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Programação de 13 a 19/08

HOJE
Lívia percebe que Vitória sabe que
Bernardo está vivo e conta a Emília.
Felipe desconfia do passeio de
Vitória. Pedro comenta com Anita
que Roberto se interessou por Lívia.
Melissa, Roberto e Dorotéia armam
para que a moça reconquiste Felipe.
Bento revela a Vitória que o homem
encontrado em Porto Alegre não é
Bernardo. Massimo negocia com
Salomé as condições para voltar
para casa. Botelho convida Neném
para acompanhá-lo à festa de
Roberto. Lívia planeja trabalhar no
casarão para descobrir a verdade
sobre seu pai. Desorientado,
Bernardo ataca Bento.

SEGUNDA - FEIRA
Bernardo se afasta de Bento. Vitória
se enfurece com Padre Luís. Lívia
pede para Gema convencer Emília
a deixá-la trabalhar no casarão.
Roberto flagra Anita acariciando sua
camisa. Bento conta para Vitória que
pode ter encontrado Bernardo. Rita
afirma a Rosa que pretende esperar
pela volta de Pérsio. Dorotéia
repreende Roberto por tentar
seduzir Anita. Raul e Ariel saem com
Bento à procura de Bernardo.
Melissa se irrita por Walmir não
revelar o paradeiro de Felipe. Felipe
questiona Lívia sobre seu noivado
com Pedro.

TERÇA - FEIRA
Lívia confirma seu suposto noivado
e Felipe se enfurece. Melissa simula
uma queda e engana Felipe. Felícia

HOJE
Mari e Danda descobrem que
Jurandir foi intimado e vão tirar
satisfação com Grego. Raul
continua às turras com Omara,
Claudete e Mirela e elas insistem para
que ele case com uma das três.
Começa a venda especial de Dália
e forma-se uma fila de mulheres do
Morumbi para adquirir as peças de
grife. Júnior tenta escapar de Jávai
com a ajuda de Soraya. Gabo
começa a armar o esquema para
derrubar Benjamin da presidência da
Pilartex.

SEGUNDA - FEIRA
Mari e Danda descobrem

que Jurandir foi intimado e vão tirar
satisfação com Grego. Raul
continua às turras com Omara,
Claudete e Mirela e elas insistem para
que ele case com uma das três.
Começa a venda especial de Dália,
e forma-se uma fila de mulheres do
Morumbi para adquirir as peças de
grife. Júnior tenta escapar de Jávai
com a ajuda de Soraya. Gabo
começa a armar o esquema para
derrubar Benjamin da presidência da
Pilartex.

TERÇA - FEIRA
Grego acompanha os exames de
Margot. Danda procura Patrícia e
pede à psicóloga que volte a atender
Soraya. Patrícia termina sua relação
com Lindomar. Margot confessa a
Grego que está gostando de sua
companhia. Benjamin surpreende
Gabo ao convocar uma reunião de
acionistas e se candidatar
oficialmente à vaga de diretor
executivo da Pilartex. Soraya
nomeia Melodia como governanta de
sua casa e rebaixa Júnior. Mari avisa
a Margot para ter cuidado com
Grego. Benjamin é eleito diretor da
Pilartex.

QUARTA - FEIRA
Benjamin aceita Ester como sua
secretária. Gabo incentiva Grego a
derrubar Benjamin. Benjamin nega
a Grego o dinheiro relativo ao
serviço de segurança que Gabo lhe
pagava. Gabo questiona a
competência de Benjamin junto aos
executivos. Izabelita consola
Lindomar, que chora pelo término
com Patrícia. Olga demite Expedito
e precisa de um novo mestre de
obras para o Cebola Brava. Um
executivo procura Benjamin para
cancelar o contrato com a Pilartex
por causa da saída de Gabo da
empresa.

QUINTA - FEIRA
Benjamin não consegue

convencer o executivo a permanecer
com a Pilartex. Tomás oferece
dinheiro a Grego para se afastar de
Bruna. Cícero é demitido do emprego,
e Isolda tenta consolá-lo. Armandinho
conta a Danda que Patrícia terminou
com Lindomar. Sabão entrega a
Soraya o cheque que Izabelita fez
para Paulucha. Sereno entrega o
vestido de noiva de Eva, que está
sendo reformado para Mari, a Silvéria.
Um acionista da Pilartex avisa a
Benjamin que as contas bancárias da
empresa estão zeradas.

SEXTA - FEIRA
Benjamin tem dificuldade

com a Pilartex, e Gabo faz armações
para dificultar ainda mais o trabalho

HOJE
Ivan se revolta ao descobrir que
ficará paraplégico e é rude com
Sérgio. Vinícius descobre que Cris
perdeu o bebê e que a criança era
de Murilo. Com a ajuda de Luís
Fernando, a matéria sobre Regina é
publicada. Cris é presa. Wolnei copia
os balanços financeiros do Estrela
Carioca. Bento revela a Regina que
encontrou uma gravação de Beatriz
no celular de Murilo. Regina
conversa com Teresa sobre Beatriz
e Estela ouve. Otávio e Inês
derrubam Beatriz da presidência da
Souza Rangel

SEGUNDA - FEIRA
Beatriz se revolta contra

Otávio. Estela se desespera ao ouvir
a gravação de Murilo. Evandro avisa
a Beatriz que a audiência para seu
divórcio foi marcada. Teresa sugere
que Estela enfrente Beatriz. Valeska
grava uma conversa entre Osvaldo
e Valdecir. Inês é declarada a nova
presidente da Souza Rangel. Estela

entrega a Bianca o presente que
preparou com Alex. Salomé comenta
com Bianca que ela poderá se casar
com Roberto. Roberto pede para se
encontrar com Anita. Bento faz
ameaças a Rosa. Raul e Gema
trocam olhares e ficam
constrangidos com a chegada de
Lívia e Emília. Bernardo se aproxima
do casarão.

