Dorival Caymmi,
em 2004

Sob a
bÊnção de
caymmi
Camarote Contigo! vai
homenagear o cantor
no Carnaval baiano

O

Camarote Contigo! de Salvador
no Carnaval 2014
começa a tomar
forma e promete muitas surpresas em sua oitava edição.
No ano em que se comemora
o centenário do cantor Dorival Caymmi (1914-2008), ele
será o grande homenageado
do espaço. Toda fachada terá
listras vermelhas e brancas em
referência às camisas que o
compositor costumava usar.
A decoração interna também
será inspirada em Caymmi,
que influenciou gerações de
músicos brasileiros e foi responsável em divulgar a imagem
da Bahia Brasil afora. “Vamos
ter a entrada com ladrilho hidráulico, canoa personalizada,
fotos da carreira nas paredes no
camarote... Traremos muitas
lembranças do compositor”,
explica a coordenadora-geral do
camarote, Nil Pereira, 52 anos.
Ao lado da profissional, os
arquitetos Gabriel Magalhães,
29, e Luiz Cláudio Souza, 30, são
os responsáveis por deixar o
espaço ainda mais confortável
e charmoso. Localizado no

A fachada do camarote
terá listras que lembram
as camisas de Caymmi

A decoração
traz várias
referências
ao trabalho
do cantor

Edifício Oceania, considerado
patrimônio artístico de Salvador, o camarote de três andares
tem vista para o Farol da Barra,
ponto turístico da cidade. Dali
é possível visualizar o início do
Circuito Dodô (Barra-Ondina).
Durante a folia baiana, 1,2
mil convidados vão circular
diariamente pelo espaço, que
terá atrações todos os dias. Entre
os artistas confirmados para
shows no palco Contigo! está a
neta do homenageado, Alice
Caymmi, 22. A jovem é cantora
e compositora desde os 10 anos.
Começou ao lado de sua tia,
Nana Caymmi, 72, em apresentações no antigo Canecão, no
Rio de Janeiro. Alice também
fez várias participações no show
de seu pai, Danilo Caymmi, 65.
Já na culinária, a renomada chef baiana Tereza Paim, 51,
promete criar vários quitutes
especiais com a cara da Bahia
para os convidados degustarem
durante a folia. Dona de dois
restaurantes em Salvador, o
Casa de Tereza e o Terreiro
Bahia, a chef mistura culinária
brasileira com sabores da Tailândia, de Portugal e da Itália.

O palco receberá
atrações todos os dias
por Renata telles
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