


 
 

 

Declaração 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que Silvia Mara Abreu é           

produtora cultural na cidade de Porto Alegre, RS, onde exerce atividades           

de jornalista e produtora cultural há cerca de duas décadas, prestando           

relevantes serviços à comunidade cultural do Estado e do País, por meio            

da realização de reconhecidos projetos e da divulgação efetiva de grupos,           

companhias e artistas de Teatro, Circo, Dança e Música, bem como de            

projetos de grande relevância para a comunidade negra de Porto Alegre e            

comunidade em geral. 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

Praça Marechal Deodoro, S/nº - Porto Alegre/RS CEP 90010-300 - 51) 3227-6179 

             http://www.teatrosaopedro.com.br/      https://www.facebook.com/TeatroSaoPedro/  

            https://www.instagram.com/teatrosaopedro/     https://twitter.com/TeatroSaoPedro/ 
 

http://www.teatrosaopedro.com.br/
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Ministerio da Cultura

Representagao Regional Sui

CARTADEREFEREENCIA

Declaro, para os devidos fins, que Silvia Mara Abreu e produtora cultural na cidade de Porto

Alegre, RS, onde exerce a funcao de jornalista e produtora cultural ha cerca de duas decadas,

prestando relevantes servicos a comunidade cultural do Estado e do Pais, por meio da

realizacao de vigorosos e premiados projetos e da divulgacao de grupos, companhias e artistas

de teatro, circo danca e musica.

Porto Alegre, 01 de julho de 2015

Margarete Costa Moraes

CPF: 334.253.100-20

Representante Regional do Ministerio da Cultura

Margarete C. Moraes

f .--(Milante Regional Sul

■.■no da Culture



Ministerio da Cultura

Representagao Regional Sul

CARTA DE REFEREENCIA

Declaro, para os devidos fins, que Silvia Mara Abreu e procfutora cultural na cidade de

Porto Alegre, RS, onde exerce a funcao de jornalista e produtora cultural ha cerca de duas

decadas, prestando relevantes servicos a comunidade cultural do Estado e do Pais, por meio

da realizacao de vigorosos e premiados projetos e da divulgacao de grupos, companhias e

artistas de teatro, circo danca e musica.

Porto Alegre, 01 de julho de 2015.

Clara Cristina Zitkoski

CPF: 491.993310-04

Assessora do Programa Nacional de Apoio a Cultura - PRONAC

Representante Regional do Ministerio da Cultura - MinC

Qura Cristina Zitk&M
Matricula S1APE 1853346
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