Congresso de Geologia receberá Música na Rua
Apresentação de MPB acontecerá na praça em frente ao Centro de Convenções
SulAmérica no dia 21 de agosto, às 12h40
Apenas a música e o poder transformador dela. Ao contrário da violência cotidiana da
cidade, o “assalto” é poético, lúdico e o “arrastão” é musical. De 21 a 23 de agosto, o Mostra
Música na Rua ocupará três grandes pontos de concentração de público no Rio de Janeiro,
com apresentações de grupos vocais e repertório variado.
Um dos pontos escolhidos será a praça em frente ao Centro de Convenções SulAmérica,
na Cidade Nova, onde estará sendo realizado o 49º Congresso Brasileiro de Geologia.
Segundo os organizadores, serão oferecidos minutos de boa música e performance para
um público que, "na luta diária pela sobrevivência, não tem tempo para se emocionar com a
arte popular".
São apresentações de aproximadamente 50 minutos do melhor da Música Popular
Brasileira, sem palco nem grandes estruturas. Bicicletas vão distribuir flores e mensagens
poéticas ao público. As apresentações acontecem sempre às 12h40. O Música na Rua
também será levado a três praças públicas: Cinelândia, Praça XV e praça do Centro
Empresarial Rio Cidade Nova.
O projeto é realizado pela LUZ Produções e RKF Consultoria e Produção, com patrocínio do
IHS Markit e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, via Lei de Incentivo do ISS. Na ação
no SulAmérica, a iniciativa tem o apoio da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), que
realiza o 49 CBG.
 rogramação:
P
- CORALITOÁ - dia 21 de agosto às 12h40 , Praça do CENTRO EMPRESARIAL
RIOCIDADENOVA (Centro de Convenções SulAmérica, onde acontece de 20 a 24 o 49º
Congresso Brasileiro de Geologia) - Regente: Ignez Perdigão. Regentes assistentes:
Evelyne Garcia e Ruy de Oliveira
- CORO INFANTO-JUVENIL DA ESCOLA DE MÚSICA DA ROCINHA - dia 22 de agosto
às 12h40, Praça Floriano Peixoto, Cinelândia - Regente: Valéria Correia
-

SUBVERSOS - dia 23 de agosto às 12h40 , Praça XV - Direção geral: Nayana
Torres
Assistente de direção: Bia Santoro

Mais informações:
49º Congresso Brasileiro de Geologia - https://www.49cbg.com.br/
Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) - http://www.sbgeo.org.br/
Atendimento à imprensa: Rosayne Macedo e Elen Genuncio - imprensa@49cbg.com.br
TAO Inteligência em Comunicação - (21) 2578-3275 - (21) 98117-7187

