Liga SP recebe permissão de uso da Fábrica do Samba I pelo
prefeito de São Paulo

A Liga SP, responsável pela organização dos desfiles das escolas de samba da cidade de
São Paulo, recebeu oficialmente a permissão de uso da Fábrica do Samba I, de acordo
com o decreto concedido pelo prefeito João Doria, assinado na última segunda-feira
(23). A Fábrica do Samba I foi inaugurada em dezembro de 2016 pelo ex-prefeito
Fernando Haddad. O espaço era uma antiga reivindicação dos sambistas paulistanos.

O complexo abriga atualmente as agremiações Vila Maria, Vai-Vai, Acadêmicos do
Tatuapé, Acadêmicos do Tucuruvi, Gaviões da Fiel, Tom Maior e Dragões da Real,
a Fábrica do Samba I é a primeira da série de dois complexos idealizados pela Liga
SP para o engrandecimento do Carnaval em São Paulo. O objetivo é oferecer melhor
estrutura para a montagem e desmontagem dos desfiles.

O critério usado para a escolha das agremiações considerou as escolas as que estavam
com problemas em seus barracões e as que estavam em processos judiciais para deixar
os locais que ocupavam. Na segunda fase do projeto, todas as 14 participantes do Grupo
Especial poderão utilizar o espaço.

Entre as contrapartidas exigidas pela Prefeitura estão a gestão da Fábrica do Samba I
com responsabilidade e sustentabilidade. A Liga SP também fica responsável pela
transformação do local em um ponto turístico da Capital para que o público possa
conhecer os bastidores do Carnaval paulistano e pela promoção de cursos e oficinas
gratuitos sobre construção de cenários e figurinos.

A Fábrica do Samba I está localizada na Avenida Doutor Abrahão Ribeiro, 740, no distrito
da Lapa.

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

Sobre Paulo Sérgio Ferreira:
Paulo Sérgio Ferreira, 45 anos, administrador de empresas e com 15 anos de história
ativa no Carnaval de São Paulo, já atuou como presidente de Escola de Samba até que,
em 2009, assumiu a presidência da Liga SP, trabalhando desde então em projetos
capazes de levar às escolas melhorias contínuas para o seu desenvolvimento. Serginho
segue em seu oitavo ano à frente da Liga SP, zelando pela integridade da instituição e
fazendo do Carnaval de São Paulo uma referência em eventos de grande porte do Brasil.

Mais informações e fotos em alta resolução para a imprensa:

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

