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O FESTUERN 2014 se encerrou na noite de ontem (segunda-feira, 13) com apresentações culturais 
e premiação as cinco escolas vencedoras. O Festival aconteceu de 13 a 20 de outubro, sempre com 
espetáculos nos períodos da tarde e da noite. Diariamente cinco peças teatrais foram encenadas no 
palco do Teatro Municipal Dix-huit Rosado. O público compareceu em grande escala. Em vários 
dias o Teatro esteve com sua capacidade máxima utilizada. Este ano mais de 4 mil pessoas passaram 
pelo Teatro para assistir aos espetáculos. Os alimentos arrecadados foram doados para 9 instituições 
de Mossoró. 

A noite solene teve início com a apresentação de um esquete da 'Companhia A Máscara de Teatro', 
retratando o cenário e grandes autores Nordestinos. Em seguida um video com 'takes' do Festival foi 
exibido, mostrando momentos dos bastidores, Escolas participantes e funcionários envolvidos. O 
Coordenador geral do FESTUERN, Alexandre Milne, subiu ao palco e falou sobre o evento. “O 
Festival foi bastante positivo, tivemos o envolvimento de todos. Quero agradecer ao Patrocínio da 
Petrobras, aos apoiadores do evento, a todos os funcionários envolvidos e aos voluntários que nos 
deram o apoio muito importante. Quero ressaltar o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura 
Municipal de Mossoró”, destacou Alexandre.

Depois foi a vez do Pró-Reitor de Extensão, Etevaldo Almeida, subir ao palco, emocionado ele 
falou sobre o evento. “É com muita satisfação que fazemos hoje o encerramento desse momento do 
evento, em seguida teremos o Circuito FESTUERN. Trabalhamos durante 10 meses, com pesquisa, 
ensino e extensão. Nosso Festival foi pensando para a gente trabalhar cultura e educação com as 
nossas crianças das escolas públicas, essa é a grande importância do Festival. Além do outro lado 
social, que é a doação de alimentos a nossas instituições”, ressaltou Etevaldo. 

O Reitor em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte também participou da 
cerimônia de encerramento. “Hoje nos reunimos nesse Teatro em nome da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte para encerrar a 10º edição do maior Festival de teatro escolar do Rio 
Grande do Norte. Agradecemos às Escolas, agradecemos aos nossos parceiros, ao Governo do 
Estado, à Prefeitura Municipal de Mossoró, à Petrobras. Agradecemos à imprensa de nossa cidade e 
a todas as pessoas que prestigiaram o espetáculo, abrilhantando o FESTUERN e contribuindo com 
os alimentos que serão doados. A todos vocês nossa gratidão e o nosso eterno muito obrigado”, 
enfatizou o Reitor. 

Logo após os discursos oficiais, foi a vez das instituições beneficiadas receberem os alimentos. 
Casa do Estudante, projeto Esperança Padre Guido, Residências Universitárias e outras instituições 
participaram da entrega simbólica dos alimentos. Pessoas e Instituições foram homenageadas com o 
troféu Ariano Suassuna. A secretária da cultura de Mossoró, foi a primeira a receber o troféu, Maria 
Isolda Dantas recebeu em nome da Prefeitura Municipal de Mossoró. Gustavo Luz, proprietário da 
editora queima-bucha foi o segundo agraciado. O Palhaço fuxiquinho também foi um dos 
homenageados. Os Poetas “Concriz e Ribamar” subiram ao palco e foram também homenageados. 
Além disso, todas as Escolas participantes do Festival receberam a homenagem através do troféu. 

Foi exibido o video 'recortes de um teatro no futuro', com depoimentos de alunos sobre o 
FETUERN. Dois atores foram contemplados como melhores do evento e participarão do oratório 
Santa Luzia de 2014, foram eles Beatriz Soares do IFRN e Antônio Fernandes da Escola Moreira 
Dias. Enfim, as 5 Escolas premiadas e que participarão do Circuito FESTUERN 2014 foram 
anunciadas. As vencedoras foram: Escola Estadual João Godeiro de Patu, que apresentou “O dilema 
de Ceição”; Escola Estadual Eloy de Souza, de Lajes, que encenou a “Farsa da boa preguiça”; 
Escola Estadual Eliseu Viana, com a peça “Sua Suna, seu trabalho”; IFRN Mossoró, com a “Farsa 



da boa preguiça” e IFRN Mossoró, com o espetáculo “Sonhos de uma noite de sertão”. As 5 
vencedoras participarão do Circuito FESTUERN 2014, apresentando seus espetáculos na sua cidade 
de origem e em algumas cidades do Estado. O Coordenador geral do evento agradeceu a todos e a 
solenidade foi encerrada. 

O FESTUERN 2014 é patrocinado pela Petrobras, através da lei de incentivo a cultura, a lei Câmara 
Cascudo e ainda pela Secretaria de educação do Estado, com apoio da Prefeitura Municipal de 
Mossoró e TCM (TV Cabo Mossoró). 


