Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e TotemMusicais
apresentam
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Turnê de lançamento do CD(2015)

Botucatu, 23/07
Tatuí, 13/08
Atibaia, 17/08
Jundiaí, 18/08

Cerquilho, 19/08
Marília, 20/08
Garça, 21/08
Bauru, 26/08

Amparo, 27/08
Sorocaba, 28/08
Santos, 03/09
Socorro, 10/09

Realização
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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

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.

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

saúde

www.oatibaiense.com.br

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.

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

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.

B3

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.

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.

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.

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

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 programa inédito, o apresentador Rolando 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 mineiro Fernando de Lima, mistura gêneros como clássico, barroco e música 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.. Acompanhado pelo violonista Gustavo
Scaranelo e os músicos da percussão

O cantor Altemar Dutra Jr.

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

las de Lupicínio Rodrigues: Rosário
de Esperança e Nunca.

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 compositor. No disco universos em expansão..., utiliza-se de violões de 6 e
11 cordas, além do computador, para
executar obras próprias e de compositores 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 ‘expansão’ 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 contemporâneos. 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 produtora 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 músico 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 violonista 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 violão de 11 cordas’
16h – Concerto ‘universos em expansão...’
Antiteatro – FAMA (R. Dr. Joviano,
1350, Atibaia Jardim –T: (11) 4411
1741, Cap. : 150 lugares)

Programação de 13 a 19/08
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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Os largados e a verdadeira
vocação do romance
“Devo ter ficado ali um bom
minuto, olhando para você.
Procurando um fio condutor
naquele emaranhado hiperconectado. A certa altura você
percebeu minha presença. Não
se voltou, manteve olhos e ouvidos em seus terminais e continuou digitando”. Mais do que
sobre o proverbial conflito de
gerações (o narrador é um pai
que, sozinho, criou o filho, agora com 18 anos), Os Largados é
uma reflexão sobre os rumos
da civilização, a partir dos afetos e da intimidade doméstica:
que tipo de ser humano, capaz
de se manter sempre antenado, no entanto desatento e
anômico, está sendo gestado
pelas triunfantes tecnologias,
pelo ideal de consumo (confundido com “estilo de vida”) e
pela adolescentização de padrões e condutas?
O fio condutor do relato desse pós-pai (pois não consegue
se investir, a não ser por arremedos inconvincentes, com a
chamada autoridade paterna;
quanto ao filho, ele é definido— com suas coisas jogadas
pela casa e seu desleixo geral—como um “perfeccionista
da negligência”) é o convite,
transformado em súplica, exortação, chantagem emocional,
ameaça, para que façam juntos
a subida por uma colina (a Colle della Nasca), manutenção de
uma tradição ancestral, um
passa-tocha geracional.
Ao longo da leitura do brilhante romance do italiano Michele Serra, fiquei receoso de
que a concretização narrativa
dessaempreitadaacabasse conduzindo pai e filho para as trilhas do sentimentalismo e das

OsLargados
recolocaempauta
adiscussãode
ideias,deimpasses
contemporâneos
queforjarãoa
Históriaeoporvir
fáceis conciliações. Qual nada!
A perplexidade e a apreensão
(entremeadas tanto com laivos
deressentimentoeironiaquanto de ternura apaixonada—e
nisso Serra segue a grande e
inimitável tradição da literatura e do cinema de seu país) são
os fundamentos de Os Largados, já que está em jogo o futuro. Num mundo em que as pessoas estão morrendo mais velhas,comoseráviver num ilusoriamente eterno presente dos
horizontes descartáveis, numa
duradoura e hedonista condição adolescente, todas as relações esgarçadas ou voláteis,
mesmo aquelas que considerávamosatávicas(opróprionarrador está escrevendo um romance distópico sobre uma Guerra
Final,entre velhose jovens)?
Entre os momentos marcantes do livro estão o episódio em
que o pai tem de passar algumas horas com Pia, amiga do
filho (este não pôde chegar a
tempo), numa quase total ausência de comunicação (“Não
sabe—não compreende—se esta parede invisível é a simples
reedição do eterno conflito entre pais e filhos, adultos e jovens. Ou se algo inédito, desco-

