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Divulgação Criança e Companhia

A  criançada se diverte!A  criançada se diverte!

 O mês da criança é ain-
da mais especial em nossa esco-
la, porque sempre combinamos 
com os alunos como eles gos-
tariam de comemorar. Além de 
guloseimas e brinquedos que fa-

zem sucesso, a  festa a fantasia 
e as noites do pijama e o Dia da 
Família no parque são esperados 
com muita expectativa. 

Elas merecem tudo de me-
lhor! #eusou
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Prof. Cristina, Luis Alberto Voese, Annamel Brigo Lüdtke, Carine dos Santos Flores, 
Anadeja de Oliveira Rodrigues da Veiga, Marilise Voese e Otávio Reichert

Divulgação Clube Gaúcho

REDAÇÃO PREMIADA - “AO OLHAR”

Você já deve ter ouvido falar que “os 
olhos são a janela da alma”. Refl etindo 
sobre o pensamento podemos dizer 
que no Festival de Cinema de Santo 
Ângelo, o nosso olhar se voltou para a 
criatividade de cada curta, a revelação 
de talento regional e as oportunidades 
que se dão a partir daqui, fazendo assim 
os nossos olhos se transformarem nessa 
janela.

É incrível como nosso olhar pode 
nos levar a tantos lugares e situações, 
em fração de minutos ou segundos. Por 
vezes, somos levados até mesmo a nos 
imaginar sendo protagonistas da cena; 
a criatividade misturada com a emoção 
de cada curta prendeu a nossa atenção, 
seja ela na animação cômica, no meni-
no apaixonado que era escritor, ou na 
moça tatuada com frases que arrancou 
nossos aplausos, a criatividade de cada 
produtor e de todos os envolvidos fo-
ram responsáveis por uma noite memo-
rável.

Prestigiar o talento regional é sur-
preender e acabar admitindo que não 
precisamos ir para muito longe quando 
desejarmos assistir a um bom curta. O 

fi lme apresentado, nessa edição, sobre 
nossa cidade nos trouxe admiração pela 
qualifi cação de cenas e de informações; 
literalmente, nos levou a uma viagem 
nos trilhos do passado, presente e futu-
ro. A dedicação edifi cada em cada cena 
escolhida nos convida a querer conhe-
cer mais sobre nosso passado histórico.

O Festival de Cinema de Santo Ân-
gelo, ainda que tímido, nos traz a opor-
tunidade de transformação, produzir 
sonhos, seja do menino que quer ser 
produtor, da moça que sonha em ser 
atriz ou do senhor que apenas quer as-
sistir ao bom curta. O fato é abriu um 
leque de oportunidades para a melho-
ria e a valorização cultural e social da 
cidade, nos levando a crer que tudo é                 
possível.

Podemos assim  dizer que existe 
muito a ser produzido, esse foi apenas 
o início de uma longa jornada que dis-
cretamente vai tomando sua forma. Nós 
estaremos aqui com nossos olhos pron-
tos para admirar, interrogar, se emocio-
nar, deixar o nosso olhar aberto para a 
janela chamada Cinema.

Carine dos Santos Flores

Divulgado o título vencedor do concurso 
de redação do 7º Festival de Cinema

O anúncio e a entrega do Cisne de 
Ouro para a melhor redação sobre o 7º 
Festival de Cinema de Santo Ângelo - 
Curta Metragem, foi entregue durante 
um evento ocorrido na última terça-
-feira, dia 15. Realizado no Salão Mar-
fi m da Sede Social também foi um mo-
mento de integração com a exibição de 
alguns fi lmes premiados no festival. 

Nesta edição do evento foi estimu-
lada a participação de estudantes de 
varias escolas de Santo Ângelo. To-
dos que assistiram às sessões foram 
estimulados a realizarem uma produ-
ção textual.  Segundo o presidente do 
Clube Gaúcho, Luis Alberto Voese, a 
iniciativa de envolver estudantes, foi 
uma das sementes 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”.
A Academia Santoangelense de 

Letras (ASLE) foi a responsável pela 
avaliação e escolha da Melhor Re-
dação. Na ocasião o Presidente da 
ASLE, sr. Otávio Reichert anunciou 
as três melhores redações, as quais 
foram agraciadas com o livro Afl uên-
cias do 17º Acampamento da Poesia 
‘‘Ventos’’.

A VENCEDORA DO TROFÉU 
C I S N E  D E  O U R O  C O M O 
MELHOR REDAÇÃO FOI: 

1º ‘‘Ao Olhar’’ de Carine dos San-
tos Flores, do I. E. E. Odão Felippe 
Pippi; 

2º ‘‘Competência Enaltecida’’ de 
Annamel Brigo Lüdtke, do Colégio 
Cenecista Sepé Tiaraju, 

3º ‘‘Sétima Arte em Terra de Sepé’’ 
de Anadeja de Oliveira Rodrigues da 
Veiga, do I. E. E. Odão Felippe Pippi.

‘‘Ao Olhar’’ de Carine dos Santos Flores, do I. E. E. Odão 
Felippe Pippi foi a vencedora do Troféu Cisne de Ouro e 

conquistou o título de melhor redação 


