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R
ealizado pelo 
grupo Balaio, o 
prêmio Desta-
ques do Ano 
é tradicional-

mente aguardado pela clas-
se teatral cearense. Criada 
há 23 anos, a premiação é 
organizada pelo dramatur-
go Marcelo Costa e, este 
ano, homenageia os melho-
res trabalhos na área das ar-
tes cênicas de 2008. Ao to-
do, são 15 categorias, que 
foram votadas pela própria 
classe artística: produção, 
espetáculo adulto, espetá-
culo infantil, direção, autor, 
ator, ator coadjuvante, atriz, 
atriz coadjuvante, revelação 
masculina, revelação femi-
nina, iluminação, sonoplas-
tia, cenário e figurino.  

Entre os indicados, desta-
cam-se o espetáculo O Can-
til, do Teatro Máquina, co-
mo melhor produção; Flicts, 
do grupo Vem’art, como me-
lhor infantil, e Hemetério 

OS MELHORES 
DO TEATRO 
PRÊMIO  

JOSÉ SIMÃO

Ueba! Dengue 
invade Vale das 

Muriçocas! 

Parece nome 
de filme trash! 
Hoje! No cine 
Saci! Com Zé 
Serra, Dilma e 
Zé do Caixão! 
Rarará! 
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BUEMBA! BUEMBA! Macaco 
Simão Urgente! O 
esculhambador-geral da 
República! Direto do País da 
Piada Pronta! Piada pronta 
direto da Bahia: ‘Mosquito 
da dengue invade o vale 
das Muriçocas’. Rarará! Parece 
guerra do tráfico! Parece nome 
de filme trash! Hoje! No cine 
Saci! ‘Dengue invade o Vale 
das Muriçocas’! Com Zé Serra, 
Dilma e Zé do Caixão!  

E o Lula e a Carla Perez tão 
fazendo ISCOLA! Olha a faixa de 
protesto de estudantes em Vila 
Velha (ES) contra o aumento 
da carga horária: ‘Por que a 
carga horária ALMENTAR?!’ E 
ainda perguntam por quê? Pra 
almamentar as antas! Rarará!  

E essa: ‘O Recife pediu e a 
prefeitura tá COMPRINDO’. Eu 
pensei que tivesse encurtando! 
Pior, a placa fica na rua 
ACADÊMICO Hélio Ramos na 
Cidade Universitária! E a placa 
na estrada: ‘Aquí mais uma 
obra do governo federal’. Aqui 
com acento: AQUÍ! É pra frisar 
bem: AQUÍ, Ó! Mais uma obra 
AQUÍ!  

E a crise?! Playboy cortará 
cem postos de trabalho. 
Periquitas em via de extinção! 
As coelhinhas vão ficar sem 
cenoura! A situação não está 
periclitante, está periquitante! 
Só espero que não cortem o 
cara do Photoshop! A Playboy 
tem tanto Photoshop que já 
virou revista de ficção.  

Uma vez eles passaram 
tanto Photoshop que a pelada 
ficou sem umbigo! Não entendo 
por que a Playboy tá nessa 
situação. Tem um amigo que 
compra duas Playboys: uma 
pro escritório e outra pra mais 
tarde, em casa! E a Playboy tem 
várias versões! Se a Hebe fosse 
capa, seria ‘Playlanca’. Se fosse 

uma traveca, ‘Playbolas’. E se 
fosse a Sandy, ‘PLAYCENTER’!  

E um amigo meu quer uma 
vaguinha de diretor do $enado! 
Nem que seja diretor de 
fazimento de guarda-chuvinha 
pra coquetel tropical ou diretor 
do impacto socioambiental na 
retirada da trema da linguiça. 
E diz que o governo Lula devia 
se chamar Governo Bula: pra 
cada problema, tem um monte 
de explicação! E diz que o Lula 
sonhou que tava trabalhando, 
e acordou EXAUSTO! Rarará! É 
mole? É mole, mas sobe.  

