DEPOIMENTOS DE ARTISTAS
"O meu site está junto com outros demais artistas no Caleidocópio.
Acho importante estar em um site que divulgue a arte e a cultura, reunindo diversos artistas e diversas expressões da
arte.
O site é de fácil navegação, não é aquela coisa muito densa que dificulta a visualização. É simples, bom de ver e tem
um bom conteúdo. Achei uma ótima idéia.”
Beto Guedes
Músico e Compositor

“A iniciativa do Caleidoscópio de juntar artistas num site cultural que divulgue a arte mineira merece aplausos!
Desejamos que este site possa atender estas informações para o mundo inteiro, promovendo assim um intercâmbio
internacional entre artistas interessados na área e ampliando o público das artes. Sucesso!”
Ione de Medeiros
Diretora de Teatro do Grupo Multimédia

“A Agnus Dei Galeria de Arte tem recebido diversas manifestações de apoio e de pesquisa cultural sobre artistas
mineiros por estar presente na internet através do Caleidoscópio. É gratificante saber que a galeria tem uma das
páginas mais belas e importantes no cenário da arte nacional.”
Beatriz Abi-Acl
Galerista

“Nós, criadores, precisamos expor da melhor forma possível nossos "produtos" e hoje não há vitrine que se compare à
internet. O "Caleidoscopio", coerente com sua própria denominação, tem proporcionado isso a todo o tipo de criação e de forma inteligente, atraente e ágil.”
Angela Leite de Souza
Escritora e Ilustradora

"Espero que este grupo de persistentes idealistas tenha sempre
muito sucesso na empreitada que se propõe. Qualquer iniciativa
que vise a ampliar a oportunidade e dar visibilidade a ações
culturais tem todo o meu apoio.”
Maria Letícia Nelson de Senna
Presidente da Associação do Museu da Inconfidência

DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS
Banda Dionísios
Bruno Luiz dos Santos
depoimento: Adoro este site....é uma ótima idéia, e tudo que faltava na net!!
artistica: Estudante Universitário
cidade: Assis
telefone: 18 3324 5578
estado: São Paulo
pais: Brasil
depoimento: Uma magnífica forma de difusão cultural que abrange e acolhe não somente a arte in cannonne, mas
todos os artistas de coração e alma cheias.
Oficina Livre de Música CAVALLIERI
Inácio Cavallieri
depoimento: Ótimo, bem fácil de visualizar.Hermes Antônio José de Deus
área artística: Pintura, escultura, desenho e cerâmica
depoimento: Achei o site muito dinâmico e de uma particularidade especial. Uma definição que o torna muito rápido e
eficiente. Obrigado
Catherine Beltrão
área artística: Artes Plásticas
depoimento: Um dos melhores da Internet para a divulgação de sites de arte.
Gisele Gama
área artística: Pintura óleo sobre tela
depoimento: Muito bonito, cheio de informações úteis e de navegação agradável.
Semeraro
área artística: Pintura
depoimento: Excelente. Mas, gostaria de receber todo tipo de informação para que eu possa fazer parte integralmente

deste grupo tão seleto.
Daniela Lage
depoimento: Excelente site que abre as portas para a cultura e arte para os internautas.

estado: RJ
telefone: (21)99850494
responsavel: Gisele Gama
radbut: quero
site: www.gigama.com.br
endereco: Av. Pref. Dulcídio Cardoso, 800/704, bl 1
cep: 22620-311
nome do artista: Gisele Gama
cidade: Rio de Janeiro
quadro: Muito bonito, cheio de informações úteis e de navegação agradável.
area artistica: Pintura óleo sobre tela
bairro: Barra da Tijuca

seunome: maria das vrigens
quadro: Sou Coordenadora de Gestão de uma Escola no Interior do Ceará, e gostaria de encontar fitas de vídeo com
coreografias de danças de festivais, para participar de um festival que acontecerá em junho no nosso Estado, como e
onde comprar?

radbut: cadastro
bairro: victor
bairro: lima peru
telefone: 5420091
celular: musica
quadro: me gustaria recibir informacion musical y partituras

radbut: cadastro
bairro: Ana Elvira Wuo
cep:
Ana Elvira Wuo
bairro: Campinas
cep:
São Paulo
email: clown.comico@itelefonica.com.br
celular: Teatro
site: http://www.clown.comico.nom.br
quadro: Um site muito bom para quem quer uma procura rápida e eficiente.

