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BOLETIM INFORMATIVO

Este é o primeiro boletim informativo, que se pretende
mensal, veículo que transmitirá aos componentes e

simpatizantes do Grupo Armação as notícias relacionadas às

atividades desenvolvidas pela nossa entidade. Entendemos

que essa forma de comunicação contínua possa manter um

relacionamento cada vez mais estreito entre os integrantes
do nosso grupo, mantendo-os sempre informados sobre o

andamento de nossas ações.
Gerson "Deo" Appel- Presidente

Da obra de Guilherme Figueiredo "Um Deus Dormiu

Lá em Casa", o Grupo Armação, em uma nova

parceria com o Grupo O Dromedário Loquaz, está em
fase de ensaio desse novo espetáculo, que tem a

direção de Sulanger Bavaresco e conta com um elenco

constituído de Jaime Baú, Carin Dell'Antônio, Chico
De Nez e Regina Prates. A previsão de estreia é para o

segundo semestre do corrente ano.

HORA FELIZ

Programado para acontecer como um evento mensal de

congraçamento, ocorreu, dia 26 de abril, o primeiro "Hora

Feliz", na própria sede do Grupo Armação, oportunidade
em que o Presidente Gerson Appel fez o lançamento do site

da entidade - www.grupoarmacao.com.br. Presentes vários
atores, técnicos e simpatizantes do Grupo, assistiram a

entrega pelo jornalista Carlos Damião do exemplar original
do cartaz da peça "Contestado", de Romário Borelli e

direção de Augusto de Sousa que, em 1972, deu origem ao

Grupo Armação.

AO VIVO E EM CORES

Com direção de Sandro Maquel e Rogaciano Rodrigues,
estão sendo desenvolvidos ensaios para montagem da

peça "Ao Vivo e em Cores", adaptação de crônicas do
escritor e jornalista Sérgio da Costa Ramos, com

previsão de estreia para o segundo semestre do corrente
ano. No elenco estão os atores Ângela Gonçalves,
Chico de Nez, Luiz Carlos Conti, Marcos José Santin e

Sandra Ouriques. Os diretores foram também

responsáveis pela adaptação cênica efetuada.

RESTAURO DA CASA DO TEATRO

A Prospectiva, Arquitetura e Restauro,
empresa da arquiteta Lilian Mendonça,
foi a ganhadora de licitação
desenvolvida pelo IPUF, em observância
ao Plano de Ação para Cidades
Históricas - PACH, do Governo
Federal. Tendo por base o projeto
desenvolvido pela arquiteta Melina

Marcondes, os estudos de restauro e

readequação do nosso espaço cênico

(Casa do Teatro) estão em fase final de

elaboração e, quando implementados,
ofertarão uma nova e moderna cara ao

nosso teatro, inclusive humanizando os

fundos da nossa Casa, integrando-o à

Rua Saldanha Marinho.

PROJETO "COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA"

Considerando as dificuldades de manutenção da nossa

Casa do Teatro, que não dispõe de verbas públicas e

depende exclusivamente das receitas que o grupo possa

gerar, foi lançado o projeto de "Colaboração
Espontânea" que consiste na colaboração mensal de uma
taxa mínima de R$ 10,00 a ser depositada na conta

abaixo especificada:
Banco do Brasil Agência: 5201-9 Conta: 261.362-X
Quem pretender colaborar favor confirmar, para registro, ao e-mail
zicavieira@hotmail.com.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




