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CORRESPONDftNCIA
Recebemos do jornalista
Benedito Barbosa Pupo, do

I'íffiõniento, aI:!'Implantar

uma
Fundação mas, ao que
parece, segundo se lê no
n?ticiáriQ da ~mprensa, ela
VIsa exclusIvamente
à
~~n~~nção ~~ Orquestra

/

-

:

"'Correio Popular", de Cam-' ,S~nfomca Mumclpal de Cam-

I

I

p
':pinas, a missiva que
-'
I mas, que pesa demais no or- ~
Içamento
da Secretaria'
..
passamos a transcrever:
"Quero expressar minhas. jMunicipalde Cultura. Crendo
congratulações
e meus !'Iser a Fun1Iação a medida
agradecimentos
pelo seu: )a~ertada»ara evitar a extinbrilhante
artigo de hoje cçao do conjunto que, apesar'
00/5/78)
em sua seção Ide sua pouca idade já se fir-

"MUSICA

ERtJDITA",

<mou como um dos melhores

1
,
i

inserto na "Folha da Tarde ", do gênero que o Brasil ppssui, '
sob o titulo tde "CARLOS ~acho entretanto que a idéia

GOMES, ÇAMPINEIRO, IJem estudo na Prefeitura
PAULISTA'
OU BRA-r;deve~ii! ser a.r.nEliad.a
para a
STLRTRO".
.hmpÍàntãÇãoctõ- Centro de
Mm~s ~°!lgratulações são Cultura em Campinas, despela obJetivl~adecom que o finado a divulgar Carlos
prezado amIgo trat~ do Gomes, idéia, aliás, já
,assunto sobre o projetado aprovada pelo Governo
\Centr? de Cultura qu~ terá, Federal, por intermédio de
"entre.
outras
mIssões ..rseuMinistério de Educação e
,;ulturals, a.de ~ltuar Carlos ' Cultura e pelGoverno do Es(jiomes, d~vulgando-ol pela I tado pela sua Secretaria de
sua

mÚSIca.

Meus

C lt'

'

C

'"'

T

a'\gr a d e c i m en tos
são
u u.ra, lenCla e ecnilptivados pelo fato de eU nologla.
es r d~sde o in(cio integrado
~perand.o que o prez~dq
aOíMovlmento que se faz em ,~amlgOcontmue a nos apOiar
fa 'Ior
. desse centro, cuja im- .para que Campinas realize
1i plantação
depende exclu- sua grande aspiração, alisiv mente da Prefeitura mentada-- desde há cinco
,Mu icipal' de Campinas, anos, quando então. . ~inis'co., o foi demonstrado em tro Jarbas Passarinho nb-

~
"

"':.:",

.

,

',""-<

.":

,meou

a Comissão

que esf-

Iseu artigo. Imclador desse 1 tudou o assunto e se mani-

~'Movimento'eInele integ.rad~' ,.restou favoravel à idéia. Do
'como seu co?rd~nador,fIqueI sempre amigo Benedito BarI deveras 'SatIsfeIto
por co~s- bosa Pupo".
tatar que o, prezado amIgo
também defende o emCaro B~rbosa Pupo:
preendimeJ;Ito que poderá
defender a Implanta9ão do
dar a Campinas uma ex- ~ntro de .Cultura de Camcelente posiçãOcomo cidade pmas é aCIma de tudo um
polarizadora de cultura.
dever, é ~m fito.de respeito,
Embora encontrando por de gratIdão. a l!1en,t6ria
vezes a incômpreensão de daq.ueleque fOIo I?r~me~roa. j
luns, o desinteresse de outros proJetar no cenarlO. mter. I
.e ainda a' hostilidade de nacI~nal o nome do Brasil
alguns, penso que de\remos .IJIUSlcaL.
prosseguir nessa luta q '
felizmente, conta com o
,apoio dos governos Federale, ,

~

:Estadual, assim como de jOf": I
.nalistas
como o prezado' I
;amigo.
I Devo informá-l o de que a
J?J:!if~jtMra.~.cuid~,.
...J!.,o-_.
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