
Divulgação / Escola Criança e Companhia

Quarta-feira, 14 de agosto de 2019 - Santo Ângelo-RS | Edição nº 117

Página 3Página 3

Volta às aulas no segundo semestre!Volta às aulas no segundo semestre!
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Volta às aulas no segundo semestre!Volta às aulas no segundo semestre!

Alunos dos Maternais, Jardins e Ensino Fundamental voltaram 
com toda energia para dar início ao segundo semestre! Com muita 
alegria encontraram os amigos, fazendo muitas atividades super 

legais, que as profes planejam sempre, com todo carinho. Assim é 
muito fácil estudar !

#eusou #ofuturocomeçaporaqui
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7º Festival de Cinema leva alunos 
para exibições dos curtas   

O ator Marcos Caruso participará da solenidade de entrega do “Cisne de Ouro”. O ator Marcos Caruso participará da solenidade de entrega do “Cisne de Ouro”. 
Ao todo são 34 curtas que concorrem em 13 categoriasAo todo são 34 curtas que concorrem em 13 categorias

Iniciou na terça-feira, dia 13, o 7º Festival de Cinema 
de Santo Ângelo – Curta Metragem, evento promovido 
pelo Clube Gaúcho em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Cultura. Nesta edição, o festival recebeu a inscri-
ção de 188 curtas e foram analisados por uma banca de 
jurados especialistas. Neste ano a organização do evento 
buscou a interação com a comunidade, por meio de exibi-
ções realizadas no interior e a participação de estudantes. 

A banca de jurados é composta pelo produtor de áu-
dio visual para cinema e televisão, Arthur Ferraz, pelo 
ator Douglas Barbosa, pela jornalista Elisangela Fróis e 
pela fotógrafa Marciele Steinhorst. O presidente do Clu-
be Gaúcho, Luis Alberto Voese, destacou o trabalho dos 
jurados que assistiram todos os 188 fi lmes enviados, “do 
primeiro ao último minuto”, selecionando os 34 curtas 
em exibição no festival. 

Foram inscritos fi lmes de diversos estados do país 
como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraná, 
Minas Gerais, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Os ju-
rados assistiram previamente a todos os curtas, selecio-
naram 34 para exibições e indicaram 24 para concorrer 
ao “Cisne de Ouro”. São 13 categorias: Melhor Roteiro; 
Melhor Animação; Melhor Curtíssimo; Melhor Música 
Original; Melhor Fotografi a; Melhor Estudantil; Melhor 
Documentário; Melhor Ator; Melhor Atriz; Melhor Di-
retor; Melhor Filme Júri Popular; Melhor Filme Local e 
Melhor Filme. 

Os curtas estão sendo exibidos no salão Marfi m da 
Sede Social do Clube Gaúcho, o espaço foi totalmente pre-
parado para proporcionar a imersão na magia do cinema. 
Foram colocados 120 acentos e montada toda a infraes-
trutura técnica para atender a exibição dos curtas. 

No primeiro dia de exibição foram apresentados os se-
guintes curtas na Sede Social do Clube Gaúcho: Abraços, 
Aline; Acúmulo; Bodas; Calça Jeans; Carreira; Hornzz; 
O Menino que Morava no Som; Vale da Lua: O Mito de 
Anhangá; Artemísia; Carroça 21; Dia de Mudança; Maca-
co Albino: Siso; Peixe Pequeno; Ro.Ti.Na e Velho do Saco 
Santo City. Na Colônia Municipal foram exibidos: Bodas; 
Carreira; Carroça 21; O Menino que Morava no Som; Pei-
xe Pequeno; Vale da Lua: O Mito de Anhangá e Velho do 
Saco Santo City. 

