Semana da Pátria na Câmara

Seg, 30 de Agosto de 2010 15:04 -

A Semana da Pátria da Câmara Municipal de Maringá terá palestras, exposições,
apresentações musicais e de vídeo. As atividades serão realizadas no plenário da Câmara de
1º a 7 de setembro a partir das 8h30. A Semana da Pátria, intitulada “Brasil Um Canto pela
Pátria
” será no plenário
Ulisses Bruder, o evento é destinado, especialmente, a crianças e jovens das escolas
municipais e estaduais, mas é aberto a toda a população. No dia 1º de setembro será feita a
abertura oficial do evento, às 8h30, com a execução do Hino Nacional e o pronunciamento das
autoridades. Em seguida haverá a apresentação da Orquestra do Cesumar; exibição de vídeo
e palestra com o professor
Luiz Fernando Pessoa
Alexandre com o tema “Os Hinos Nacional e da Independência e o contexto histórico”. No dia 2
as atividades começam com a apresentação de vídeo sobre o tema, seguida de palestra da
professora doutora
Maria Célia Cortez Passetti
, do departamento de Letras da Universidade Estadual de Maringá, com o tema “Hinos: o
significado das palavras e a importância de compreender as mensagens”. Para encerrar o dia,
apresentação da Camerata
Luzamor
. No dia 3 haverá a palestra do professor e historiador
João Laércio Lopes Leal
que falará sobre “Independência do Brasil – Os fatos que antecederam o Grito do Ipiranga”. Em
seguida se apresentará a dupla
Dourival
e
Aracy
que integram o projeto Brasil Caboclo. Encerrando as atividades do dia, os membros da
Academia de Letras de Maringá se apresentam. Durante toda a Semana da Pátria estarão
expostas na Câmara fotos antigas da cidade pertencentes ao Acervo da Gerência de
Patrimônio Histórico de Maringá e obras do artista plástico
Hector Consani
“Cultura popular brasileira – folclore e lendas”. O evento é uma realização da Câmara Municipal
de Maringá e tem o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação e Divisão
de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria, Academia de Letras de Maringá, Universidade
Estadual de Maringá, Cesumar, Fundação Luzamor e Núcleo Regional de Educação de
Maringá. (inf. ass. comunicação CMM)
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