2it!i~tec2
11111111100

~

CentrJ ds ~2fÓri3

- U~iC~~P

I RIIII.IIRU11011111111111111111.

I1

CMUHEO41274

CARUSO, Eduardo.
np.l,,-i{)

r.:::!r\l:::!lh{)
--'~-""-j

Abre alas: Moacyr Luz, Walter Alfaiate,
I~ IIi7

r.:::!rl{)~ ti:::!
I\II:::!,,-:::!Ip.
:::!hrpm
-- \lil:::!, .I:::!rti~ '-'___0_'_0_'"

carnaval de Campinas no Estação Cultura.
Campinas, 02 fev., 2003.

tada no local uma estrutura de prestação de serviços para oferecer maior
conforto para as pessoas que participarem e comparecerem aos shows. "Vamos organizar tudo para melhor
atender a comunidade", afirmou. Um
bar será instalado pelo Tonico's Boteco, parceiro da prefeitura na programação. Haverá também uma estrutura
com barracas de comidas e o estacionamento da Estação Cultura estará
aberta ao público.
A prefeita Izalene Tiene também
ressaltou a importância de organizar
eventos como esse no centro da cidade.
"Avolta ao centro e o resgate do samba.
Esses foram os pontos prioritários nessa programação", resumiu. Além disso, a prefeita disse-que essa é uma excelente incentivo para que os moradores
dos bairros voltem a procurar lazer no
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s sambistas cariocas Moacyr Luz, Walter Alfáiate, Délcio Carvalho, Luiz Carlos da Vila e Jards Macalé, acompanhados pelo grupo campineiro Quarteto de
Cordas Vocais (QCV) se apresentam
hoje, a partir das 16h, na Estação Cultura, marcando a abertura dos shows
gratuitos que fazem parte do programa
da Prefeitura para o Carnaval 2003.No
mesmo dia, às 20h, as escolas de samba
de Campinas dão uma mostra da sua
bateria e dos seus principais destaques
-que estarão na avenida nesse ano.
A coordenadora da Estação Cultura, Elizabete Ribeiro, afirmou que os
shows, que estão previstos no programa
de carnaval, foram planejado para que
se possa resgatar a história e os personagens da cultura brasileira. "Os shows
serão realizados por grupos daqui que
estão trabalhando conosco para a manutenção da cultura. Eles serão cronológicos e cada um representa uma fase da
história do nosso carnaval", ressaltou.
Esse retorno aos antigos carnavais
serão apresentados pelos grupos campineiros Bons Tempos, Mulheres Brasileiras, Quarteto de Cordas Vocais,
Cupinzeiro e Choro Bandido.
A presença de nomes marcantes
como Dona Ivone Lara, acompanhada
pelo Quinteto em Branco e Preto (dia
16,às 19h), a bateria da Portela (às 17h)
e Paulinho da Viola, um dos shows mais
esperados, que acontece no dia 25 de
fevereiro, às 19h e encerra a programação de eventos na Estação Cultura para
o Carnaval, compõem o calendário.
Segundo o secretário de Cultura,
Valter Pomar, está sendo negociado que
Paulinho da Viola faça também uma
palestra sobre a sua história dentro da
músIca. "Está seh~') realizado um esforço para isso e vamos ver se conseguimos", comentou.
O secretário
afirmou
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