QUARTA - FEIRA
Ariel protege Bernardo. Salomé
decide consultar um oráculo. Lívia
conta para Raul que é neta de
Vitória. Carola tenta convencer Anita
a desistir de se encontrar com
Roberto. Dorotéia sugere que o filho
se case com Bianca. Roberto mente
para Anita. Felipe decide comprar
as terras de Genaro. Vitória fala
com Raul sobre as flores. Ariel faz
um pedido a Bernardo. Zilda
desconta dinheiro dos empregados.
Pedro se surpreende ao ver Lívia
no casarão.

QUINTA - FEIRA
Lívia conta a Pedro por que quer
trabalhar no casarão. Severa ouve
Anita falando de Roberto para
Carola. Afonso entrevista Lívia.
Melissa manda Roberto seduzir
Anita. Emília ameaça Lívia para que
ela desista de sua ideia. Melissa se
anima quando Felipe afirma que não
quer mais ficar em Campobello.
Felícia devolve o broche de
madrepérolas para Bianca. Pérsio
avisa a Neném que voltará para
casa. Felipe encontra Lívia.

SEXTA - FEIRA
Felipe e Roberto lutam esgrima.
Dorotéia ouve Vitória falar de
Bernardo para Zilda. Pedro pede
para Roberto ensiná-lo a lutar
esgrima. Roberto se insinua para
Lívia. Felipe avisa a Vitória que

venderá o sítio de Genaro antes de
deixar Campobello. Ariel encontra
Bernardo, mas é impedido de falar
com ele por seu mestre. Salomé se
prepara para uma cerimônia
espiritual. Severa conta para Zilda
e Afonso que Anita está
apaixonada. Dorotéia pede para
falar com Bento. Melissa encontra
Lívia.

do sobrinho. Grego intercepta um
forno industrial que Mari e Olga
tinham comprado para o Cebola
Brava. Cícero passa a ser assessor
de Benjamin na Pilartex. Soraya
descobre que Silvéria roubou o
vestido de noiva de Mari. Dom
Pepino chega de NY ao Brasil
acompanhado da consultora
Alceste.

confronta Beatriz. Teresa
aconselha Beatriz a contar para
Diogo que assassinou Cristóvão.
Alice aceita sair com Evandro.
Valeska ameaça Osvaldo. Regina e
Vinícius pensam um no outro.
Teresa avisa a Beatriz que ela terá
que sair de seu apartamento. Vera
levanta suspeitas contra Alice.
Otávio se declara para Beatriz.

TERÇA - FEIRA
Beatriz não aceita as investidas de
Otávio. Rafael conversa com Ivan
sobre Sérgio. Norberto defende
Valeska. Karen muda o visual.
Consuelo e Aderbal armam um plano
para acabar com o noivado de Laís
e pedem ajuda a Guto. Vinícius
revela a Regina que eles são
suspeitos do assassinato de Murilo.
Sérgio não desiste de Ivan. Laís vai
à uma festa com Rafael. Vinícius se
declara para Regina. Evandro
incentiva Alice a estudar. Bento
ajuda Paula com Manuela. Durante
a festa, Fred manda entregar a
Rafael uma bebida. Regina deixa
Wolnei sozinho com um envelope
com dinheiro. Laís desmaia na
festa.

QUARTA - FEIRA
Rafael leva Laís para o

hospital e Fred comemora. Regina
confessa a Paula que sente falta
de Vinícius. Laís tem uma parada
cardíaca e Rafael se desespera.
Teresa avisa a Maria José que Laís
está no hospital. Vera conversa com
Inês. Beatriz aluga o antigo
apartamento de Inês. Zé Henrique
encontra outro suspeito de matar
Murilo. Rafael discute com Aderbal
e Consuelo. Regina elogia o visual
de Wolnei. Ivan fica tocado com a

dedicação de Sérgio. Norberto fica
ansioso para saber o que Cláudio
falou sobre o restaurante no jornal.
Regina termina seu relacionamento
com Carlos Alberto. Consuelo
decide culpar Rafael pelo que
aconteceu com Laís. Inês
cumprimenta Beatriz em sua nova
casa.

QUINTA - FEIRA
Inês e Beatriz se enfrentam. Consuelo
e Aderbal prestam queixa contra
Rafael. Gabi destrata Diogo. Tadeu
presta seu depoimento e Vera
estranha sua tensão. Regina
descobre falta de dinheiro no caixa
e fica apreensiva. Regina conta para
Vinícius que terminou com Carlos
Alberto. Paula sente ciúmes de Bento.
Norberto é chamado para ser
entrevistado em um programa de TV.
Rafael se disfarça para ficar perto
de Laís. Regina e Tadeu encontram
Wolnei no restaurante. Luís
Fernando percebe a armação de
Aderbal e Consuelo. Sérgio
consegue tranquilizar Ivan. Tadeu e
Gabi decidem se casar. Bento finge
ser pai de Manuela. Regina dá um
ultimato em Beatriz.

SEXTA-FEIRA
Olga faz uma confissão a

Vera. Paula repreende Ivan por se
vitimizar. Vera interroga Diogo.
Otávio procura Beatriz. Regina se
preocupa com Inês. Carlos Alberto
pede para Fred aceitar Sérgio. Inês
flagra Regina saindo do prédio onde
Beatriz está morando. Carlos
Alberto e Inês ouvem Regina falar
ao telefone. Alice beija Evandro.
Beatriz volta para casa e encontra
Diogo dormindo. Sérgio conversa
com Fred.

