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Cinearte Sarau Petrobras é atração na programação do
117º Aniversário de Codó

Dentre as atrações que irão compor a programação de aniversário dos 117 anos de
emancipação política de Codó, o Cinearte Sarau Petrobras será uma ótima opção de lazer e
entretenimento para as famílias codoense no próximo sábado, dia 13 de abril. A grande
novidade cultural, trazida ao município pela parceria entre a petrolífera brasileira e a
Prefeitura Municipal de Codó, acontecerá a partir das 18hs, no Corredor da folia, dividindo o
dia de comemoração com o grupo de Capoeira Urupê.
Como o próprio nome sugere, o projeto remete aos antigos saraus, nos quais as pessoas se
reuniam para desfrutar de boa música, poesia, arte e literatura. No Cinearte Sarau, em um
ambiente informal, lúdico e interativo, o público desfruta de exibições de filmes ao ar livre,
articuladas com apresentações de grupos teatrais e circenses.
Desde sua criação em 2006, o Projeto Cinearte Sarau já percorreu cerca de 450 municípios
em 19 estados brasileiros. Com uma programação de qualidade e gratuita, atingiu nesse
período um público aproximado de 250 mil pessoas. Com foco na promoção do intercâmbio
cultural e graças à sua mobilidade, o Cinearte Sarau acolhe, de forma democrática, desde o
artista de rua aos grupos de grande expressão e reconhecimento nacional. Agora, esta
grande atração cultural, de renome e sucesso nacional, estará em Codó.
A prefeitura Municipal de Codó, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Igualdade
Racial, em parceria com a empresa Petrobras traz até o público codoense esse grande
presente cultural, que cumpre a importante missão de levar a arte a comunidades que
muitas vezes não têm acesso aos bens culturais. Evento que irá abrilhantar o dia de
abertura da semana de comemorações ao aniversário da cidade.
Raphael Fernandes – Assessoria de Comunicação Governo Municipal de Codó
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