nhecido, mutagênico...”); e
aquele no qual, após saber
que o perfeccionista da negligência ficou três horas numa
fila para entrar na recémaberta franquia de uma loja
norte-americana de moletons, o pai faz uma incursão
por ali, abismando-se com a
beleza dos vendedores de ambos os sexos: “a estes gatíssimos e gatíssimas não se pode,
ou melhor, não se deve, pedir
informações, perguntar preços: eles só expõem a si mesmos, suas juventudes em flor
(...) mas os senhores acham,
queiram desculpar, que eu,
após ter visto concentrada
em poucos metros tanta beleza humana quanto bastaria
para o Imperador da China,
possa ir embora satisfeito por
ter comprado um moletom?”
Como já afirmou Milan
Kundera, “O romance que
não descobre uma porção até
então desconhecida da existência é imoral”. Enquanto
tantos ficcionistas ainda ficam rodeando a lâmpada como mariposas, ou seja, do ato
de escrever enquanto tema (e
oleitorsai coma impressão de
ter comprado apenas um meromoletom),obrascomoSubmissão,deHouellebecq,oueste Os Largados recolocam em
pauta a discussão de ideias, de
impasses contemporâneos
queforjarãoaHistóriaeoporvir. Revitalizam assim uma
das vocações mais relevantes
(nofundo,suaverdadeiramoralidade)daartedoromance.
SERVIÇO – OS LARGADOS (GLI SDRAIATI,
2013), DE MICHELE SERRA. TRADUÇÃO DE
JOANA ANGÉLICA D´AVILA MELO.
ALFAGUARA. 125 PÁGS. R$ 24,90
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Eu e o outro por meio do circo
ELAINE ELLER/DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Circo D’Areia é o projeto especial agendado entre sábado e 13
próximo, em promoção do Sesc
Santos.Temporpropostaestenderalonadocircoaoutrosespaços públicos, para promover o
encontro entre artista e público, para que um possa se reconhecer no outro e vice-versa. A
atração do primeiro dia é PoeiradoTempo, coma Companhia
francesaSôlta, sobredoispersonagens esquecidos pela história.Sessões às16h eàs 16h30.
Em Fontainebleau, da espanhola Bella Cia, os pintores impressionistas Claude Monet e
Auguste Renoir vão para uma
florestaem busca de inspiração.
Lá, encontram uma bela jovem
e passam a disputar a primazia
paratransformá-la em tela. Domingo, às 16 e às 17h. Ambas
comentradafranca.
Haverá, ainda, o espetáculo
Arte do Ilusionismo, sábado, às
17h30 e às 18h30, com Caio
Ferreira, no qual combina suas
habilidades de enganar os ollhos com músicas erudita (de
Mozart, Strauss, Rosini e Chopin) e instrumental. Ingressos
de R$ 5,00 a R$ 17,00. Rua
Conselheiro Ribas, 136.

Poeira do Tempo, da Cia. Sôlta, retrata personagens esquecidos
GAEL/DIVULGAÇÃO

DANIEL MURRAY

O violonista, um dos nomes importantes da nova geração, e
que atua como intérprete, arranjador e compositor, mostra
as faixas do álbum Expansão,
quinta, às 19h30, no Centro de
Atividades Integradas de Santos. Para o CD, usou violões de
6 e 11 cordas e um computador
para executar obras próprias e
de compositores brasileiros
contemporâneos, como Arthur
Kampela e Aylton Escobar.
Antes daapresentação, o músico faz um workshop com o
tema O Uso do Violão de 11
Cordas. Nele, mostra como esse instrumento vem se desenvolvendo ao longo dos anos,
além de abordar suas possibilidades para a execução de obras
musicais. Gratuito. Avenida
Rangel Pestana, 150.

Monet e Renoir duelam para transformar uma bela jovem em tela
SAMUEL VASCONCELLOS/DIVULGAÇÃO

DÓ-RÉ-MI

O projeto recebe, hoje, às 9h30
e às 11 horas, no Teatro Coliseu,
180 alunos das escolas municipais Avelino da Paes Vieira e
Professor João Papa Sobrinho
para um encontro com a Orquestra Sinfônica Municipal
de Santos, regida pelo maestro
Luís Gustavo Petri. O regente e
os músicos mostrarão aos alunos todos os naipes que formam um conjunto sinfônico.
No repertório, diversas canti-

Muita música e aprendizado com o violonista Daniel Murray

gas populares (entre elas, Nesta Rua e Sapo Cururu), com
arranjos especiais dos instrumentos de madeira (flauta, clarinete, oboé e fagote). Depois,
na música Sambalelê, entram a
trompa, o trompete e os instrumentos de percussão. Rua
Amador Bueno, 237, Santos.