O incentivo a participação popular é uma das tônicas 
da 7ª edição do festival, o presidente do Clube Gaúcho, 
Luis Alberto Voese, compreende que a iniciativa de en-
volver estudantes e comunidades do interior, foi uma se-
mente plantada para que Santo Ângelo se consolide como 
um polo do cinema gaúcho e até nacional. “O número de 
sessões precisou ser ampliado, devido à participação do 
público estudantil”, disse Voese.  

Marilise Lacroix Voese destaca que os estudantes que 
assistem às sessões de cinema, estão sendo estimulados 
a realizarem uma produção textual, sendo que a melhor 
redação será premiada com um troféu Cisne de Ouro. A 
iniciativa do Clube colabora com a intensão de estimular 
a participação e promover o envolvimento das novas ge-
rações com a sétima arte.

Na noite de quinta-feira, dia 15,  às 18h30min, ocor-
rerá na Sede Social do Clube Gaúcho, a premiação dos 
curtas que estão participando do 7º Festival de Cinema de 
Santo Ângelo. O responsável pela entrega do troféu “Cis-
ne de Ouro” é o ator Marcos Caruso, que após a soleni-
dade irá apresentar a peça teatral “O Escândalo Philippe 
Dussaert”.

O Escândalo Philippe Dussaert é um texto que investi-
ga com humor os limites da arte contemporânea e as po-
lêmicas em torno do assunto, por meio da história de um 
escândalo do pintor francês Philippe Dussaert. 

Marcos Caruso escolheu a trama para ser seu primeiro 
trabalho solo, depois de mais de 40 anos de uma sólida e 
premiada carreira no teatro, na TV e no cinema.

Andreia Spolaor, Marilise Lacroix Voese, Luis Alberto Voese e Valdemir Maciel de Oliveira.  

Alunos participam das exibições na Sede do Clube Gaúcho dos curtas selecionados.

PROGRAMAÇÃO

DIA 14 DE AGOSTO
9 horas - Clube Gaúcho: Como Segurar Uma Nuvem no Chão | Megg - A Margem Que Migra Para o Centro 
| Mood | O Malabarista | Ondas | Onze Minutos | Um Beijo Para Sofi a.
14 horas - Clube Gaúcho: Barco de Papel | Cidade Baixa, Som e Boemia | Quando a Chuva Vem? | Revés de 
Um Parto | Um Café e Quatro Segundos.
19h30min - Barra do São João e 20 horas - Clube Gaúcho: Cavalgada dos Justos | Culpado | Estação 21, 
Uma Viagem no Tempo Através da História | O Calendário | O Menino da Terra do Sol | Primavera de Fer-
nanda | Sonhos.

DIA 15 DE AGOSTO
18h30min – PREMIAÇÃO DO 7º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTO ÂNGELO – CURTA METRAGEM
Divulgação e entrega do “Troféu Cisne de Ouro” aos vencedores do 7º Festival de Cinema de Santo Ângelo 
Curta Metragem.
E na sequência apresentação da Peça Teatral “O Escândalo Philippe Dussaert” com o ator Marcus Caruso.
Local: Clube Gaúcho.

Participação de estudantes no Festival
Na tarde da segunda-fei-

ra,  por meio do 7º Festival 
de Cinema de Santo Ângelo 
– Curta Metragem, os alunos 
do Jardim de Infância da Es-
cola Bem Me Quer, tiveram a 
oportunidade de assistir ao 
filme Rei Leão, no Cine Cisne.

A sessão de cinema foi um 

momento de alegria, encan-
to, diversão e emoção para as 
crianças que puderam assistir 
a um grande clássico infantil. 

O presidente do Clube 
Gaúcho, Luis Alberto Voe-
se, agradeceu, a Sescretaria 
Municipal de Educação, e a 
Secretaria da Cultura pelo en-

gajamento neste projeto cul-
tural para a nossa cidade que 
vem crescendo a cada edição. 
“Neste ano serão várias ses-
sões de manhã, de tarde, de 
noite na Sala de Cinema ins-
talada no Clube e mais duas 
sessões no interior”explicou 
Voese.


