Liga SP deu início aos ensaios técnicos no
Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta-feira, 5
de janeiro
A avenida recebeu a escola de samba Camisa Verde e Branco, do Grupo de
Acesso, única agremiação a se apresentar no dia
Fotos disponíveis através do link
do WeTransfer: http://bit.ly/2D2nOMO
Crédito das Fotos: Marcelo Messina/Liga SP

A Liga SP, responsável pela administração e organização dos desfiles das
escolas de samba da cidade de São Paulo, agitou a noite desta sextafeira (5) com a abertura da temporada de ensaios técnicos 2018 no
Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A agremiação Camisa Verde e
Branco (Grupo de Acesso) foi a responsável por abrir os trabalhos na avenida.
A Camisa Verde e Branco apresentou o enredo em homenagem ao poeta
brasileiro Mário de Andrade: “100% Camisa Verde & Branco Carnavalizando
Mário de Andrade. O berço do samba, o poeta e o herói na Paulicéia
Desvairada”, composto por Dennis Patolino, Guilherme Garoa e Victor 7, e com
interpretação de Nêgo.
Também estiveram presentes 600 de componentes da escola, além da Rainha
de Bateria Carol Amarall, a Rainha Juvenil Ariê Suyane, a Musa Sheila
Neves e a Musa trans Camila Prins, a primeira a ficar à frente da bateria no
Carnaval. A agremiação é comandada pelo presidente Hervando Luiz
Veloso.
Para o diretor de harmonia da Camisa Verde e Branco, Ernandes Machado,
este momento é importante para “arrumar todos os pequenos defeitos para

montar a estrutura do projeto finalizado para o dia do carnaval. Os demais
ensaios técnicos vão aprimorar até o dia do desfile”.

Serviço:
Ensaios Técnicos – Carnaval SP 2018 – Liga SP
Local: Sambódromo do Anhembi – entrada pelo portão 29 (Avenida Olavo
Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo/SP)
De 5 de janeiro a 2 de fevereiro
Entrada Gratuita (a abertura do portão será 1 hora antes do início do primeiro
ensaio do dia)
Estacionamento: R$25,00
É PROIBIDO LEVAR: Bebidas alcóolicas, Substâncias tóxicas, Fogos de
artifício, Papel em rolo (jornais, revistas, etc.), Balões em geral, Armas de fogo,
branca ou qualquer espécie, Comidas e Bebidas em geral, Bandeiras com
mastro, Guarda-Chuva.
É PERMITIDO LEVAR: Mochila, Capa de Chuva, Bandeiras sem Mastro.
Haverá venda do CD’s Sambas de Enredo Carnaval SP 2018 durante os
ensaios técnicos. O álbum duplo (Grupo Especial e de Acesso) no valor de
R$30,00, e o disco do Grupo de Acesso 2 no valor de R$15,00.

Sobre a Liga SP:
A Liga SP, órgão civil responsável pela organização dos desfiles oficiais da
cidade de São Paulo, foi fundada em 19 de junho de 1986, num momento em
que o Carnaval de São Paulo ganhava cada vez mais proporção e
amadurecimento.
Naquele momento, entendeu-se a necessidade de criar uma organização capaz
de planejar, estruturar e executar com dedicação integral os desfiles. Desde
então, a Liga SP trabalha para que o concurso ganhe cada vez mais visibilidade
e respeito, consolidando-se como evento oficial no calendário de São Paulo.

Facebook: https://www.facebook.com/ligaspoficial
Instagram: www.instagram.com/ligacarnavalsp
Twitter: https://twitter.com/ligacarnavalsp

Mais informações e fotos em alta resolução para a imprensa:

www.wecontent.com.br
ligasp@wecontent.com.br
11 2307.2322

