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O FESTUERN 2014 começou na última segunda-feira (13) com a solenidade de abertura, na 
ocasião estiveram presentes autoridades como a Governadora do Estado, O Reitor da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, o Coordenador geral do evento, o genro do Homenageado, 
Ariano Suassuna, dentre outros. Desde terça-feira (14) as apresentações acontecem nos períodos da 
tarde e da noite, com 5 escolas passando diariamente pelo palco do Teatro Dix-huit Rosado. O 
público tem comparecido em grande número e elogiado o evento. 

“Estou verdadeiramente encantada com o FESTUERN deste ano, principalmente com o nível dos 
alunos. Vejo nesse projeto uma porta de entrada para o desejo de arte dentro das Escolas. Os alunos 
acabam se encantando com o teatro, já presenciei outros anos e a cada um a evolução é notória e 
isso me deixa maravilhada com o desempenho e participação de todos”, disse a Universitária, 
Milena Thaís. Ela contou também que só esse ano já veio mais de uma vez ao evento. 

Brendo Canuto veio ao evento com amigos, mas já tinha assistido outras edições.“É uma 
valorização a arte local. É animador ver os alunos entrando na vida cênica e encarando viver outras 
vidas. É muito bom ver divulgado o que temos de melhor. Já ouvia falar do FESTUERN desde os 
tempos de colégio, quando vi amigos meus participando do circuito e sendo reconhecidos”, contou 
o Marketólogo. 

Muitos professores também vêm ao evento com os alunos das suas escolas, para que os mesmos 
acompanhem um pouco da cultura e conheçam o teatro. “É uma oportunidade muito boa, venho 
com alunos da zona rural e com o FESTUERN eles têm a chance de conhecer um pouco da cultura 
do teatro. Estou gostando das apresentações”, afirmou o Professor Higo Costa. Amantes da arte e 
populares também estão assistindo aos espetáculos. “Venho desde o início do FESTUERN, gosto 
muito de teatro. É uma cultura que faz arte da minha vida”, comentou o aposentado Francisco 
Oliveira. 

O FESTUERN 2014 segue até o próximo domingo (20) com apresentações nos períodos da tarde e 
da noite. Na segunda-feira (21) ocorre a cerimônia de encerramento e premiação. 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). 