Altemar Dutra Jr. e Duo Siqueira
Lima se apresentam no Sr. Brasil

Amanhã, dia 16, às 10h, na
TV Cultura, o Sr. Brasil recebe  os
artistas Altemar Dutra Jr. e Duo
Siqueira Lima. Na abertura do pro-
grama inédito, o  apresentador Ro-
lando Boldrin conta causos e canta
Doce de Cidra, de Mococa e Paraíso.

Na atração, Duo Siqueira
Lima, um duo de violão formado pela
uruguaia Cecília Siqueira e pelo mi-
neiro Fernando de Lima, mistura gê-
neros como clássico, barroco e músi-
ca brasileira. Juntos apresentam as
canções Um a Zero, de Pixinguinha e
Benedito Lacerda, e Cristal, de Cesar
Camargo Mariano.

Outro destaque é  o cantor
paulistano Altemar Dutra Jr.. Acom-
panhado pelo violonista Gustavo
Scaranelo e os músicos da percussão

Milton Mori, Neymar Dias e Roberta
Valente, eles apresentam duas péro-

las de Lupicínio Rodrigues: Rosário
de Esperança e Nunca.

O cantor Altemar Dutra Jr.

Violonista Daniel Murray lança em
Atibaia CD ‘universos em expansão...’

O violonista Daniel Murray
é considerado um dos mais talentosos
músicos de sua geração. Há mais de
10 anos desenvolve uma carreira
como intérprete, arranjador e com-
positor. No disco universos em ex-
pansão..., utiliza-se de violões de 6 e
11 cordas, além do computador, para
executar obras próprias e de compo-
sitores brasileiros contemporâneos
como Arthur Kampela, Aylton
Escobar, Eli-Eri Moura, Flo
Menezes, James Correa, José
Augusto Mannis, Marcus Siqueira e

Paulo Porto Alegre. A palavra ‘ex-
pansão’ do título tem um significado
especial. Este novo disco pode ser
visto como uma continuidade e
complementação do primeiro disco
de Murray ...universos sonoros para
violão e tape… (2008), também
abrangendo compositores contempo-
râneos. Os discos estão ‘linkados’
através dessas reticências.

O concerto chega a Atibaia
depois de passar por Botucatu e
Tatuí, e segue para outras cidades do
interior paulista como Jundiaí e
Sorocaba. É uma realização da pro-
dutora Totem Musicais com o apoio
do Governo do Estado de São Paulo,
Secretaria da Cultura e do Programa
de Ação Cultural - ProAC 2014.

Antes da apresentação o mú-
sico faz um workshop com o tema “O
uso do violão de 11 cordas’, no qual
mostra como esse instrumento vem se
desenvolvendo ao longo dos anos, além
de abordar suas possibilidades para a
execução de obras musicais.

Além da carreia-solo, que tem
os discos ...universos sonoros para
violão e tape... (2008) e Tom Jobim
para Violão-Solo (2010) e Autoral
(2015), tem projetos paralelos como
Duo Saraiva-Murray, como o violo-
nista Chico Saraiva, Trio Opus 12,

Núcleo Hespérides - Música das
Américas e Paulo Bellinati Trio.

SERVIÇO:
Violonista e compositor Daniel
Murray
17/08/15 - 2a feira - Grátis
15h30 - Workshop – ‘O uso do vio-
lão de 11 cordas’
16h – Concerto ‘universos em expan-
são...’
Antiteatro – FAMA (R. Dr. Joviano,
1350, Atibaia Jardim –T: (11) 4411
1741, Cap. : 150 lugares)

Sala 01
MISSÃO IMPOSSÍVEL- NAÇÃO
AÇÃO - Dublado - 14 Anos
Duração: 130min.
Qui,Sex, Seg. à Quarta-Feira: 18h20 -
21h00
Sáb, Dom: 15h45 - 18h20 - 21h00

Sala 02
QUARTETO FANTÁSTICO
AÇÃO - Dublado - 10 Anos
Duração: 100min.
Qui,Sex, Seg. à Quarta-Feira: 19h20 -
21h30
Sáb, Dom: 19h20 - 21h30

CARROSSEL
INFANTIL - Nacional - Livre
Duração: 82min.
Qui,Sex, Seg. à Quarta-Feira: 17h30
Sáb, Dom: 15h30 - 17h30
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Resenha AlfredoMonte Blog: armonte.wordpress.com

DAREDAÇÃO

Circo D’Areia é o projeto espe-
cialagendadoentre sábadoe13
próximo, empromoçãodoSesc
Santos.Temporpropostaesten-
deralonadocircoaoutrosespa-
ços públicos, para promover o
encontro entre artista e públi-
co, para que um possa se reco-
nhecer no outro e vice-versa. A
atração do primeiro dia é Poei-
radoTempo,comaCompanhia
francesaSôlta,sobredoisperso-
nagens esquecidos pela histó-
ria.Sessõesàs16heàs16h30.
Em Fontainebleau, da espa-

nholaBella Cia, os pintores im-
pressionistas Claude Monet e
Auguste Renoir vão para uma
florestaembuscadeinspiração.
Lá, encontramumabela jovem
e passam a disputar a primazia
paratransformá-laemtela.Do-
mingo, às 16 e às 17h. Ambas
comentradafranca.
Haverá, ainda, o espetáculo

ArtedoIlusionismo, sábado, às
17h30 e às 18h30, com Caio
Ferreira,noqual combina suas
habilidades de enganar os ol-
lhos com músicas erudita (de
Mozart, Strauss, Rosini e Cho-
pin) e instrumental. Ingressos
de R$ 5,00 a R$ 17,00. Rua
ConselheiroRibas,136.