radbut: cadastro
artista: luiz francisco haiml
bairro: taquara
cep:
rs
telefone: 051.542-6190 ou 542.3336
email: haimluf@faccat..br
celular: literatura
site: www.tca.com.mr
quadro: muito interessante, abrangente

radbut: divulgue
bairro: Islêne Leite, Maceió
cep: Wellyngton Chaves Monteiro, Alagoas
email: wcms@uol.com.br
celular: Regente de Coros, compositor e arranjador.
site: http://mundobr.pro.br/ialeite
quadro: O site é muito interessante, bastante dinâmico e uma grande contribuição a cultura, já que poucas iniciativas
como essas são tão pouco incentivadas em nosso país (infelizmente!).

radbut: divulgue
bairro: Grupo Teatral Moitará, Rio de Janeiro
cep: Venicio Fonseca , RJ
telefone: (21) 22 25 14 77
email: grupo.moitara@uol.com.br
celular: Teatro
site: http://grupo.moitara.sites.uol.com.br
quadro: É muito legal o trabalho de vocês, fico contente em saber que estão colhendo bons frutos.Se possivel, vitem 0
site do Moitará e divulguem. Um forte abraço, Venicio

radbut: cadastro
bairro: Stacatto Cia de Dança, São Caetano do Sul
cep: Caren Polido, São Paulo
telefone: 01142383030
email: stacatto@fascs.com.br
celular: dança contemporânea

site: www.fascs@fascs.com.br
quadro: Muito informativo, podemos visualizar os sites necessário para que estejamos sempre bem informados

radbut: cadastro
bairro: Josiane Maiakovski, São João Del Rei
cep: Josiane Maiakovski, MG
telefone: 32 3373 0232
email: jomaiakovski@yahoo.com.br
celular: Atriz,Cantora,Poeta
quadro: Excelente! É um site completo!

radbut: divulgue
bairro: Wagner Bottaro, Belo Horizonte
cep: Wagner Bottaro, MG
telefone: 31 3448 9411
email: wagner.bottaro@fjp.mg.gov.br
celular: Artes Plásticas
site: http://www.wbottaro.hpg.ig.com.br/
quadro: Sempre acompanhei o site,
e agora está bem melhor.

radiobutton: cadastro
nome: Juliana Gontijo
artistica: Produtora Cultural
cidade: Belo Horizonte
telefone: 31 3261-4640
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
email: juliana.gontijo@uol.com.br
opiniao: Acho importantíssimo esse trabalho de divulgação e apoio de vocês, além do site ser super bacana! Parabéns
à toda a equipe.

radiobutton: oficial
nome: MARIA FERNANDA P. BARREIRA
artistica: TRADUTORA E WEBDESIGNER
cidade: BELO HORIZONTE
telefone: (31) 32818521
estado: M. GERAIS
pais: BRASIL
email: BARREIRA@UAI.COM.BR
opiniao: ACHEI O SITE MUTIO BEM FEITO, DE ALTA QUALIDADE E AGILIDADE NA APRESENTAÇÃO.
GOSTARIA DE SABER, COM MAIS DETALHES, COMO PARTICIPAR DELE. SOU WEBDESIGNER E GOSTARIA DE
MANDAR ALGUNS DESENHOS PARA SUA APRECIAÇÃO.
MARIA FERNANDA P. BARREIRA

radiobutton: divulgue
nome: Yone Lins M. Sigaud
cidade: Campos do Jordão
estado: São Paulo
email: yonelinsmosaicos@yahoo.com.br
site: http://geocities.yahoo.com.br/yonelinsmosaicos
opiniao: Interessante, educativo,cultural. Gostei muito

radiobutton: cadastro
nome: emiliana guimaraes
artistica: artista plástica
cidade: bhte
telefone: 99489987
estado: mg
pais: br
email: emilianaguimaraes@bol.com.br
opiniao: parabens pelo cuidado gráfico,pela sensibilidade da escolha dos assuntos e diversidade das matérias e
links.Foi a minha primeira visita e estou adorando, agora já cadastrada,espero me deliciar com essa "revista" mineira
além das montanhas...
beijos a todos da equipe,especial ao Rodrigo e parabens!

nome: Fernanda Patrocinio dos Santos Moraes
artistica: Artesã /mestre ofício
cidade: João Monlevade
telefone: 031 x 3851 7167
estado: MG
pais: Brasil
email: anandalasant@yahoo.com.br
opiniao: Achei mutio interessante!e tenho grande interesse em fazer parte futuramente.Faço belíssimas esculturas em
cerâmica, indíos, crianças, velhinhos da roça, negras e peças artíticas ultilitárias. Gostaria de marcar uma entrevista
para mostrar meu trabalho.