ARY TOLEDO

O humorista mostra mais
umavez show onde reúne músicas, piadas e causos, com
duas apresentações: sábado e
domingo, às 21h, no Teatro
Procópio Ferreira. A R$
70,00. Av. Dom Pedro I, Enseada, em Guarujá.
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>Música

Obras de Lupicínio Rodrigues
em formato mais refinado

Repertório Amplo

FOTOS DIVULGAÇÃO

Por conta do centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues, em 2014, a sua obra está
sendo revisitada por vários intérpretes,quevãodeArrigoBarnabéa Gal Costa.
Entre eles, de forma muito
mais discreta e refinada,
Adriana Calcanhoto acaba de
lançar o lindo Loucura. Gravado ao vivo em Porto Alegre e
registrado em formato DVD e
CD, o disco conta com instrumental e estética muito próprios do sul do País, região de
origem dos dois autores, intérprete e homenageado.
O show aconteceu apenas
uma vez por conta de um convite para participar do projeto
Unimúsica, da Universidade
Federal do RS. Quem viu, viu e
quem não viu tem a chance de
ver apenas o DVD e pronto.
Isso faz com que se torne mais
valiosaaindaa fineza ea elegância do grupo formado por Dadi
Carvalho e Cézar Mendes nos
violões,JesséSadoc,notrompete e flugelhorn e Alberto Continentino no baixo, além das participações de Arthur de Faria
no acordeom e Arthur Nestrovski e Cid Campos nos violões.
O disco é encantador, para
dizer o mínimo. Os instrumentistas têm papel primordial, cada um a seu tempo. Impossível
nãodestacar oviolão de Nestrovski ou o acordeom de Arthur
de Faria. Cada um deles, em
uma ou várias canções, é digno
de destaque.
No repertório estão praticamente todos os grandes clássicos de Lupicínio, cantados de
forma ainda mais dramática e
reverente do que costumamos

Sala La Muerte de Tu Vida
(Esteban)

Com este nome, parece novidade
internacional, mas é brasileiro, e
canta em português. Rodrigo Tavares (Esteban é o nome do seu
projeto solo) é gaúcho (a proximidade com os hermanos talvez explique o título em espanhol) e tocou nas bandas Abril e Fresno.
Nesse segundo CD, ele toca violão, piano, guitarra e bateria, ao
vivo, acompanhado de banda.

ouvir. Calcanhoto trata as canções com muita delicadeza e
dor, ternura e devoção. Para
ela, Lupicínio não foi uma descoberta. Ele sempre esteve lá,
conforme ela conta. As canções
estão de tal forma coladas à sua
vida que isso transparece a cada
notaqueemite, a cada palavra.
Estão lá Cadeira vazia, Castigo e Quem há de Dizer, as três
de Lupicínio Rodrigues e Alcides Gonçalves; Se Acaso você
Chegasse, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins e Ela
Disse-me Assim (Vai embora),
Esses Moços (pobres moços),
Felicidade, Homenagem, Judiaria, Loucura, Nervos de
Aço, Nunca, Vingança e Volta,
todas só de Lupicínio.

Adriana Calcanhoto redescobriu, ainda, Cevando o
Amargo, de Lupicínio Rodrigues e Paratini. Uma linda
toada gaúcha eternizada pelo
grupo vocal Farroupilha,
com o título de Amargo, além
de uma breve interpretação
do Hino do Grêmio, time de
coração de Lupicínio e, seguramente, um dos hinos mais
lindos do futebol brasileiro.
O Lupicínio Rodrigues que
se popularizou nas décadas
de 1940 e 1950 pelo Brasil
afora foi o compositor ouvido
por toda a parte, com sambas, toadas e canções universais, onde quase não se percebe a origem do autor.
Como curiosidade, vale dizer que ele praticamente nuncasaiude PortoAlegre. Adriana Calcanhoto pega a sua música e a leva de volta para lá,
para a sua infância, suas ruas
e lembranças.
E é lá, junto dos dois, que
ela parece mais forte e mais
linda do que nunca.

