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Projeto Cinearte Sarau chega a Imperatriz
IMPERATRIZ – Depois de 500 municípios percorridos em 19 estados e, visto por um público de mais de 350 mil
pessoas, chegou a vez de Imperatriz assistir as atividades do Projeto Cine Sarau. As apresentações ocorrem no
próximo dia 9 na Avenida Beira Rio a partir das 18h30. Dentre as apresentações terão o Teatro de Bonecos com peça
“Armatrux, a banda”, o filme “Tapete Vermelho”, de Luiz Alberto Pereira, além de produções locais.
A peça “Armatrux, a banda”, apresenta as características do mundo do pop e rock, regatando as músicas do pop
brasileiro dos anos 80. O grupo é formado por artistas mineiros. O filme brasileiro “Tapete Vermelho”, que tem no
elenco os atores como Matheus Nachtergaele, Gorete Milagres, Cássia Kiss, Rosi Campos e Paulo Goulart, retrata a
história de Quinzinho que tem uma promessa a cumprir: levar seu filho, à cidade para assistir a um filme do
Mazzaropi. Na jornada, eles encontram peculiaridades regionais e passam por situações mágicas, relacionadas à
crendice popular.
As produções de Imperatriz “Camelo”, de Antônio Fabrício e “De costas pra ruas”, dos jornalistas Fernando Ralfer e
Clarícia Dallo, serão apresentados para o público nessa edição do Cinearte Sarau. Com atividades gratuitas e ao ar
livre, o Cinearte reúne os interessados em arte e cultura.
Em sua oitava edição, o projeto vai percorrer outras cidades do Maranhão como Bacabal, Caxias, Codó e São Luís. O
Cinearte Sarau é um projeto itinerante que foi criado em 2006 e tem o patrocínio da Petrobras. Com um telão de
cinema inflável de 14x9 m, o projeto leva filmes nacionais e espetáculos de teatro, circo e música, com o objetivo de
ampliar o acesso à cultura. Até junho, serão contemplados com o projeto outros estados como o Piauí, Tocantins,
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.
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