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REFERÊNCIA

Cidade é uma das oito do País escolhidas pela tradicional instituição de dança clássica para sediar a audição

Suzano receberá pré-seleção
para Escola do Teatro Bolshoi

Suzano é uma das oito
cidades do País que participarão da pré-seleção de
alunos para os cursos básico e técnico da Escola do
Teatro Bolshoi no Brasil. A
etapa prévia será realizada
no dia 14 de abril (sábado)
no Centro de Educação e
Cultura Francisco Carlos
Moriconi (rua Benjamin
Constant, 682, no centro).
A iniciativa é uma parceria
entre a instituição, sediada
em Joinville (SC), e a Prefeitura de Suzano, que se
colocou para receber a etapa
de pré-seleção. O município
disponibilizará a estrutura
e cuidará da logística dos
candidatos, enquanto que
a Escola do Teatro Bolshoi
realizará a pré-seleção no local.
O período de inscrição
será entre os dias 13 de fevereiro e 11 de abril. Podem
participar alunos nascidos
entre os anos de 2000 e
2009, divididos em faixas
etárias distintas para aulas
de dança clássica.
A taxa de inscrição para
a etapa pré-seletiva é de

Divulgação

os escolhidos no processo de
audição receberão benefícios
como alimentação complementar,
material didático, transporte,
uniforme, assistência médica
e odontológica, participarão
de eventos de dança em todo
o País, dentre outros.

Cidade cuidará
da logística da
estrutura e dos
candidatos, e a
escola, da seleção

Inscrições começam no dia 13 de fevereiro e a pré-seleção será realizada em abril em espaço cultural da cidade

R$ 22. Alunos de projetos
sociais e vivências culturais
estarão isentos do pagamento,
mediante comprovação. As
inscrições serão realizadas

apenas na página da Escola
do Teatro Bolshoi (http://escolabolshoi.com.br/selecao),
onde será feito o preenchimento da ficha.

Aqueles que forem aprovados na pré-seleção em
Suzano serão convidados a
participar da etapa final, que
acontecerá entre os dias 19

e 21 de outubro, na sede da
escola no Brasil, onde passarão
por novas avaliações técnicas
e de condições físicas.
Além do ensino gratuito,

Para o secretário municipal
de Cultura, Geraldo Garippo,
a inclusão de Suzano no
circuito de municípios participantes na pré-seleção da
Escola do Teatro Bolshoi foi
uma grande conquista. “No
ano passado, pleiteamos junto
à instituição a inclusão de
Suzano entre os municípios
participantes. Estamos entre
as oito cidades do País que
receberão aspirantes a uma
das mais prestigiadas escolas de dança que existem”,
afirmou o chefe da pasta.

Cultura popular

Sábado no Patteo entra
no clima de Carnaval
Os sábados de fevereiro
serão para lá de animados no
ComVem Patteo Mogilar. Isso
porque o centro de compras
entrará em clima de Carnaval
e fará as edições do Sábado
no Patteo carnavalescas. A
primeira começou ontem, com
brincadeiras infantis (piscina
de bolinhas, cama elástica,
pintura facial) e camarim de
fantasias. E, ainda, contação
com histórias de Carnaval. A
programação, que é gratuita
e aberta ao público, continua
nas próximas semanas. O
espaço mogiano fica na rua
Manoel de Oliveira, 269, no
bairro do Mogilar, em Mogi
das Cruzes.

O destaque do mês será
para o sábado de Carnaval,
dia 10, quando haverá baile
com serpentina, espuma,
confete e desfile de fantasias, além de uma oficina
de máscaras para as crianças.
Destaque também para a
programação do pós-Carnaval,
com apresentação das peças
teatrais “Os Três Porquinhos”
e “Shakespirando”.
“Shakespirando” é uma
peça para toda a família, que
conta sobre a vida, a obra
e o legado de William Shakespeare pela visão de dois
palhaços: Cuíca e Batatinha.
Os dois encontram um livro
no meio do caminho, que

parece perdido ou jogado
fora, e serve de inspiração
para essa dupla contar e
encenar muitas histórias,
fazer muitas brincadeiras e
interagir com a plateia.
“O Carnaval já faz parte
da cultura brasileira e é uma
grande festa em todo o território nacional. Por isso, assim
como fizemos o Sábado no
Patteo de janeiro especial por
causa das férias, optamos por
fazer as edições de fevereiro
mais festivas. As crianças
também adoram o Carnaval e
vão poder vir para cá brincar
e se divertir durante todo o
mês. Já ‘Shakespirando’ é
um espetáculo muito legal e

Divulgação

Em fevereiro, cada sábado contará com diferentes atrações para as crianças

traz uma história premiada
internacionalmente, além,
é claro, de mostrar a obra e
o legado de Shakespeare, o
autor do milênio”, destaca

Priscila Gaona, coordenadora
de marketing da HBR Realty.
Nos outros sábados ainda haverá música ao vivo,
algodão-doce, escultura de

balões, piscina de bolinhas,
cama elástica e castelo inflável. Confira a programação completa no site www.
comvempatteomogilar.com.br.