ONDE, COMO, QUEM podería me ajudara divulgar e expor?
obrigada Fernanda Santos.

nome: Nil César
artistica: Educador Social / Ator
cidade: Belo Horizonte
telefone: 9687-1257
estado: MG
pais: Brasil
email: nilcesar01@yahoo.com.br
opiniao: Achei a linguagem super pratica e acessivel.
Gosto muito da linguagem jovem e ao mesmo tempo "intelectual" que o site adotou.
Sorte e Sucesso. Nil.

Acabo de conhecer o site de vcs e gostaria de enviar-lhes minhas saudações! O site é ótimo, ainda nem explorei todo o
resto mas a parte sobre o expressionismo é muito suscinta e pontual! Parabéns! Continuarei visitando-os!
Abçs
Muriel Paraboni

radiobutton: divulgue
nome: Irina Quintela
cidade: Lisboa
estado: Lisboa
pais: Portugal
email: info@iqshots.com
site: http://www.iqshots.com
opiniao: está excelente... continuem o bom trabalho

nome: Sueli Vicente Ortega
artistica: Empresária
cidade: Praia Grande
telefone: 13 91266803
estado: São Paulo
pais: Brasil
email: sulinha3@yahoo.com.br
site: http://groups.msn.com/ImprensaLivre/
opiniao: Muito Bom o Site.
Saúde, Sorte e Sucesso em todos os dias de 2.005
Sulinha

nome: Rômulo Vieira Telles
artistica: Psicanalista Clínico
cidade: Rio de Janeiro
telefone: 0xx21 2409-6340 - 9361-2690
estado: RJ
email: rtelles@domain.com.br
site: http://cursodepsicnalise.sites.uol.com.br
opiniao: Excelente mesmo! Parabéns pela importante iniciativa.

radiobutton: divulgue
nome: Marcos Costa
artistica: Fotógrafo/Artista Plástico
cidade: São Paulo
telefone: 11 9264 0410
estado: São Paulo
pais: Brasil
email: web@marcoscosta.fot.br
site: http://www.marcoscosta.fot.br
opiniao: É uma grande iniciativa para ajudar a divulgação da comunidade artística

radiobutton: divulgue
nome: Marcos Costa
artistica: Fotógrafo
cidade: São Paulo
telefone: 11 92640410
estado: São Paulo
pais: BRasil
email: web@marcoscosta.fot.br
site: http://www.marcoscosta.fot.br
opiniao: Essa iniciativa de divulgar a arte e a atividade dos artistas é louvável parabéns!!

radiobutton: cadastro
nome: Juliana Castro
artistica: Sapateadora
cidade: Brasília
telefone: 9984-1426
estado: Brasília - DF
pais: Brasil
email: ju_tap@uol.com.br
site: WWW.escoladesapateado.com.br
opiniao: Fantástico! Simples e objetivo.
Meu site estará no ar até o final do mês, estou finalizando o processo para ir ao ar. Gostaria de incluí - lo com vcs.
obrigada Juliana Castro

radiobutton: divulgue
nome: Beatriz Spina
artistica: Professora
cidade: Campinas
telefone: 19-91220535
estado: SP
pais: Brasil
email: dancacampinas@terra.com.br
site: www.dancacampinas.liceu.com.br/
opiniao: ótimo...principalmente para a arte...

radiobutton: cadastro
artistica: Promoter
cidade: São Vicente
telefone: 13-91638634
estado: São Paulo
pais: Brasil
opiniao: Achei ótimo, pela quantidade com qualidade de informações que ele dispõe, simplismente fantástico

radiobutton: divulgue
artistica: Fotógrafa
cidade: São Paulo
telefone: 11 5548.7960
estado: SP
pais: Brasil
site: http://www.essencialfoto.art.br
opiniao: Acho ótimo criar cada vez mais espaços culturais em divulgação!!Parabéns!!