Programe-se

Grupo Palindrum lança
o primeiro álbum

O quinteto brasileiro, que une
instrumentos como o piano, o violoncelo, percussão e o hang drum
(feito com duas placas metálicas
convexas sobrepostas que
formam um pequeno disco, com
sete círculos) interpreta 14 faixas
(exceto Torus) , compostas e arranjadas por Dyonisio Moreno,
nas quais solidifica seu som.

Time is Monkey
(Mustache & os Apaches)

Conhecida das ruas da Capital e
programas de TV, a Mustache é
uma das bandas mais irreverentes dos últimos anos. Mistura músicos e ritmos gaúchos, mineiros
e paulistanos. Como as street bands de Nova Orleans, são vistos
tocando baixo, banjo e washboard em ao ar livre. Neste segundo CD, o quinteto explora o clima
de cabaré (ao estilo Tom Waits).

A paulistana Bixiga 70
e o mais novo produto

A banda, que une ritmos africano,
brasileiro, latino e jazz, lança
Volume III, com Décio 7 (bateria),
Marcelo (baixo), Cris (guitarra),
Mauricio (teclado e guitarra), Rômulo e Gustávo (percussão), Cuca
(sax barítono), Daniel (sax tenor),
Douglas (trombone) e Daniel Gralha (trompete). Faixas para
dançar, e muito!

SÁBADO. André Parisi e o
Grupo Língua Brasileira
apresentam, às 20h, na
Casa de Cultura de Bertioga, um toque de blue
notes, harmonias de bossa nova e o balanço brasileiro do frevo, samba e do
baião. Há espaço também para o choro tradicional, característico dos
clássicos de Pixinguinha.
ENTRADA FRANCA.
AV. THOMÉ DE SOUZA, 130, CENTRO.

>Shows
Daniel Murray

AMANHÃ. O violonista, intérprete, arranjador e
compositor mostra o CD
Expansão, às 19h30, no
Centro de Atividades Integradas de Santos, no qual
usou violões de 6 e 11 cordas e computador para
executar obras próprias e
de compositores brasileiros contemporâneos. Às
19h,
Daniel
dá
o
workshop O Uso do Violão
de 11 Cordas, mostrando
como o instrumento vem
se desenvolvendo ao longo dos anos, além de abordar suas possibilidades para as obras musicais.
GRATUITO.
AV. RANGEL PESTANA, 150, SANTOS.

Jeito Moleque

SEXTA. O grupo mostra sucessos no Villa Boemia, às
22h. Tem, ainda, Samba
Bem e DJ Fabrício Santos.
R$ 30,00 (ANTECIPADO).
AV. MARECHAL MALLET, 795, CANTO DO
FORTE, EM PRAIA GRANDE.

>Infantil
Teatrada
Andre Gimaranz estreia em
estúdio com Handmade

Em uma mistura de jazz, rock e
blues, Andre lança seu primeiro
álbum solo. No repertório,
músicas autorais, mas em shows
ele não deixa de brindar a plateia
com releituras de grandes
sucessos, como Nada será como
Antes (Milton Nascimento),
Amazonas (João Donato).

Filho de peixe...., mas
com talento próprio

Dani Black (filho de Tetê
Espíndola) revela mais
claramente a que veio no
universo musical pop, com o
tempo a seu favor, aos 27 anos.
Compositor pensante, guitarrista
de impacto e cantor de intensa
beleza e potência vocal, coloca
no mercado o álbum Dilúvio,
com 11 faixas.