DANIELMURRAY

Oviolonista,umdosnomesim-
portantes da nova geração, e
que atua como intérprete, ar-
ranjador e compositor, mostra
as faixas do álbum Expansão,
quinta, às 19h30, no Centro de
Atividades Integradas de San-
tos. Para o CD, usou violões de
6 e 11 cordas e um computador
para executar obras próprias e
de compositores brasileiros
contemporâneos, comoArthur
KampelaeAyltonEscobar.
Antesdaapresentação,omú-

sico faz um workshop com o
tema O Uso do Violão de 11
Cordas. Nele, mostra como es-
se instrumento vem se desen-
volvendo ao longo dos anos,
alémdeabordar suaspossibili-
dadespara aexecuçãodeobras
musicais. Gratuito. Avenida
RangelPestana, 150.

DÓ-RÉ-MI

Oprojeto recebe, hoje, às9h30
eàs11horas,noTeatroColiseu,
180alunos das escolasmunici-
pais Avelino da Paes Vieira e
Professor João Papa Sobrinho
para um encontro com a Or-
questra Sinfônica Municipal
de Santos, regida pelomaestro
LuísGustavoPetri.Oregentee
os músicos mostrarão aos alu-
nos todos os naipes que for-
mam um conjunto sinfônico.
No repertório, diversas canti-

gas populares (entre elas, Nes-
ta Rua e Sapo Cururu), com
arranjos especiais dos instru-
mentosdemadeira(flauta, cla-
rinete, oboé e fagote). Depois,
namúsicaSambalelê, entrama
trompa,o trompeteeos instru-
mentos de percussão. Rua
AmadorBueno,237,Santos.

ARYTOLEDO

O humorista mostra mais
umavezshowondereúnemú-
sicas, piadas e causos, com
duas apresentações: sábado e
domingo, às 21h, no Teatro
Procópio Ferreira. A R$
70,00. Av. Dom Pedro I, En-
seada,emGuarujá.

Eueooutropormeiodo circo

Poeira do Tempo, da Cia. Sôlta, retrata personagens esquecidos

Monet e Renoir duelam para transformar uma bela jovem em tela

“Devo ter ficado ali um bom
minuto, olhando para você.
Procurando um fio condutor
naquele emaranhado hiperco-
nectado. A certa altura você
percebeuminhapresença.Não
sevoltou,manteveolhoseouvi-
dos em seus terminais e conti-
nuou digitando”. Mais do que
sobre o proverbial conflito de
gerações (o narrador é um pai
que, sozinho, criouo filho, ago-
ra com18anos),OsLargados é
uma reflexão sobre os rumos
da civilização, a partir dos afe-
tos e da intimidade doméstica:
que tipo de ser humano, capaz
de se manter sempre antena-
do, no entanto desatento e
anômico, está sendo gestado
pelas triunfantes tecnologias,
peloidealdeconsumo(confun-
dido com “estilo de vida”) e
pela adolescentização de pa-
drõesecondutas?
O fio condutor do relato des-

se pós-pai (pois não consegue
se investir, a não ser por arre-
medos inconvincentes, com a
chamada autoridade paterna;
quanto ao filho, ele é defini-
do— com suas coisas jogadas
pela casa e seu desleixo ge-
ral—como um “perfeccionista
da negligência”) é o convite,
transformadoemsúplica,exor-
tação, chantagem emocional,
ameaça,paraque façamjuntos
a subidaporumacolina (aCol-
ledellaNasca),manutençãode
uma tradição ancestral, um
passa-tochageracional.
Ao longo da leitura do bri-

lhante romancedo italianoMi-
chele Serra, fiquei receoso de
que a concretização narrativa
dessaempreitadaacabassecon-
duzindo pai e filho para as tri-
lhas do sentimentalismo e das

fáceis conciliações. Qual nada!
A perplexidade e a apreensão
(entremeadas tanto com laivos
deressentimentoeironiaquan-
to de ternura apaixonada—e
nisso Serra segue a grande e
inimitável tradição da literatu-
ra e do cinema de seu país) são
os fundamentos de Os Larga-
dos, já que está em jogo o futu-
ro.Nummundoemqueaspes-
soas estão morrendo mais ve-
lhas,comoserávivernumiluso-
riamente eterno presente dos
horizontes descartáveis, numa
duradoura e hedonista condi-
ção adolescente, todas as rela-
ções esgarçadas ou voláteis,
mesmo aquelas que considerá-
vamosatávicas(opróprionarra-
dorestáescrevendoumroman-
ce distópico sobre uma Guerra
Final,entrevelhosejovens)?
Entreosmomentosmarcan-

tes do livro estão o episódio em
que o pai tem de passar algu-
mas horas com Pia, amiga do
filho (este não pôde chegar a
tempo), numa quase total au-
sência de comunicação (“Não
sabe—nãocompreende—sees-
ta parede invisível é a simples
reedição do eterno conflito en-
tre pais e filhos, adultos e jo-
vens.Ousealgo inédito, desco-

nhecido, mutagênico...”); e
aquele no qual, após saber
queoperfeccionistadanegli-
gência ficou três horas numa
fila para entrar na recém-
aberta franquia de uma loja
norte-americana de mole-
tons, o pai faz uma incursão
por ali, abismando-se com a
belezadosvendedoresdeam-
bos os sexos: “a estes gatíssi-
mosegatíssimasnãosepode,
oumelhor, não se deve, pedir
informações, perguntar pre-
ços: eles só expõem a si mes-
mos, suas juventudes em flor
(...) mas os senhores acham,
queiram desculpar, que eu,
após ter visto concentrada
empoucosmetrostantabele-
za humana quanto bastaria
para o Imperador da China,
possa iremborasatisfeitopor
tercompradoummoletom?”
Como já afirmou Milan

