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É com muita satisfação que a AMA Cosme Velho, participou deste evento ativamente botando seu
empenho, nas várias formas, que uma instituição com 28 anos de fundação a serviço das diversas
causas comunitárias poderia se engajar. Evento que pela magnitude, teve como estrela principal
primeiramente os artistas, cada um com sua arte plural, seja ela em qualquer manifestação. E em lugar
de destaque no mesmo patamar de qualquer movimento feito, os moradores desta cidade que
encheram com alegria, júbilo e participação ativa cada recanto fosse ele ao ar livre ou em espaços
fechados.
Pude quantificar no meu vai vem de alguns lugares o sentimento gratificante que permeou o estado
espiritual dos que passavam e observavam, assistiam e interagiam, e a essência humana é livre e
sincera, não pode ser capturada, nem manipulada, por esta característica todos que organizaram,
produziram, montaram, criaram e reinventaram, devem ter em seu interior o sentimento do dever
cumprido, da contribuição da causa maior que é levar e preencher de amor e carinho os corações
humanos, que em primeira instância são os sentimentos primordiais que a arte sob qualquer forma leva
ao âmago de todos nós.
Parabéns a Márcia Limani, artista plástica e Isabel Vidal, diretora do Site Bairro das Laranjeiras e
Cosme Velho, Sra. Glória, da nossa Associação, prima irmã, que é a AMAL e Jorge de Sales, pelo
empenho e dedicação na elaboração deste evento.
Parabéns aos nossos parceiros de longa data, ESFECO, na pessoa de Sávio Neves, ONG,” Se Essa
Rua Fosse Minha“, na pessoa de Cláudio Barria, Capoeira Guanabara, na pessoa de mestre Jardel,
Coco Barçante, Boticário 32, na pessoa de Lúcio Beleza, Contigráfica, na pessoa de Pedro Conti,
Colégio São Vicente de Paulo, na pessoa do Padre Lauro Palú, Cineclube Águas Férreas, na pessoa
de Denise Braune, Vera de Paula, Sonia Miranda Rodrigues, ao Mineiro, pela montagem dos nossos
curtas, que também foram exibidos nas Casas Casadas, Espaço Labore, na pessoa de Eline, Colégio
Miraflores, na pessoa de Luis Eduardo, Sub Prefeitura da Zona Sul II, na pessoa de Marcelo Maywald,
a Administradora Regional, Vitória Cervantes, Fiscalização da IRLF, na pessoa do Sr. Carlos Simi,
Rede Social da Cosme Velho, na pessoa de Sérgio Castiglione e Joaquim Santos, a Guia Turística e
moradora do bairro, Angélica Monnerat, Madeiras Cosme Velho, na pessoa de Rodrigo, CAL, na figura
de nosso vizinho, Gustavo Ariane, ao Grupo Samba a Três, na figura do violonista Tomás Lemos.
Parabéns aos nossos parceiros de primeira hora, ONG, ATOAR, na pessoa de nossas vizinhas e
moradoras do Bairro, Cecília e Leila, Academia da Cabalá Rav Meir. Aos organizadores da Feira Art
Lar, da praça Ben Gurion, na pessoa da coordenadora Sonia Guimarães . Ao Grupo Será o Benedito,
na pessoa de André Garcia Alves, ao morador Richard Righetti, pelo seu apoio na São Salvador. Ao
trabalho excepcional da Pro Arte.
Parabéns a todos que com pitadas de amor e carinho botaram suas estruturas com o intuito de
viabilizar o sucesso dos organizadores do “ Arte em Laranjeiras e Cosme Velho”.
Paz a todos, é o que deseja Alceu Nobre Junior, presidente da AMA Cosme Velho .

