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Circuito Cultural Setembro Freire (CCSF),
aberto no último dia 20, será encerrado hoje
com o lançamento, na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT), de um
prêmio literário com o nome do poeta mato-
grossense Silva Freire (1928-1991). De
acordo com o Legislativo mato-grossense,
esta é a primeira de várias edições que serão
organizadas anualmente pela casa. A Mesa
Diretora irá definir, no próximo ano, o
calendário para realização do prêmio.

A resolução nº 2.022/2011, do deputado
Mauro Savi, que instituiu o Prêmio de
Literatura “Benedito Sant’Ana da Silva
Freire” prevê que o ganhador do primeiro
lugar levará um troféu e uma tiragem
impressa de mil exemplares de sua obra a
serem distribuídos para escolas públicas. O
segundo lugar também leva troféu e o
terceiro colocado recebe um diploma. 

O documento estabelece que estão aptos
a participar do certame literário autores
mato-grossenses nascidos no Estado ou

residentes há mais de 10 anos. Poderão ser
inscritas obras nas categorias romance,
contos, poesias, crônicas e didáticos. Todos
os exemplares inscritos no concurso não
serão devolvidos e passarão a fazer parte da
Biblioteca da Escola do Legislativo
“Deputado Oscar da Costa Ribeiro”.

Vale lembrar que esta é a segunda vez que
a ALMT presta homenagem ao poeta dentro
da programação do Circuito Cultural
Setembro Freire. O Legislativo também
homenageou o poeta na primeira edição, em
2008, quando o deputado Guilherme Maluf
propôs e foi aprovada pelos demais
parlamentares a Lei 8.906, que instituiu o dia
20 de setembro (data de nascimento de Silva
Freire) como o Dia do Poeta Mato-grossense.

PROGRAMAÇÃO - As atividades do
CCSF, que é realizado pela Casa Silva Freire,
ainda não terminaram e hoje será a vez da
oficina “Do poeta à poesia”, coordenada pela
pedagoga e mestranda em Estudos de
Cultura Contemporânea (UFMT) Ana Lia
Rodrigues e pela professora de Língua
Portuguesa, Literatura e Redação Luana

Espírito Santo Rangel.
O objetivo é estimular a criação literária

dos participantes utilizando o poema “gOOl/
círculO azul aO sul dO azul” (tema do
evento este ano), a partir de duas atividades.
Na primeira, cópias dos trechos do poema
serão entregues aos participantes que
organizarão o texto, identificando o seu
início, meio e fim. Diante das diversas
arrumações que surgirem, os conceitos
correlatos ao movimento Intensivista serão
explicitados. 

Na segunda atividade, palavras do
universo temático abordado na obra de Silva
Freire, previamente impressas e recortadas,
serão disponibilizadas para que os
participantes da oficina trabalhem a
construção atomística do verso, agrupando
livremente os eixos temáticos a conceitos e
palavras com as quais se relacionem, criando
um poema autêntico.

SERVIÇO - Mais informações sobre o Circuito Cultural
Setembro Freire podem ser obtidas no site
casasilvafreire.org.br ou na página da Casa Silva Freire no
Facebook. (Com assessoria)

HOMENAGEM

CIRCUITO CULTURAL FECHA A PROGRAMAÇÃO E AL ABRE A PORTA A NOVOS ESCRITORES COM A INICIATIVA

Prêmio Silva Freire será 
lançado hoje
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evido ao sucesso, o a edição Pra Ouvir,
Programa de Bolso abre uma sessão extra neste
sábado, 28. No palco, Rafael Cerigato e Karyna
Rosseti cantam novos sucessos da Música
Popular Brasileira na Cachaçaria Água Doce, em
Cuiabá. Na lista de canções aparecem hits que
fazem sucesso nas vozes de artistas como
Marcelo Jeneci, Tiê, Tulipa Ruiz, Filipe Catto,
Leo Fressato, entre outras gratas surpresas da
MPB contemporânea.

“É uma homenagem aos compositores que
tem enchido a música brasileira de belíssimas
obras de arte”, explica Rafael Cerigato que,
junto com Paula Naves, idealizou o projeto.
Algumas composições próprias também vão
integrar o espetáculo.

O pocket show Pra Ouvir busca contribuir na
formação de plateia, estimular o consumo de
bens artístico-culturais, aproximar o

empresariado em forma de apoio e patrocínio,
difundir a música brasileira e fomentar modelos
comunicativos e artísticos diferenciados. No
melhor estilo “na raça” os idealizadores querem
levar uma opção diferenciada ao público
cuiabano e movimentar a vida cultural da
cidade, tanto para quem cria quanto para quem
consome.

Com novos arranjos os shows também se
destacam pelo olhar artística para com os
figurinos, a cenografia, a luz cênica e outros
detalhes que possibilitam uma experiência mais
completa do público e dos artistas. Neste
contexto, merece destaque a colaboração do
arquiteto e artista da cenografia Robson
Oliveira.

SERVIÇO: O Programa de Bolso edição Pra Ouvir acontece no
dia 28 de setembro, sextafeira, às 20h, no segundo andar da
Cachaçaria Água Doce (Praça Popular). Ingressos individuais R$
30 (mesa) e R$ 40 (camarote). Outras informações e reservas
pelo (65) 8135-5332. (Com Assessoria)

SESSÃO EXTRA

Rafael Cerigato e Karyna Rosseti apresentam repertório com o melhor da MPB

Pocket show Pra Ouvir

Divulgação

A filha do poeta,
Larissa Freire está à

frente do Centro
Cultural Silva Freire 

Divulgação

Ao longo dos 63 anos
de idade, Freire
produziu oito livros,
13 cadernos de
cultura e inúmeras
poesias
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