radiobutton: cadastro
artistica: Turismóloga
cidade: Belo Horizonte
telefone: (3133780249
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
site: Rua Ernani Agrícola 655/702
opiniao: É um site completo, pois é através do mesmo que fico informada sobre, cultura, roteiros, links, cursos etc.
Portanto continuem sempre assim

radiobutton: cadastro
artistica: Atriz e arte-educadora
cidade: Diadema
telefone: 11 40762869
estado: SP
pais: Brasil
opiniao: Está em expansão isto é muito bom, não há muitos sites de qualidade para pesquisa, as informações estão
ainda carentes, mas estamos caminhando...Parabéns

radiobutton: cadastro
artistica: Funcionário Público
cidade: Uberlândia
telefone: (34)3255-6820
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
site: www.bandasdegaragem.com.br/fransergiomota
opiniao: Adorei o site Caleidoscopio.Art, o visual é atraente e o usuário tem muitas opções de navegação.

radiobutton: cadastro
artistica: Arte Educadora
cidade: Uberaba
telefone: 34 -33367395 - 34 -91133979
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
opiniao: recebi um e-mail divulgando o site, visitei-o e achei excelente. Para trabalhar com os alunos no conhecimento
e analise das reproduções de obras, bem como sobre as informações atualizadas de cursos, exposições, etc...
Fantástico !!! Parabéns!!

radiobutton: divulgue
nome: Carlos Ranna
artistica: Artista Plástico
cidade: BH
telefone: 9122-7907
estado: MG
pais: Brasil
email: carlosranna@pop.com.br
site: http://www.carlosranna.com.br
opiniao: Acho o Caleidoscópio muito interessante. Gostaria de saber como figurar nele como artista, de preferência
com link para minha página.

radiobutton: divulgue
nome: Yone Lins Marchesetti Sigaud
cidade: Campos do Jordão
estado: São Paulo
email: yonelinsmosaicos@yahoo.com.br
site: http://geocities.yahoo.com.br/yonelinsmosaicos
opiniao: Site que todo artista deve conhecer

radiobutton: divulgue
nome: Yone Lins Marchesetti Sigaud
cidade: Campos do Jordão
estado: São Paulo
email: yonelinsmosaicos@yahoo.com.br
site: http://geocities.yahoo.com.br/yonelinsmosaicos
opiniao: Site bem interessante e educativo,parabens pela facilidade de navegação.

radiobutton: divulgue
nome: Cristiano Vianna
artistica: Músico
cidade: Belo Horizonte
telefone: 33783672 - 88090100
estado: MG
pais: Brasil
email: copolagoinha@hotmail.com
site: www.copolagoinha.com.br
opiniao: Olá, adorei o site, bem variado e informativo, de fácil navegação. Bem, sou vocalista e violonista do grupo de
samba e choro Copo Lagoinha. Estamos com nosso site na rede: www.copolagoinha.com.br. Gostaria que vcs
divulgassem. Além disso, sou também professor de música (especializado em violão). Será que há possibilidade de
divulgarem meu trabalho como professor? Obrigado e parabéns pelo site.

radbut: divulgue
bairro: Oficina de Teatro, Belo Horizonte
cep: Christian Gurtner, Minas Gerais
telefone: 31 8811-0552
celular: Artes Cenicas
site: http://www.oficinadeteatro.com
quadro: Nunca tinha entrado antes. Adorei. Estao de parabéns!

radbut: divulgue
bairro: Airton Adami ( Pitti )
cep:
Airton Adami
bairro: Caxias do Sul
cep:
RS
telefone: 54 214 7264
email: pitadami@uol.com.br
celular: Mosaico
site: http://pittimosaicos.cjb.net
quadro: Ótimo espaço de divulgação da arte no Brasil.

radbut: divulgue
bairro: João Werner
cep:
João Werner
bairro: LOndrina
cep:
Paraná
telefone: (43) 3344-2207
email: joaowerner@hotmail.com
celular: Pintura e escultura
site: http://www.joaowerner.com.br
quadro: Excelente iniciativa para divulgação da arte.

