Artes Cênicas/Brusque), no teatro do colégio Cônsul Carlos Renaux  
 
Dia 13 20h30min - Poesia Embalada, na praça Barão Schneéburg  

 
Dia 14 20h - Curta na Praça - sessão de curtas-metragem locais e nacionais  
 

Dia 15 20h30min - Seresta na Praça, com Xamã e convidados  
 
Dia 16 20h - Sonora Brasil  (Sesc) - no teatro do colégio Cônsul Carlos Renaux  

 
Dia 17 20h - Praga de Mãe (Menestrel Faze-dô/Lages), no teatro do colégio Cônsul Carlos Renaux  
 
Dia 18 10h - O Velho Lobo do Mar, na praça Barão de Schneéburg 20h - O Incrível Ladrão de Calcinhas (Trip Teatral/ Rio do Sul), no teatro do 

colégio Cônsul Carlos Renaux  
 
Dia 19 20h- Renato (Cia. Carona/ Blumenau), no teatro do colégio Cônsul Carlos Renaux 

 

 

 
 
 

https://rc.am.br/homes/page_noticia/id_7625/
http://www.brusque.sc.gov.br/


http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=590|poesia-embalada-transformou-a-praca-em-palco-de-
cultura-e-entretenimento 
 
15/07/2009  

“Poesia Embalada” transformou a praça em palco de cultura e 

entretenimento 

Poesia no desenho, na dança ou na canção. Poesia onde estiver que seja! Nesse clima, o 
“Poesia ao Pé da Lua”, projeto do SESC interpretado pelos atores Lieza Neves, Patricia 

Souza e Emiliano Souza, abriu a segunda edição do “Poesia Embalada”, sarau alternativo 
de música e poesia, organizado mensalmente pela Fundação Cultural. Entre uma atração e 

outra, Valmir Ludvig embalava o evento com voz e violão. O “Poesia Embalada” contagiou 

a platéia, que estava sentada em arquibancadas em forma de arena. Várias pessoas 

subiram ao palco e deixaram a poesia rolar solta por quase 2 horas. Teve ainda um 
aquecimento físico especial, com a participação de alunos e professores da academia de 

dança Slon Sky Dance. Os dançarinos mostraram uma prévia do “Contemplar-te”, 

espetáculo que farão no anfiteatro da Unifebe no dia 1/06. 

 

 
 

Jornal O Município – Brusque (25/06/09) 

 

http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=590|poesia-embalada-transformou-a-praca-em-palco-de-cultura-e-entretenimento
http://www.brusque.sc.gov.br/web/noticia.php?id=590|poesia-embalada-transformou-a-praca-em-palco-de-cultura-e-entretenimento


 

Projeto Poesia ao Pé da Lua – Sesc de Brusque (23/06/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



********************************************** 2008 
 

 
 

Espetáculo “Histórias das Ideias do Zé” no Senac em Brusque (14/06/08) 

 
 

 
 



********************************************** 2007 
 

 
 

Jornal O Município – Brusque (20/11/07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



********************************************** 2006 
 

 
 

Certificado Curso de Formação de Contadores de Histórias - Sesc Brusque (08/07/06) 
 
 
 
 
 
 

Colaboradora contratada do Sesc Brusque – setor de Cultura (janeiro a agosto de 2006) 
Responsável pela organização de projetos e eventos de teatro, artes visuais, cinema, dança, música e 

literatura, além da coordenação dos cursos de Artes e da Biblioteca da unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 



********************************************** 2005 
 

 
 

Certificado Curso de Formação de Contadores de Histórias - Sesc Brusque (30/09/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colaboradora contratada do Sesc Brusque – setor de Cultura (janeiro a dezembro de 2005) 
Responsável pela organização de projetos e eventos de teatro, artes visuais, cinema, dança, música e 

literatura, além da coordenação dos cursos de Artes e da Biblioteca da unidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



********************************************** 2004 
 

 
 

Jornal O Município – Brusque (09/09/04) 

 
 
 

Colaboradora contratada do Sesc Brusque – setor de Cultura (janeiro a dezembro de 2004) 
Responsável pela organização de projetos e eventos de teatro, artes visuais, cinema, dança, música e 

literatura, além da coordenação dos cursos de Artes e da Biblioteca da unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 



********************************************** 2003 
 

 

 
 

Espetáculo “Qualquer Palavra” no Anfiteatro da Unifebe (10 e 11/10/2003) 

 

 
 

Jornal O Município (09/10/2003) 
 



 
 

Jornal O Município (27/06/2003) 
 
 
 



 
 

Espetáculo “Alguém na Multidão” (17 e 18/05/2003) 

 
 

 
 

Jornal O Município (19/05/2003) 
 

 
 



 
 

Lançamento do livro “Charlotte” no shopping Gracher em Brusque (24/04/2003) 
 

 

 
 

Jornal O Município (24/04/2003) 



 
********************************************** 2002 

 
 

 
 

Jornal O Município (27/09/2002) 
 



 
 

Espetáculo “Oração ao Tempo” (19 e 20/08/2002) 

 

 
 

Jornal O Município (18/08/2002) 
 



 
 

Jornal O Município (09/08/2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 



********************************************** 2001 
 

 
Espetáculo “Quadrilha” (05 e 06/08/2001) 

 

 
 

Jornal O Município (10/08/2001) 
 



********************************************** 2000 
 
 
 

 

 

 Jornal O Município (1º/12/2000) 
 



 
 

Jornal O Município (30/06/2000) 
 

 
 

 
 

Apresentação “Taís e Camila” na Gincana Cultural em Blumenau (10/06/2000) 

 



********************************************** 1999 
 

 
 

Peça teatral “Uma surpresa pro velho” no Teatro do Centro Evangélico de Brusque (1º/08/1999) 
 

 
********************************************** 1998 

 
 

Peça teatral “Telefone sem Fio” no Teatro do Centro Evangélico de Brusque (17/07/1998) 



********************************************** 1997 
 

  
 

 

Peça teatral “Drogas: verdade ou consequência” no Núcleo de Cultura de Águas Claras em Brusque (08/11/1997) 
 
 
 

  
 

Peça teatral “Drogas: verdade ou consequência” Teatro do Centro Evangélico em Brusque (28/09/1997) 



 

********************************************** 1996 
 

 
 

Peça teatral “Além do rio” no Anfiteatro da Unifebe em Brusque (17/06/1996) 

 

 

 

 

 

 

 