Kundera, “O romance que
não descobre uma porção até
então desconhecida da exis-
tência é imoral”. Enquanto
tantos ficcionistas ainda fi-
cam rodeando a lâmpada co-
momariposas, ou seja, do ato
de escrever enquanto tema (e
oleitorsaicomaimpressãode
ter comprado apenas umme-
romoletom),obrascomoSub-
missão,deHouellebecq,oues-
teOsLargados recolocamem
pautaadiscussãodeideias,de
impasses contemporâneos
queforjarãoaHistóriaeopor-
vir. Revitalizam assim uma
das vocações mais relevantes
(nofundo,suaverdadeiramo-
ralidade)daartedoromance.

SERVIÇO –OSLARGADOS (GLI SDRAIATI,
2013),DEMICHELE SERRA. TRADUÇÃODE
JOANAANGÉLICAD´AVILAMELO.
ALFAGUARA. 125PÁGS. R$ 24,90

SAMUELVASCONCELLOS/DIVULGAÇÃO

Os largados ea verdadeira
vocaçãodo romance

GAEL/DIVULGAÇÃO

ELAINEELLER/DIVULGAÇÃO

OsLargados
recolocaempauta
adiscussãode
ideias,deimpasses
contemporâneos
queforjarãoa
Históriaeoporvir

Muita música e aprendizado com o violonista Daniel Murray
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MPB JulinhoBittencourt E-mail: julinhobittencourt@hotmail.com

>Shows
DanielMurray
AMANHÃ. O violonista, in-
térprete, arranjador e
compositor mostra o CD
Expansão, às 19h30, no
CentrodeAtividades Inte-
gradas de Santos, no qual
usou violões de 6 e 11 cor-
das e computador para
executar obras próprias e
de compositores brasilei-
ros contemporâneos. Às
19h, Daniel dá o
workshopOUso doViolão
de 11 Cordas, mostrando
como o instrumento vem
se desenvolvendo ao lon-
go dos anos, alémde abor-
dar suas possibilidadespa-
raasobrasmusicais.

GRATUITO.

AV.RANGELPESTANA, 150, SANTOS.

JeitoMoleque
SEXTA.Ogrupomostra su-
cessos no Villa Boemia, às
22h. Tem, ainda, Samba
BemeDJFabrícioSantos.

R$30,00 (ANTECIPADO).

AV.MARECHALMALLET, 795, CANTODO
FORTE, EMPRAIAGRANDE.

>Infantil
Teatrada
DOMINGO. No projeto in-
fantil, às 11h, na Casa de
Cultua de Bertioga, a atra-
çãoéoespetáculoOSenhor
dosSonhos,daCompanhia,
Truks, que conta a história
domenino Luca que, total-
mente mergulhado em
seus sonhos, fantasias e in-
vençõesmirabolantes, pro-
cura, sem muito sucesso,
adaptar-se às regras so-
ciais.Gratuito.

AV. THOMÉDESOUZA, 130, CENTRO.

GrupoPalindrumlança
oprimeiroálbum
Oquintetobrasileiro, queune
instrumentoscomoopiano, ovio-
loncelo, percussãoeohangdrum
(feito comduasplacasmetálicas
convexas sobrepostasque
formamumpequenodisco, com
setecírculos) interpreta 14 faixas
(excetoTorus) , compostas ear-
ranjadasporDyonisioMoreno,
nasquais solidifica seu som.

ApaulistanaBixiga70
eomaisnovoproduto
Abanda,queune ritmosafricano,
brasileiro, latino e jazz, lança
Volume III, comDécio 7 (bateria),
Marcelo (baixo), Cris (guitarra),
Mauricio (tecladoeguitarra),Rô-
muloeGustávo (percussão), Cuca
(saxbarítono), Daniel (sax tenor),
Douglas (trombone) eDaniel Gra-
lha (trompete). Faixaspara
dançar, emuito!

Porcontadocentenáriodenas-
cimento de Lupicínio Rodri-
gues, em 2014, a sua obra está
sendo revisitada por vários in-
térpretes,quevãodeArrigoBar-
nabéaGalCosta.
Entre eles, de forma muito

mais discreta e refinada,
Adriana Calcanhoto acaba de
lançaro lindoLoucura.Grava-
do ao vivo em Porto Alegre e
registrado em formatoDVDe
CD, o disco conta com instru-
mental e estética muito pró-
prios do sul do País, região de
origemdosdois autores, intér-
prete ehomenageado.
O show aconteceu apenas

umavezporcontadeumconvi-
te para participar do projeto
Unimúsica, da Universidade
Federal doRS.Quemviu, viu e
quem não viu tem a chance de
ver apenas o DVD e pronto.
Isso faz com que se torne mais
valiosaaindaafinezaeaelegân-
cia do grupo formadoporDadi
Carvalho e Cézar Mendes nos
violões,JesséSadoc,notrompe-
te e flugelhorn eAlbertoConti-
nentinonobaixo,alémdaspar-
ticipações de Arthur de Faria
no acordeom e Arthur Nestro-
vskieCidCamposnosviolões.
O disco é encantador, para

dizeromínimo.Os instrumen-
tistastêmpapelprimordial,ca-
dauma seu tempo. Impossível
nãodestacaroviolãodeNestro-
vski ou o acordeom de Arthur
de Faria. Cada um deles, em
umaouvárias canções, é digno
dedestaque.
No repertório estão pratica-