radbut: divulgue
bairro: Anazilda Simões da Rocha
cep:
Anazilda Simões da Rocha
bairro: Curitiba
cep:
Paraná
telefone: (041) 343-4774
email: fyerog&matrix.com.br
celular: Pinturas
site: www.telasanazilda.hpg.ig.com.br
quadro: Estou interessada em participar

radbut: divulgue
bairro: Olho d'Água Editora e Livraria
cep:
Jorge Claudio Ribeiro
bairro: SP
cep:
SP
telefone: 11-36731287
email: editora@olhodagua.com.br
celular: literatura
site: www.olhodagua.com.br
quadro: Projeto interessante, que soma ao esforço geral para tornar o mundo lindamente mais justo

nome do artista: Wagner Bottaro
responsavel: Wagner Bottaro
endereco: Rua Três Pontas, 1729
bairro: Carlos Prates
cep: 30 720 300
cidade: Belo Horizonte
estado: mg
telefone: 31 3462 0330
celular: site: http://www.wbottaro.hpg.ig.com.br/
area artistica: Artes Plásticas
quadro: Excelente meio de divulgação em Belo Horizonte

radbut: divulgue
nome do artista: Rosana Almendares
endereco: Presidente Roosevel 492-503
bairro: Centro
cep: 93010-060
cidade: São Leopoldo
estado: RS
telefone: 51 5913546
site: http://sites.uol.com.br/almendares
area artistica: Artes Plásticas - Pintura
quadro: Caros Senhores.
Gostei muito do Caleidoscópio Art pela variedade e qualidade das informações.
Gostaria de ter meu site divulgado através do Caleidoscópio ( se houver custo pf. avisem-me antes) e de obter
informações sobre custos para fazer parte da seção artistas.
Saudações
Rosana Almendares

radbut: divulgue
nome do artista: Escola do Teatro Bolshoi no Brasil
responsavel: Jô Braska Negrão
endereco: Av. José Vieira, 315 Centreventos Cau Hansen
bairro: América
cep: 89204-110
cidade: Joinville
estado: SC
telefone: 47 422 4070
site: www.escolabolshoi.com.br
area artistica: Dança

quadro: "Caleidoscópio.Art" firma-se como um importante canal informativo de divulgação de ações artísticas das mais
diversas áreas e propostas. Um espaço aberto ao diálogo e ao conhecimento. Parabéns pela iniciativa!

estado: Rio de Janeiro
responsavel: Catherine Beltrão
nome do artista: Artenarede
radbut: divulgue
quadro: Um dos melhores da Internet para a divulgação de sites de arte.
area artistica: Artes Plásticas
site: www.artenarede.com.br

radbut: cadastro
bairro: babaya escola de canto
bairro: belo horizonte
cep:
mg
telefone: (031) 33447396
email: babaya06@hotmail.com
celular: música
quadro: Eu gostaria de me informar mais. Tenho amigos que falam muito bem.

radbut: quero
bairro: TEATRO DE DANCA
cep:
ROSINHA
bairro: TATUÍ
cep:
SP
telefone: 01515-33051741
celular: BAILARINA
quadro: EU ACHEI MUITO INTERESSANTE POR ISSO RESOLVI ME CADASTRAR

radbut: cadastro
bairro: deonilso andreatta
bairro: sao miguel do oeste
cep:
santa catarina
telefone: 99788483
email: deonilso.andreatta@.bol.com.br
celular: pinturas e esculturas
quadro: realmente, para quem busca algo para divulgar seu trabalho, digo que aqui encontra e como eu encontrei
este site muitos encontrarão

radbut: divulgue
nome do artista: Zé Renato
responsavel: Zé Renato
endereco: Manoel Elias de Araújo, 672
bairro: Alto Branco
cep: 58103-265
cidade: Campina Grande
estado: Pb
site: http//:www.zerenarte.hpg.com.br
area artistica: Artes plásticas
quadro: Um portal que se dispõe a divulgar a cultura de um modo geral já é de grande importância, ainda mais quando
esse portal é tão bem feito, bem distribuido e dinâmico como CALEIDOSCÓPIO.ART Parabéns, penso que o caminho
tomado por vcs é esse.
Dês de já muito obrigado,
Zé Renato - artisto plástico

radbut: cadastro
nome do artista: Ana Lúcia Gouveia
endereco: Rua Anita Chequer 25/102
bairro: Fuad Chequer
cep: 36570-000
cidade: Viçosa
estado: MG
telefone: 31-38927859
site: www.analucia.showz.com.br
area artistica: Música
quadro: Genial

radbut: cadastro
nome do artista: Manuel Sambo
responsavel: Teatro popular
endereco: Mocambique
bairro: Alto Mae
cidade: Maputo
estado: Municipio de Maputo
telefone: 082596986
celular: 082596986

area artistica: Teatro e tecnicas de teatro
quadro: O site tem algumas coisas importantes que precisamos de saber sobre o teatro e a forma de fazer o mesmo

radbut: cadastro
nome do artista: Cênica Cia. de dança
responsavel: Roberta Cristiane Melo Costa
endereco: Rua Gilberto de Morais, 173
bairro: Cristina C
cep: 33110300
cidade: Santa Luzia
estado: MG
telefone: (31) 36379510 - (31)34239534
area artistica: Dança de salão
quadro: É uma idéia fantástica. Promover arte e cultura é competência para poucos. Parabéns pela iniciativa!

