
natal, salve o sandoval! Você sabia que o Teatrinho do Povo, o Sandoval 
Wanderley, está ameaçado de ser derrubado? 

fale conosco!
Telefone:
Whatsapp: nos encontre online
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Você, que trabalha de sol a sol, que  tem milhões 
de preocupações na cabeça, já imaginou ter um 
momento para refletir, sonhar, se emocionar? A 
arte tem essa capacidade de nos tocar, mesmo 
com a dureza da nossa batalha cotidiana. Ela 
tem que estar onde o povo está, mas querem 
tirar até isso da população do Alecrim. 

“Se mexer com o teatro e  for 
um shopping,  a  gente vai  ser 

tudo retirado daqui”  
Maria Damasceno,  Comerciante 

francisco ramos,  aposentado

“o alecrim Era muito melhor por causa 
do teatro.  a  movimentação era melhor”

Tentam nos convencer que cultura é coisa para o 
povo de um único bairro. É fácil tentar 
convencer o povo disso quando não se investe 
de verdade em cultura. 

O que muita gente não sabe é que em 2011: 

Por isso estamos na luta pela reativação do 
Sandoval. Essa batalha, que começou desde que 
o prédio foi desativado, se renova na esperança 
de abrir novamente o palco que revelou tantos 
talentos. 
Convidamos você a assistir o lançamento do 
documentário “Natal salve o Sandoval”, 
produzido pelo mandato da vereadora Natália 
Bonavides (PT), no dia 30 de setembro na praça 
Gentil Ferreira, a praça do Relógio. A exibição 
começa às 9h e vai durar a manhã inteira.

flavia laranjeira,  professora da ufrn

Com o alecrim recebendo um projeto desse tipo:

-Haverá um aumento no preço da terra;
-Expulsão progressiva da população original 
desse bairro;
-Substituição do comércio popular por um 
comércio de elite, de luxo;

“lojas que estão na rua, no 
comércio de rua vão se perder, 

fora o fato de perder um teatro, 
uma escola, uma delegacia”

“apagando o teatro da paisagem 
da cidade, você está dizendo 

para esse povo que ele não tem  
direito a se sentir humano”

DOC, Ator e diretor

O acesso a cultura deve ser para todas as 
pessoas - pobres, ricas, alfabetizadas ou não. 
Teatro tem que estar aberto e acessível, pulsante.

Mas, mesmo assim, a prefeitura do Natal não 
fez NADA para recuperar o espaço. Ora, Teatro 
que tem um ponto de ônibus na frente, 
certamente não chama aquela gente rica que 
vai aos espetáculos, pagando caro e quer 
estacionar seus carrões. 

O Ministério da Cultura mandou 1 milhão e 200 
mil reais para reformar o Sandoval Wanderley. 
No mesmo ano, Fátima Bezerra (PT) destinou 
mais 400 mil reais para recuperar o teatro.
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