
Informativo do Grupo Armação - Ano 1 - N° 002 - Junho/12

POETAS LIVRES

O Grupo de Poetas Livres

apresentou seu tradicional
"Encontro com a Poesia",
em homenagem aos 40
anos do Grupo Armação,
na noite de 31 de maio, em
nossa Casa do Teatro, na

Sala Waldir Brazil. Um
excelente público apreciou
as performances - voz,
violão e flautas doce e

transversa - de Rita de
Cássia Dirksen, Vidomar
Silva Filho e Cacildo Silva,
além dos poemas de
Cacildo Silva. Os trabalhos

foram conduzidos pela presidente do Grupo de Poetas

Livres, Maura Soares, que também é integrante do Grupo
Armação.

ENCONTRO COM SÉRGIO DA COSTA RAMOS

Os diretores Sandro Maquel e Rogaciano Rodrigues,
adaptadores de crônicas de Sérgio da Costa Ramos para
concepção do espetáculo"Ao Vivo e em Cores" , em fase
de ensaios, juntamente com o presidente Gerson "Déo"

Appel, o vice Chico De Nez, ator do espetáculo, e o

diretor Zica Vieira, participaram de um agradável
encontro com o escritor e sua esposa Carmen, na

residência do casal. Essa é uma parceria que é retomada
já que, em 2001, o Armação apresentou "Sorrisos Meio
Sacanas", espetáculo concebido também a partir de
crônicas de Sérgio da Costa Ramos.

SEMANA DE LETRAS 2012 - UFSC

Tendo como tema central "Contestado, 100 anos: Memória,
Imaginário, Esquecimento", foi realizada a VI Semana de
Letras da UFSC, no período de 22 a 25 de maio. Romário

Borelli, autor da primeira peça montada pelo Armação, foi
o palestrante do tema "O Contestado para além da história"
no dia 23. No dia 24, Antônio Cunha, ator, diretor e autor
vinculado ao Grupo Armação, integrou a mesa redonda "A

dramaturgia como acesso ao não-dito da história: amemória
e a loucura nas peças Contestado e Dona Maria, a louca", de
sua autoria.

NOVA HORA FELIZ

A Hora Feliz, projeto implantado em abril, voltou a ocorrer

no dia 24 de maio, oportunidade em que foi lançado o

exemplar n. 1 do EmCena, informativo do Grupo Armação.
O evento contou com uma representativa presença de
atores, técnicos, diretores e simpatizantes do Armação, num
ambiente alegre e descontraído.

LEI ROSALlNO

O projeto de montagem de "Ao Vivo e em Cores" foi
aprovado pelo poder público municipal para captação de
recursos via Lei Municipal de Incentivo à Cultura n.

3.659/91, conhecida como "Lei Rosalino". O mecanismo

prevê a possibilidade de apoio a projetos culturais por meio
de renúncia fiscal. Os investidores poderão utilizar parte dos
tributos municipais devidos - ISS e/ou IPTU - em projetos
devidamente habilitados. O Grupo Armação procurará
eventuais patrocinadores para viabilizar o espetáculo que se

encontra em fase adiantada de ensaios.

PROJETO "COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA"
o projeto "Colaboração Espontânea", recentemente lançado
pelo Grupo Armação, objetivando a arrecadação de fundos para
manutenção da Casa do Teatro, obteve seus primeiros
resultados ao longo do mês de maio. Ainda longe de atingir
números ideais, o projeto continua mantido e quem desejar
colaborar poderá fazê-lo através do depósito de uma taxa

mínima de R$ 10,00, na conta abaixo especificada:
Banco do Brasil Ag. 5201-9 C/C 261.362-X

Para efeito de registro, a colaboração deverá ser confirmada ao

e-mail zicavieira@hotmail.com

www.grupoarmacao.com.br
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