ARTE E ARTISTAS NO CRAS
No dia 12 setembro, quarta feira o Centro de Assistência Social (CRAS) Pedro Ítalo da Silva prestigiou o ator,
diretor de teatro e coreógrafo Milo Sabino, que em 2017 celebrou 40 anos de carreira.
Em uma palestra vivencial realizada no Centro de Convivência, o ator compartilhou com as crianças e
adolescentes do município presentes os grandes marcos de sua carreira. Como sua participação em
emissoras de TV, nos palcos do teatro e em diversas campanhas educativas de abrangência nacional e
internacional. Encerrou o encontro com uma dinâmica teatral onde todos se envolveram com alegria,
atenção e entusiasmo. Ainda, ressaltou a importância da arte em nosso dia a dia, destacando o estímulo à
construção coletiva de projetos de vida, como a valorização da cultura local e o acesso as demais formas de
expressões artísticas.

Milo Sabino em apresentação - declamação

Milo Sabino e crianças em dinâmica teatral

Milo Sabino, Gabriela Carvalho (T.O - CRAS), Carlos Ribeiro (Professor de Geografia) alunos da E.E. Geraldino
Rodrigues da Cunha

Milo Sabino e crianças do Centro de Integração (Cicav)

Esta ação se fez integrada ao Grupo Expresso Cultural, onde Gabriela Carvalho, terapeuta ocupacional e
profissional do CRAS é autora e coordenadora. O mesmo tem como público alvo crianças a partir de 10 anos
e adolescentes de Veríssimo, com o propósito de integrar um espaço de aprendizagem e de intercâmbio
cultural, como prestigiar o trabalho de artistas locais e regionais. Visando contribuir significadamente para o
desenvolvimento integral e qualidade de vida dos participantes.
Essa semana o ator retorna a cidade, desta vez como diretor artístico junto a Cia de Dança Carlos Fernandes.
Que estarão na estrada rumo ao Campeonato de Dança em Garça Paulista (SP), más antes farão uma parada
em nossa cidade de Veríssimo. Com mais de 20 dançarinos dentre crianças e jovens de Uberaba e região, nos
consagrarão uma participação especial do espetáculo autoral na abertura do IV Intermunicipal-Grupo Alegria.
O Grupo é mais uma das ações do CRAS sendo dedicado a terceira idade, coordenado pela psicóloga Maria
Cristina com apoio da profissional Fabiana. Os encontros são realizados às quintas feiras marcados de
sorrisos, ludicidade e de muita dança e jogos. Que promovem habilidades psicossociais e cognitivas.

