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  SÃO CARLOS COMEMORA 152 ANOS
  
  Novas atividades estão previstas na comemoração do aniversário de 152 anos de São Carlos,
que acontece quarta-feira (4). A Prefeitura vai realizar uma série de eventos, desde os
tradicionais – como o hasteamento das Bandeiras e o desfile cívico – até shows na praça do
Mercado Municipal. A programação se estende ao longo do mês de novembro.

O desfile contará com a participação de diversas instituições da cidade, entre elas já
confirmaram a presença as escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino,
associações de classes, empresas e bandas. Os ex-combatentes abrirão o desfile e em
seguida virão o Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, Civil (DIG e DISE), Ambiental, Rodoviária,
Tiro de Guerra, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito, Agentes de Saúde, Defesa Civil
Municipal e SAAE.

Alunos das Secretarias Municipais de Educação, Esportes e Lazer, do projeto da
AABB/Comunidade, do projeto Pró-Jovem da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência
Social, dos Escoteiros, da Associação de Kendô de São Carlos e as Rainhas e Princesas do
Clima e do Trabalhador, entre outros, também vão desfilar.

A comemoração do aniversário de São Carlos começa às 6 horas com a alvorada festiva e
repique dos sinos nas igrejas. Logo depois, às 8h, no pátio da Catedral haverá a bênção e o
corte do bolo, e às 8h30 na Praça Coronel Salles, o hasteamento das bandeiras.

De acordo com a Coordenadora de Artes e Cultura, Telma Olivieri, a Comissão de Eventos
Permanentes da Prefeitura fez uma programação e o prefeito Oswaldo Barba aprovou. “A
apresentação com o Grupo Olodum, que está em excursão em São Paulo com o show Tributo
a Michael Jackson, foi considerado pela comissão como um espetáculo muito interessante,
pois além de marcar o aniversário contemplamos as atividades de comemoração do Mês da
Consciência Negra”, exemplificou Telma.

Outro exemplo citado por Telma é a participação da renomada dançarina Débora Colker. “Ela
acabou de se apresentar em Nova York com o espetáculo Cruel, e estará no nosso teatro
municipal com ingressos a preços populares. É um espetáculo imperdível”, destaca a
Coordenadora de Cultura da Prefeitura.
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        ProgramaçãoDia 4Praça Coronel Salles8h30 – Hasteamento das Bandeiras9h - Desfile CívicoCatedral de São Carlos6h – Alvorada Festiva8h – Benção do Bolo de São Carlos Borromeo16h30 – Recepção de Imagem Histórica de São Carlos Borromeo no Paço Municipal pelasautoridades civis e eclesiásticas.17h – Missa Solene presidida pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom Paulo Sérgio Machado ecelebrada com todos os padres da cidade.19h – Quermesse e show com a Banda Doce Veneno no pátio da CatedralFazenda Pinhal15h – Apresentação de Coral 16h – Procissão no terreiro da Fazenda seguida de traslado da Imagem Histórica de SãoCarlos Borromeo até o Paço Municipal.Dias 6 e 720h – Apresentação do Espetáculo Cruel, da Cia. Déborah Colker de dança, no TeatroMunicipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”. A diretora da companhia que leva seu nome, a cariocaDeborah Colker, preferiu ficar apenas no comando dos bailarinos e não dança pela primeiravez. O cenário e a direção de arte de Cruel são assinadas por Gringo Cardia. A montagem deCruel, que conta com 17 bailarinos, mostra as agruras do amor. Além de cuidar de Cruel e desua companhia, Deborah Colker tem feito viagens constantes ao Canadá para trabalhar noCirque Du Soleil. É dela a coreografia do novo espetáculo da trupe canadense. Deborah será aprimeira mulher a criar uma coreografia para o premiado grupo. O espetáculo com o Cirque DuSoleil teve sua estréia com a trupe, em abril desse ano, em Montreal. Dia 7Das 14 às 18h – Oficina com Nelson Triunfo, da Casa de Hip Hop de Diadema-SP, no Centroda Juventude Elaine Viviane.20h – Show Olodum Tributo a Michael Jackson na Praça do Mercado Municipal.  O Olodum éum bloco-afro do carnaval da cidade de Salvador, foi fundado em 1979 durante o período decarnaval como opção de lazer dos moradores do Pelourinho, lhes dando o direito de brincaremo carnaval em um bloco e de forma organizada. É uma Organização não Governamental(ONG) do movimento negro brasileiro. Desenvolve ações de combate à discriminação racial,estimula a autoestima e o orgulho dos afrobrasileiros, defende e luta para assegurar os direitoscivis humanos das pessoas marginalizadas na Bahia e no Brasil. A Escola Olodum tornou-seum espaço real de participação e expressão da comunidade negra. É hoje uma referêncianacional e internacional pela inovação no trabalho com arte, educação e pluralidade cultural.Dia 8Das 14 às 18h – Oficina com Nelson Triunfo, da Casa de Hip Hop de Diadema-SP, no Centroda Juventude Elaine Viviane.15h – show com Bandas de Grupos de Jovens da cidade na Praça do Mercado Municipal20h – Apresentação dos Corais Multicanto e Bem-te-vi, no Teatro Municipal “Dr. Alderico VieiraPerdigão”Dia 920h – Abertura da Exposição do artista plástico afro descendente Elvis da Silva “História eCultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensinos fundamental e médio, noCentro de Cultura Afro-brasileira “Odette dos Santos”Dia 1219h – Missa em Comemoração ao Mês da Consciência Negra, na Igreja de Santa RitaDias 14 e 1515h – Rock na Estação, na Plataforma da Estação CulturaDia 1510h – Futebol e Pagode, no Campo do ZuzãoDia 2019h30 – Homenagem e entrega de Título de cidadão São Carlense ao Prof. Dr. HenriqueCunha Junior, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”.Dias 21 e 2210h – Sanca Hip Hop, na pista de skate do Santa FelíciaDia 229h – 4º Encontro de Fuscas e Carros Antigos de São Carlos, no Parque do KartódromoDe 27 a 1º de dezembro10h – Tenda Móvel de Teatro, no Cidade Aracy Dia 2910h – Encontro Regional de Cias. de Santos Reis, na plataforma da Estação Cultura. (29/10/09)
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