mente todos os grandes clássi-
cos de Lupicínio, cantados de
forma ainda mais dramática e
reverente do que costumamos

ouvir. Calcanhoto trata as can-
ções com muita delicadeza e
dor, ternura e devoção. Para
ela, Lupicínio não foi uma des-
coberta. Ele sempre esteve lá,
conformeela conta. As canções
estãode tal forma coladas à sua
vidaqueissotranspareceacada
notaqueemite,acadapalavra.
EstãoláCadeiravazia,Casti-

go e Quem há de Dizer, as três
de Lupicínio Rodrigues e Alci-
des Gonçalves; Se Acaso você
Chegasse, de Lupicínio Rodri-
gues eFelisbertoMartins eEla
Disse-me Assim (Vai embora),
Esses Moços (pobres moços),
Felicidade, Homenagem, Ju-
diaria, Loucura, Nervos de
Aço, Nunca, Vingança e Volta,
todassódeLupicínio.

AdrianaCalcanhotoredes-
cobriu, ainda, Cevando o
Amargo, deLupicínioRodri-
gues e Paratini. Uma linda
toadagaúchaeternizadapelo
grupo vocal Farroupilha,
comotítulodeAmargo, além
de uma breve interpretação
do Hino do Grêmio, time de
coração deLupicínio e, segu-
ramente, um dos hinos mais
lindosdofutebolbrasileiro.
OLupicínioRodriguesque

se popularizou nas décadas
de 1940 e 1950 pelo Brasil
afora foi ocompositorouvido
por toda a parte, com sam-
bas, toadas e canções univer-
sais,ondequasenãoseperce-
beaorigemdoautor.
Como curiosidade, vale di-

zerqueelepraticamentenun-
casaiudePortoAlegre.Adria-
naCalcanhotopegaasuamú-
sica e a leva de volta para lá,
para a sua infância, suas ruas
elembranças.
E é lá, junto dos dois, que

ela parece mais forte e mais
lindadoquenunca.

SalaLaMuertedeTuVida
(Esteban)
Comestenome, parecenovidade
internacional,masébrasileiro, e
cantaemportuguês.RodrigoTa-
vares (Estebanéonomedoseu
projeto solo) égaúcho (aproximi-
dadecomoshermanos talvezex-
pliqueo título emespanhol) e to-
counasbandasAbril e Fresno.
Nesse segundoCD, ele toca vio-
lão,piano, guitarra ebateria, ao
vivo, acompanhadodebanda.

Time isMonkey
(Mustache&osApaches)
Conhecidadas ruasdaCapital e
programasdeTV, aMustacheé
umadasbandasmais irreveren-
tesdosúltimosanos.Misturamú-
sicose ritmosgaúchos,mineiros
epaulistanos.Comoasstreetban-
dsdeNovaOrleans, sãovistos
tocandobaixo, banjoewash-
boardemaoar livre.Neste segun-
doCD, oquinteto explorao clima
decabaré (aoestilo TomWaits).

AndreGimaranzestreiaem
estúdiocomHandmade
Emumamisturade jazz, rocke
blues,Andre lança seuprimeiro
álbumsolo.No repertório,
músicasautorais,masemshows
elenãodeixadebrindaraplateia
comreleiturasdegrandes
sucessos, comoNadaserá como
Antes (MiltonNascimento),
Amazonas (JoãoDonato).

Filhodepeixe....,mas
comtalentopróprio
DaniBlack (filhodeTetê
Espíndola) revelamais
claramenteaqueveiono
universomusical pop, como
tempoaseu favor, aos27anos.
Compositorpensante, guitarrista
de impactoecantor de intensa
belezaepotência vocal, coloca
nomercadooálbumDilúvio,
com11 faixas.

Programe-se

>Música
RepertórioAmplo
SÁBADO.AndréParisieo
Grupo Língua Brasileira
apresentam, às 20h, na
Casa de Cultura de Ber-
tioga, um toque de blue
notes, harmonias de bos-
sanovaeobalançobrasi-
leirodo frevo, sambaedo
baião. Há espaço tam-
bém para o choro tradi-
cional, característico dos
clássicosdePixinguinha.

ENTRADAFRANCA.

AV.THOMÉDESOUZA, 130,CENTRO.

Obras deLupicínioRodrigues
em formatomais refinado

Outros lançamentos

FOTOSDIVULGAÇÃO

FOTOSREPRODUÇÃO
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sociedade

dia 12 

FaLeciMeNTos

dia 10

divulgação/evento
Para o Município

encontro 

simone Lucena cordeiro, dou-
tora em História social pelo 
Programa de estudos Pós-Gra-
duados da Pontifícia Univer-
sidade católica de são Paulo 
PUc-sP: Linha de Pesquisa - 
cultura e cidade. Trabalhou no 
arquivo Público do estado de 
são Paulo (secretaria de esta-
do da casa civil de são Paulo), 
exercendo atividades acadêmi-
cas de ensino-pesquisa e nas ati-
vidades técnicas no tratamento, 
na organização e disponibiliza-
ção dos arquivos públicos e pri-
vados. atualmente, trabalha na 
organização e na disponibiliza-
ção dos documentos do arquivo 
da Prefeitura de socorro.
organizadora da publicação 
fac-similar do Relatório da 
comissão de exame e inspe-
ção das Habitações operárias 
e cortiços de santa iphigenia, 

doutora em História social lança livro no Museu Municipal
imprensa/Prefeitura
Para o Município

