
TVE SÃO CARLOS APRESENTA ESPECIAIS DE FIM DE ANO

A TV Educativa de São Carlos em comemoração aos avanços realizados neste ano, fecha a
sua programação de 2009 em grande estilo.

Ao longo desse ano a TVE levou ao ar mais de 3 horas diárias de programação local,
colocando programas que se tornaram referência no município. É o caso do programa de
auditório “Nossa Viola”, gravado aos sábados, no Cine São Carlo, e onde violeiros da cidade e
região puderam se apresentar em 18 programas. Outro destaque da programação foi o
informativo diário de notícias “Almanaque” e o “Giro Cultural”, com a agenda cultural da cidade.
Além do TVE Esporte, com notícias esportivas e comentários dos jogos.

Para o final do ano, a TVE São Carlos preparou programas especiais. O programa Nossa Viola
Especial, foi gravado na fazenda, com o apresentador Kaia e duplas da região. Também
haverá o “Rock Público”, programa que apresentará duplas gravadas no último Rock na
Estação. Em parceria com a Fundação Educacional São Carlos -FESC e Fundação
Pró-Memória de São Carlos a TVE estará apresentando o documentário “Memórias da Vila
Prado”.

Na programação de final de ano também serão apresentados o “Sanca Hip Hop” e o “Festival
de Dança da Prefeitura”, que acontece nos dias 9 e 10 de dezembro, no SESC São Carlos.

A programação especial de final de ano da TVE tem início nesta sexta-feira (4), às 20h, com a
estréia do “Sexta Show”, que terá a apresentação do show do DVD da cantora Giovana
Guastaldi. Também estão programados os shows de Rodrigo Zanc e do 3° Festival Contato. 

A programação Especial de Fim de Ano da TV Educativa de São Carlos acontece de 4 a 22 de
dezembro, sempre às 20h, no canal 48 UHF e 11 NET. 
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