
Grupo Remelexo Brasileiro faz ensaio técnico antes de embarcar para o Chile  
 

  

Escrito por Donizetti de Souza     

Seg, 17 de Janeiro de 2011 14:15  

O grupo de Projeções Folclóricas que participará de dois festivais 

internacionais de Folclore no Chile, fez neste domingo o seu 

último ensaio técnico geral, inclusive utilizando os figurinos que 

serão mostrados no evento 

Cada apresentação é um verdadeiro espetáculo de bom gosto da 

cultura brasileira, levando os expectadores em uma grande e 

maravilhosa viagem pelas diversas regiões do Brasil. Do Samba ao 

carimbo, passando pelo xote, mamulengo e forró, em pouco mais 

de uma hora a platéia poderá ter uma idéia do que as diversas 

regiões brasileiras têm a oferecer em termos de cultura. 

Outro fato interessante que chama a atenção para esse espetacular grupo é a participação de 

famílias inteiras nas apresentações. Um desses grupos familiares começou com a participação do 

filho mais velho há seis anos: Diego Rodrigues Rosado, aluno do 9º ano do Colégio São Carlos, 

depois vieram o pai Edivaldo Rodrigues Rosado, a mãe Alessandra Rodrigues Rosado e o caçula 

de sete anos Lucas Rodrigues Rosado. 

A professora Nilvania Elen de Sousa também integra o grupo com o filho Victor Hugo Sousa 

Roseira de 14 anos. 

Outra família que participa das apresentações do grupo é formada 

por Edna Parizzato Pancieri ao lados dos filhos Leonardo Pancieri 

e Gabriela Pancieri. 

Segundo a diretora do Grupo, a professora Terezinha Pasqualini 

Michelin, o Grupo de Projeções Folclóricas Remelexo Brasileiro 

tem e preserva mais essa característica dos grupos folclóricos e 

destaca: “Esse não é um grupo para apresentações midiáticas, para 

fazer sucesso como dançarinos. Também não somos uma academia de dança. Somos isso que 

todos podem observar, um Grupo Cultural, que se preocupa com a preservação das origens da 

cultura nacional”. 

A própria família da professora Terezinha integra e vive o dia-a-dia do Remelexo Brasileiro: a 

filha Mariana Michelin, que além de se apresentar nos espetáculos é a coreógrafa do grupo e a neta 

de três anos Rafaela que já começa a dar os primeiros passos na dança, inclusive com figurino 

especial preparado sob medida. 

Unesco 

O Grupo Remelexo Brasileiro é associado ao IOV (Associação Internacional de Folclore) 

organismo que tem ligações com a Unesco, Organismo das Nações Unidas voltado para a 

preservação da cultura mundial e tem como objetivo a cultura da Paz através do congraçamento 

das diversas Nações. 

http://www.jornalemrede.com.br/site/index.php?view=article&catid=44%3Anoticias&id=5277%3Agrupo-remelexo-brasileiro-faz-ensaio-tecnico-antes-de-embarcar-para-o-chile&format=pdf&option=com_content&Itemid=90


Os Festivais Internacionais de Folclore conseguem atingir essa meta com grandiosidade nas 

diversas cidades tanto brasileiras quanto internacionais, com espetáculos coloridos, divertidos e 

que geram conhecimento, expectativa, e acima de tudo curiosidade para a pesquisa mais detalhadas 

de diversos traços da cultura de cada país. 

Mais uma Viagem 

Amanhã, dia 18 de janeiro, o Grupo Remelexo Brasileiro embarca para o Chile onde participará de 

dois Festivais Internacionais. Esse é apenas o começo da jornada de 2011. 
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