resumo:
a pesquisa de doutorado que originou o livro representa o sentido dos discursos 
e iniciativas referentes à moradia popular, entre a segunda metade da década de 
1960 até o final da década de 1980, na cidade de São Paulo, tendo como objeto 
de estudo a atual subprefeitura da cidade Tiradentes, e a coHaB. 
o período estudado foi marcado pela criação da companhia Metropolitana de 
Habitação e pela constituição de uma das suas principais intervenções: a co-
HaB-cidade Tiradentes. além disso, acreditamos que o recorte cronológico e 
temático se justifica porque, naquele contexto, ocorreu a expansão do ideário do 
planejamento urbano e a constituição de vários Órgãos, Leis e Projetos Urbanís-
ticos e Habitacionais. 
A cidade vivenciou significativas transformações urbanas e demográficas com 
o crescimento expressivo da sua população, e construção dos conjuntos habita-
cionais populares, em sua periferia. Porém, também pensamos que a população 
da cidade interagiu com as ações do poder público (re)criando territoriedades 
socioculturais e formas alternativas de habitar o município. 
O livro demonstra análise sobre a documentação oficial, tais como: jornais/revis-
tas, fotografias, processos de construção e memoriais, também os depoimentos 
de moradores da cidade Tiradentes e região. Nesse sentido, analisei a documen-
tação, contrapondo em constante diálogo as diferentes informações das fontes e 
da bibliografia estudada.
dessa maneira, espero oferecer contribuições à história sociocultural da consti-
tuição dos espaços e seus agentes, na cidade de são Paulo. o estudo da moradia 
popular na periferia leste paulistana, nas décadas de 1960-1980, é um dos ele-
mentos, essencial na constituição das condições de existência dos moradores de 
são Paulo. Vale frisar que penso a cidade de são Paulo como também composta 
por um conjunto heterogêneo de culturas que interagem e circulam. 

de 1893. Livro intitulado: Os 
Cortiços de Santa Efigênia, Sa-
nitarismo e Urbanização, 1893 
APESP/IMESP, 2010. 
Recentemente, com a publica-

escritores

Biblioteca receberá o Programa Viagem Literária, em setembro  

Pela segunda vez, a Biblioteca 
receberá o Programa Viagem 
Literária, promovido pela se-
cretaria estadual de cultura, 
com apoio da Prefeitura de so-
corro / Secretaria Municipal de 
cultura e voltado à valorização 
das bibliotecas públicas e estí-
mulo à leitura. 
O evento acontece no dia 23 de 
setembro, com dois módulos, de 
manhã, às 10h, com o escritor 
Raphael draccon para o públi-
co de 10 a 18 anos, e para o pú-
blico adulto, às 14h, com Luize 
Valente.
além de socorro, na região de 
campinas, o Programa também 
passa por Mococa, Leme, santa 
Barbara d’oeste, Limeira, ita-
tiba, Valinhos, sumaré e Monte 
Mor, que recebem grandes es-
critores

a escritora Luize Valente, nasceu no 
Rio de Janeiro, é escritora, documenta-
rista e jornalista, com mais de 25 anos 
de experiência em televisão. Formada 
em Jornalismo, com pós-graduação em 
Literatura Brasileira pela PUC/RJ, sem-
pre foi apaixonada por História, com 

o escritor Raphael draccon é romancis-
ta, roteirista e editor, escreveu a trilogia 
dragões de Éter: caçadores de Bruxas, 
coração de Neve e círculos da chuva, 
além de Fios de Prata e espíritos de 
Gelo, todos pela Leya. Recentemente, 
lançou cemitério de dragões – Legado 
Ranger . Com a marca de 200 mil exem-
plares, é o autor mais jovem a assinar 
com os braços nacionais de duas das 
maiores holdings editoriais do mundo. 
além de integrante do Rapaduracast, 
é roteirista premiado pela american 
screenwriter association e chegou ao 
quarto lugar dos mais vendidos no Mé-
xico, pela Random House. Responsável 
pela indicação da obra de George R.R. 
Martin, “crônicas de Gelo & Fogo”, é 
hoje autor da editora Rocco, estreando o 
novo selo de fantasia da empresa.

especial fascínio por temas ligados ao 
Judaísmo, às raízes judaicas do Brasil e 
à saga dos judeus de Portugal.
É autora, com elaine eiger, do livro isra-
el: rotas e raízes (1999) e dos documen-
tários Caminhos da Memória: a Trajetó-
ria dos Judeus em Portugal (2002) e A 
Estrela Oculta do Sertão (2005), ambos 
exibidos em vários festivais no Brasil e 
no exterior, e na televisão (canal Brasil), 
constituindo importantes inventários do 
Judaísmo no Brasil e em Portugal. com 
o último, ainda ganhou o Prêmio de Me-
lhor documentário no Festival de cine-
ma Judaico de são Paulo e foi exibido 
na Mostra no Lincoln center, em Nova 
York, e nos Festivais de san diego, Jeru-
salém, entre outros.
A partir de 2012, envereda pela escrita 
ficcional, publicando, pela Editora Re-
cord, o romance histórico “o segredo do 
oratório” (2012), com o qual foi finalista 
do Prêmio são Paulo de Literatura, em 
2013. Já na sua quarta edição no Brasil, 
foi traduzido e publicado também na Ho-
landa, pela Nieuw Amsterdam (2013). 
Em 2015, foi lançado, igualmente pela 
editora Record, seu novo romance his-
tórico, Uma praça em antuérpia, o qual 
também já atravessou o Atlântico: a edi-
ção portuguesa ficará a cargo da Editora 
saída de emergência.

divulgação/projeto
Para o Município

No dia, 27 de agosto, a Manacá Pai-
sagismo e Jardinagem organizou 
um encontro com os jardineiros de 
socorro, evento realizado em parce-
ria com a FoRTH JaRdiM, no qual 
estiveram presentes 20 jardineiros, 
participando da palestra ministrada 
pelo engenheiro Marcos estevão 
Feliciano. o assunto abordado foi 
de adubação para plantas ornamen-
tais e gramados, sua importância e o 
uso correto de fertilizantes.
a Manacá Paisagismo e Jardina-
gem agradece aos jardineiros que 
participaram e convida os profis-
sionais da cidade a se cadastrarem 
na loja, para futuros treinamentos.
Mais informações: www.facebook.
com/manacapaisagismoejardina-
gem ou (19) 3855-3226.