radbut: cadastro
nome do artista: Flauberto artista plastico
responsavel: Flauberto
endereco: torstrasse 220
bairro: mitte
cep: 10115
cidade: Berlim
estado: Berlim
telefone: 28045878
site: www.united-buddy -bears.com
area artistica: Pintura
quadro: O site é de muito bom gosto, e bem elaborado,
meus trabalhos podem ser vistos ai no Brasil no site www.latinarte.com

radbut: cadastro
nome do artista: Normando
endereco: Av. Tapajós, 700 Bloco B - Apartamento 013
bairro: São Caetano
cidade: Betim
estado: MG
telefone: 35331037
celular: 91365078
area artistica: Música ( Guitarra instrumental )
quadro: É um site muito interessante. Fiquei conhecendo somente agora e estou muito interessado em fazer meu site.
Seria possível vcs me informarem mais como devo fazer?
Ah, gostei muito do estilo deste site.
Abraços.

estado: Minas Gerais
telefone: 0**34-3242-3731
responsavel: Hermes Antônio José de Deus
radbut: cadastro
endereco: Travessa 7 de Setembro, 59
cep: 38440-084
nome do artista: Hermes Antônio José de Deus
cidade: Araguari
quadro: Achei o site muito dinâmico e de uma particularidade especial. Uma definição que o torna muito rápido e
eficiente. Obrigado
area artistica: Pintura, escultura, desenho e cerâmica
bairro: Centro

radiobutton: cadastro
artistica: Cantor/compositor/violonista
cidade: Belo horizonte
telefone: 31 - 3486-7052
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
site: www.emiliovicttor.art.br
opiniao: O Caleidoscópio é fundamental para a divulgação da cultura mineira!!!

Lidnaldo Silva (lidsilva@bol.com.br)
Terça, 1 de Agosto de 2006 às 19:47:23
radiobutton: cadastro
artistica: Produtor de Eventos
cidade: Diamantina
telefone: (38) 88187616
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
opiniao: O site Caleidoscópio é excelente, supre as nossas necessidades em uma busca a determinados cantores.
Gostaria de saber como proceder para sempre estar tendo notícias, sobre o que está no auge, e algo a mais que me
ajude na produção de eventos na minha região e pelo estado.

radiobutton: cadastrar
nome: Rosangela Protasio
profissao: Func. Pública
cidade: SÃ£o LuÃs
telefone: 98-87021057
estado: Maranhão
pais: Brasil
email: rosangelaprotasio@hotmail.com
endereco:
opiniao: Maravilhoso e informativo. Conhecir através de uma professora que recomedou-me para verificar publicações
interessantes.

radiobutton: cadastrar
nome: Laryssa FranÃ§a
profissao: Atriz/Bailarina
cidade: NiterÃ³i
telefone: 21 85756003
estado: RJ
pais: BRASIL
email: laryssafgc@gmail.com
endereco: http://laryssafgc.wordpress.com
opiniao: Site prático e ótimo disseminador da arte.
radiobutton: cadastrar
nome: cristina moreno
profissao: arte-educadora
cidade: natal
telefone: 8487473521
estado: RN
pais: brasil
email: cristinabaques@yahoo.com.br
endereco: rua parnaiba, 10, cidade da esperança
opiniao: muito bem feito o site, e com informações importantes sobre
teatro. muito bom.
Trabalho excelente! Está cada vez melhor! Curti todas as novidades e indicarei nas minhas
páginas, aguarde.
E quando puder confira as novidades da Agenda enquanto curte os clipes do meu show na
webTVRádio Tataritaritatá na minha home page abaixo:
www.luizalbertomachado.com.br
Escritor, compositor & radialista (DRT 1511-PE)
Abrações & uma maravilhosa semana procê.
radiobutton: quero
nome: ricardo castro
profissao: escritor/compositor
cidade: belo horizonte
telefone: 93458990
estado: MG
pais: Brasil
email: ricardocastro@expressopizza.com.br
endereco:
opiniao: Gostaria de saber como fazer parte deste site para colocar e
divulgar meu trabalho como escritor e compositor.aguardo.ricardo
castro.
radiobutton: cadastrar
nome: Eloir A. Formenton
profissao: Ator e Diretor
cidade: Itapema
telefone: (47) 3344 6072
estado: Santa Catarina
pais: Brasil
email: eloir.formenton@hotmail.com
endereco:
opiniao: Gostei demais gostaria de saber como fazer contato com vcs,
tenho um projeto e gostaria muito de saber se poderia receber apoio
financeiro do caleidoscópio. obrigado.
radiobutton: links
nome: CLAUDIA JEANNE

