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Embora ainda novo, o grupo de teatro Centelha já é motivo de orgulho para os

montenegrinos. Fruto da junção de artistas dentro da Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul, a união dura poucos meses e já rendeu vários prêmios. Somente em um

evento, na última semana, foram seis reconhecimentos, em um festival que reunia grupos

teatrais de todo o Estado e também de outras regiões do País, na cidade de Arroio dos

Ratos, na Região Carbonífera. Com o espetáculo Beco de Três Ruas, o grupo conquistou

os prêmios de Melhor Cenário, Revelação Dramaturgia, Melhor Atriz, Melhor Figurino,

Melhor Conjunto de Atores e Melhor Espetáculo por Júri Popular com nota máxima do

público.

Reconhecida como Cidade das Artes, Montenegro tem tradição neste campo. São

inúmeros grupos e artistas individuais que trabalham em diferentes modalidades para

levar o nome do município para outras regiões do país e até do exterior. Grupos com

diferentes trajetórias e que fazem História através de suas conquistas. Frutos de

instituições como Uergs, Fundarte e também dos CTGs, escolas, igrejas e de iniciativas

comunitárias. A arte exala das nossas ruas, das instituições públicas e privadas e,

principalmente, da criatividade do nosso povo, que toca, canta, dança, interpreta, pinta,

monta, borda e faz cada pedacinho da cidade ficar ainda mais bonito.

Engana-se quem pensa que a arte é um preciosismo inútil de sonhadores. Ela faz bem

para a saúde, para a economia e para o exercício cidadão. A arte é questionadora, auxilia

no desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social, educação e, claro, é

uma bela ferramenta de entretenimento. Temos a sorte de formar artistas e acompanhar o

seu desenvolvimento desde os primeiros passos, graças às iniciativas que por aqui

ocorrem.

Ainda nesta edição, uma nota registra a apresentação do Renascença em Triunfo. Este,

que é um dos mais respeitados grupos da região, também já deu - e segue dando -

bastante orgulho para os montenegrinos. Apresentaram-se nos mais longínquos locais e

conquistaram diversos prêmios, além de ajudarem a formar muitos artistas que, hoje,

carregam um pedaço de Montenegro consigo.
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Eles, junto de tantos outros trabalhadores da cultura, tornam a cidade mais conhecida e

ajudam a atrair olhares para cá, contribuindo para que sejamos respeitados

além-fronteiras.