Jardineiros em busca de conhecimento
divulgação/evento
Para o Município

o incrível universo sonoro do 
violonista daniel Murray pode-
rá ser visto na próxima 5ª feira, 
às 20h, no Teatro do Centro Cul-
tural, à Rua XV de Novembro, 
210 - Centro, com entrada gra-
tuita.
ele que é considerado um dos 
mais talentosos músicos de sua 
geração e fará um concerto ins-
pirado pelo cd “Universos em 
expansão...”, lançado pela To-
tem Musicais, com fomento do 
Proac - Programa de ação cul-
tural do Governo do estado de 
são Paulo, por meio da sua se-
cretaria de estado da cultura.
Nesse álbum, o artista utiliza-se 
do violão de 6 cordas, mas tam-
bém do raro violão de 11 cordas, 
além do computador, para exe-
cutar obras próprias e de com-
positores brasileiros contempo-
râneos, como Arthur Kampela, 

daniel Murray traz “Universos em expansão...” Violões, pedaleiras e computador

aylton escobar, eli-eri Moura, 
Flo Menezes, James correa, 
José augusto Mannis, Marcus 
siqueira e Paulo Porto alegre. 
essas composições represen-
tam um amplo leque estético, 
abarcando desde a linguagem 
erudita mais tradicional até pe-
ças ‘experimentais’. além dos 
violões, o computador também 
é um ‘instrumento musical’ nas 
mãos de daniel Murray. “cada 
vez mais a estética dos compo-
sitores corresponde a ‘universos 
pessoais’ e não, necessariamen-
te, fazendo parte de um grande 
movimento ou corrente. essas 
galáxias de sons exclusivos, em 
que as obras são criadas, em-
bora distantes umas das outras, 
levam todas a uma ‘viagem’ ins-
tantânea em outras dimensões, 
para quem se dispõe realmente a 
escutá-las”, explica daniel. 

a apresentação, aqui em so-
corro, será centrada nas com-
posições de daniel Murray, e 
encerra a turnê “Universos em 
expansão...”,  que passou por 
12 cidades do interior paulista, 
além de incrementar a progra-
mação das comemorações pelo 
aniversário de  5 anos do Con-
servatório Municipal de socor-
ro que, para marcar a data, apre-
sentará, às 19h30, na primeira 
parte do concerto, o  duo ca-
ciano-Rovigatti, de sax e piano, 
formado pelos seus professores 
Jonas caciano e Júlio Rovigatti. 
antes da apresentação, daniel 
Murray faz um workshop, às 
18h, em torno das noções de mú-
sica clássica contemporânea e a 
especificidade do uso do violão 
de 11 cordas, no qual aborda as 
possibilidades desse instrumen-
to, para a execução das obras 

musicais. Nele, o músico faz 
questão de convidar crianças e o 
público  para ajudá-lo a virar as 
folhas das partituras e a disparar 
sons e efeitos das pedaleiras. 
No site universosemexpansao.
com.br temos um rico material 
documental sobre o projeto, e os 
compositores envolvidos.

serviço
Violonista e compositor daniel 
Murray - 10/09/15 – quinta-feira 
- Grátis
18h – Workshop – ‘O uso do vio-
lão de 11 cordas’ 
19h30 – Duo Caciano-Rovigatti 
(sax e Piano)
20h – Concerto Daniel Murray 
“Universos em expansão...”
Teatro do centro cultural
Rua XV de Novembro, 210
Tel.: (19) 3895-4829 
Capacidade: 130 lugares
 

o artista imerge no universo dos softwares para criar sonoridades particulares e insólitas. 

ção do livro cidade Tiradentes 
e cohab: Moradia Popular na 
Periferia de São Paulo - Projetos 
e Trajetórias (1960-1980). Edi-

tora Alameda/FAPESP, a autora 
convida para o lançamento no 
Museu Municipal, no dia 12 de 
setembro, às 19 horas.

sebastião LoPes oLiveira  †

Faleceu no dia 22 agosto, com 79 anos e residia à Rua Maestro José Pedro da 
Silva, 59 – Centro. Era casado com Deusdedit Linhares de Oliveira e deixa 
as filhas enicéia e edilaine.

Margarida Ferreira de saLLes †
Faleceu no dia 28 de agosto, com 83 anos e residia no Sitio São João, Bairro 
Jaboticabal. eia viúva de  João cardoso e deixa os filhos Leonor e Maria.

Lucas José de toLedo †
Faleceu no dia 29 de agosto, com 19 anos, e residia no Sitio São Sebastião, 
Bairro camilos. Filho de sebastião Lazaro de Toledo e dircelene aparecida 
de oliveira Toledo.

Lazara cLaudete aParecida de Moraes †
Faleceu no dia 30 de agosto, com 54 anos e residia no Sitio São Lazaro, 
Bairro Visconde de soutelo e deixa os filhos Paulo e Mirela. 

Às famílias enlutadas, nossos sentimentos de pesar.

Foto:  samuel vasconcellos 2015 Hz
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