profissao: PUBLICITÁRIA E ARTISTA PLÁSTICA
cidade: BELA VISTA DE GOIÃ•S
telefone: 62-96215230
estado: GOIÃ•S
pais: BRASIL
email: claudissima@hotmail.com
endereco: http://claudiajeanne.blogs.sapo.pt
opiniao: Não fico sem dar uma espiadela no Caleidoscópio para ver o
que há de novo em artes, música, dança etc. Parabéns!
I love caleidoscópio
radiobutton: cadastrar
nome: charles
profissao: operador de maquina de lavagem
cidade: vitoria da conquista
ba
telefone: 99051471
estado: bahia
pais: brasil
email: charlespaiva06hotmail.com
endereco: http://www.caleidoscopio.art.br/cadastro.html
opiniao: o site caleidoscopio e uma maneira mais profunda a arte do
teatro e tanbem nos proporciona mais informação!
radiobutton: links
nome: Corpos & Sombras - Teatro e Circo
profissao: grupo de teatro
cidade: Paty do Alferes
telefone: (24) 2485-1550 / (21) 8831-3488
estado: Rio de Janeiro
pais: brasil
email: corposesombras@gmail.com
endereco: http://corposesombras.blogspot.com
opiniao: Importante e valioso para artistas e fazedores de arte em
todos seu segmentos.
radiobutton: cadastrar
nome: CELSO MORAES
profissao: Professor de Filosofia, Escritor (inédito)
cidade: São Luís de Montes Belos
telefone:
estado: GO
pais: Brasil
email: oslecsearom@hotmail.com
endereco:
opiniao: Interessantíssimo e variado. Um amigo me indicou e agora está
entre meus favoritos. Tenho um livro em avaliação por uma editora
paulistana e, caso seja publicado, pretendo ter um site no
Caleidoscópio, o que acredito que dinamizará a minha carreira
literária. Um abraço a todos.
radiobutton: cadastrar
nome: jefferson wilson
profissao: aux. administrativo
cidade: Belo Horizonte
telefone: 34116630
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
email: jeffersonwm@gmail.com
endereco:
opiniao: É um ótimo site, cultura pura. Gostaria de saber como marca
entrevista
radiobutton: cadastrar
nome: italo guedes
profissao: estudante
cidade: nova lima
telefone: 35
estado: minas gerais
pais: brasil

email: andwellpeace@hotmail.com
endereco:
opiniao: em suma: muito interativo bom, e focado
almeja.

em que a sociedade

radiobutton: cadastrar
nome: Cid Peixoto Soares
profissao: radialista
cidade: manaus
telefone: (92) 9142 3333
estado: Amazonas
pais: brasil
email: cidsoares@hotmail.com
endereco:
opiniao: É o tipo de informação que eu gosto e esta voltado a música.
radiobutton: links
nome: Amauri Cecílio
profissao: Ator/Diretor
cidade: Betim
telefone:
estado: Minas Gerais
pais: Brasil
email: amauricecilio@hotmail.com
endereco:
opiniao: Estou conhecendo agora, mas parece-me muito sério.
radiobutton: cadastrar
nome: ANGELICA WAGNER DOS REIS
profissao: atriz
cidade: SAO PAULO
telefone: 92579883
estado: SAO PAULO
pais: brasil
email: angelica.reis08@gmail.com
endereco:
opiniao: muito interessante e importante para a minha profissÃ£o, pois
Ã© atraves dele que estudo e descubro as coisas.
radiobutton: cadastrar
nome: daniel
profissao:
cidade: sÃ£o paulo
telefone:
estado: sÃ£o paulo
pais:
email: bigodao2012_@hotmail.com
endereco:
opiniao: muuitoooooooo legal

