Torrinha recebeu a peça teatral ‘A Dança da Ema’ – Rádio Sanca
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Torrinha recebeu a peça teatral
‘A Dança da Ema’
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Na última semana a Casa da Cultura de Torrinha recebeu a peça teatral “A Dança da Ema”
através de uma parceria entre o Departamento de Cultura e Turismo e a Mariza Basso Formas
Animadas.
A Dança da Ema – Kohixoti Kipaé” integra o projeto “A criação do Mundo segundo a cultura do
Povo Terena”.
Inhum e Ti’Ira da Aldeia Kopenoti contam que um Bem-tevi descobriu seus antepassados em
um brejo dentro de
um buraco e com a ajuda de animais conseguiu com que eles de lá saíssem e formassem o
Povo Terena.

Últimas Notícias

De dentro do buraco além do bem, muitos males vieram e eles tiveram que lutar pelas suas

Atenção: SAAE fará manutenção

vidas e pelas suas terras, com a ajuda de um Kochomaniti (Pajé) a Grande Ema, animal sagrado

na rede e Avenida Carlos Botelho

apareceu em sonho e mostrou aos guerreiros Terenas as estratégias para vencer seus
inimigos.

será interditada às 19h
Casagrande explica confusão com

Desde então o Povo Terena relembra suas vitórias com o Kohixoti Kipaé – A Dança da Ema e as
mulheres também festejam a volta de seus guerreiros com a Dança Suputerena.
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Além do Mito sobre a criação do mundo, o espetáculo retrata momentos históricos como: O
Exiva, fuga para o Mato Grosso do Sul, a Guerra do Paraguai e a chegada na Aldeia kopenoti em
Avaí.
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ACISC fecha convênio com São
Francisco Saúde
Mostra Musical acontece na
UFSCar nesta quinta-feira, 4 de
julho
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Acidentes (200)



Araraquara (155)



Brasil (1.270)



Brotas (124)



Colunistas (69)



Comércio (378)



Culinária (38)



Destaque (1.782)



Educação (632)



Esportes (647)



Ibaté (196)



Itirapina (92)



Mundo (70)



Polícia (679)



Política (973)



Radar (199)



Região (1.400)



Ribeirão Preto (13)



São Carlos (3.453)



Saúde (473)



Sem categoria (6)



Senac (37)



Sesc (35)



Tambaú (146)



Videos (27)
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