Antitucanês Reloaded, a 
Missão. Continuo com a 
minha heroica e mesopotâmica 
campanha ‘Morte ao Tucanês’. 
Acabo de receber mais um 
exemplo irado de antitucanês. 
É que um amigo meu comprou 
no Pão de Açúcar, Portal 
do Morumbi, uma pimenta 
chamada Ardência no Regaço! 
Tá uma esculhambação! 
Rarará! Mais direto, impossível. 
Viva o antitucanês. Viva o 
Brasil!  

E atenção! Cartilha do 
Lula. Mais um verbete pro 
óbvio lulante. ‘Índio’: é o 
companheiro que não tá 
voltano! Rarará! O lulês é 
mais fácil que o inglês. Nóis 
sofre, mas nóis goza. Hoje, só 
amanhã. Que eu vou pingar o 
meu colírio alucinógeno. 

> BATE-PAPO. “Entre não 
ler nada e ler Paulo Coelho, leia 
Paulo Coelho. Entre ler Paulo 
Coelho e ler Clarice Lispector...”, 
afirmou ontem a contista Tércia 
Montenegro, em bate-papo com 
os 12 estudantes que participam 
do 5º curso Novos Talentos 
de Jornalismo, promovido pelo 
Grupo de Comunicação O POVO. 
A escritora realizou palestra a 
partir do tema Por que escrevo?. 

Ela destacou que a leitura 
era um elemento indispensável 
e que conseguiria viver sem 
escrever, mas não sem ler. 
A partir da curiosidade 
dos estudantes, outros temas 
surgiram em discussão. Para 
Tércia, existem semelhanças 
entre o exercício do jornalista 
e do contista. Escrever com 
concisão e impacto são 
elementos necessários tanto 

para as reportagens, quanto 
para um bom texto literário. 
Ela discutiu também a situação 
do escritor cearense diante do 
mercado nacional de livros. 
“Os livros cearenses são tão 
bons ou até melhores que 
os das grandes editoras”.  
O problema, para ela, está 
na distribuição dos livros 
nacionalmente que ainda é 
economicamente inviável. 

Segundo, como melhor dire-
tor por 4 Vezes Comédia/In-
teração. Nas categorias de 
melhor ator e atriz, foram in-
dicados Diego Mesquisa, de 
Curral Grande, e Milena Pi-
tombeira, de En Passant, en-
tre outros.  

Serão 34 os premiados, 
entre grupos, espetáculos e 
artistas. Além das categori-
as tradicionais, também se-
rão oferecidos oito prêmios 
especiais para figuras-cha-
ve do teatro cearense com 
destaque em 2008 - como 
a atriz Hiramisa Serra, que 

completa 50 anos de palco, 
e Ary Sherlock, pelo con-
junto de trabalhos realiza-
dos - e o Troféu Carlos Câ-
mara, que congratula o Cir-
co Tupiniquim e o Grupo 
Bonecos e Mamulengos. 

A cerimônia de entrega 
acontece hoje, 27, na Pra-
ça do Ferreira, e é ainda 
uma comemoração ao dia 
mundial do teatro e do cir-
co. Para fechar a noite, a 
premiação vem seguida de 
uma confraternização, com 
show da banda Nigroover.  

Serão 34 
os premiados, 
entre grupos, 
espetáculos e 
artistas. Além 
de oito prêmios 
especiais 

SERVIÇO

XXIII Prêmio Destaques do 
Ano - Grupo Balaio. Hoje, 
27, na Praça do Ferreira, às 
19h. Cerimônia de entrega 
dos prêmios, homenagens e 
confraternização com show 
e coquetel. Grátis. Outras 
informações: 3452 9066 e 
3452 9065. 

REUNINDO A CLASSE TEATRAL CEARENSE, O 
PRÊMIO DESTAQUES DO ANO CONGRATULA 
MELHORES TRABALHOS DE 2008. A 23ª EDIÇÃO 
DA PREMIAÇÃO, ACONTECE HOJE À NOITE  