DOMINGO. No projeto infantil, às 11h, na Casa de
Cultua de Bertioga, a atração é o espetáculo O Senhor
dos Sonhos, da Companhia,
Truks, que conta a história
do menino Luca que, totalmente mergulhado em
seus sonhos, fantasias e invenções mirabolantes, procura, sem muito sucesso,
adaptar-se às regras sociais. Gratuito.
AV. THOMÉ DE SOUZA, 130, CENTRO.

webmail 772×1.502 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8032&_part=1.2&_embed=1&_mimeclass=image

03/09/15 19:04

Página 1 de 2

webmail 772×1.502 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8032&_part=1.2&_embed=1&_mimeclass=image

03/09/15 19:04

Página 2 de 2

webmail 341×918 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8033&_part=1.2&_embed=1&_mimeclass=image

03/09/15 19:05

Página 1 de 1

webmail 1.031×767 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8036&_part=2&_embed=1&_mimeclass=image

03/09/15 19:08

Página 1 de 1

webmail 1.171×748 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8081&_part=1.2&_embed=1&_mimeclass=image

08/09/15 13:48

Página 1 de 2

webmail 1.171×748 pixels

https://mail.globo.com/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=8081&_part=1.2&_embed=1&_mimeclass=image

08/09/15 13:48

Página 2 de 2

O MUNICÍPIO sociedade

Socorro, 04 de setembro de 2015

9

di a 1 0

Daniel Murray traz “Universos em expansão...” Violões, pedaleiras e computador
Divulgação/evento
Para O Município
O incrível universo sonoro do
violonista Daniel Murray poderá ser visto na próxima 5ª feira,
às 20h, no Teatro do Centro Cultural, à Rua XV de Novembro,
210 - Centro, com entrada gratuita.
Ele que é considerado um dos
mais talentosos músicos de sua
geração e fará um concerto inspirado pelo CD “Universos em
expansão...”, lançado pela Totem Musicais, com fomento do
ProAC - Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de
São Paulo, por meio da sua Secretaria de Estado da Cultura.
Nesse álbum, o artista utiliza-se
do violão de 6 cordas, mas também do raro violão de 11 cordas,
além do computador, para executar obras próprias e de compositores brasileiros contemporâneos, como Arthur Kampela,

Aylton Escobar, Eli-Eri Moura,
Flo Menezes, James Correa,
José Augusto Mannis, Marcus
Siqueira e Paulo Porto Alegre.
Essas composições representam um amplo leque estético,
abarcando desde a linguagem
erudita mais tradicional até peças ‘experimentais’. Além dos
violões, o computador também
é um ‘instrumento musical’ nas
mãos de Daniel Murray. “Cada
vez mais a estética dos compositores corresponde a ‘universos
pessoais’ e não, necessariamente, fazendo parte de um grande
movimento ou corrente. Essas
galáxias de sons exclusivos, em
que as obras são criadas, embora distantes umas das outras,
levam todas a uma ‘viagem’ instantânea em outras dimensões,
para quem se dispõe realmente a
escutá-las”, explica Daniel.

A apresentação, aqui em Socorro, será centrada nas composições de Daniel Murray, e
encerra a turnê “Universos em
expansão...”, que passou por
12 cidades do interior paulista,
além de incrementar a programação das comemorações pelo
aniversário de 5 anos do Conservatório Municipal de Socorro que, para marcar a data, apresentará, às 19h30, na primeira
parte do concerto, o Duo Caciano-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 música clássica contemporânea e a
especificidade do uso do violão
de 11 cordas, no qual aborda as
possibilidades desse instrumento, para a execução das obras

Foto: Samuel Vasconcellos 2015 HZ

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.

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

Serviço
Violonista e compositor Daniel
Murray - 10/09/15 – quinta-feira
- Grátis
18h – Workshop – ‘O uso do violão 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

d ia 1 2

Doutora em História Social lança livro no Museu Municipal
Imprensa/Prefeitura
Para O Município
Simone Lucena Cordeiro, doutora em História Social pelo
Programa de Estudos Pós-Graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PUC-SP: Linha de Pesquisa Cultura e Cidade. Trabalhou no
Arquivo Público do Estado de
São Paulo (Secretaria de Estado da Casa Civil de São Paulo),
exercendo atividades acadêmicas de ensino-pesquisa e nas atividades técnicas no tratamento,
na organização e disponibilização dos arquivos públicos e privados. Atualmente, trabalha na
organização e na disponibilização dos documentos do Arquivo
da Prefeitura de Socorro.
Organizadora da publicação
fac-similar do Relatório da
Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias
e Cortiços de Santa Iphigenia,

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

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

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

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 COHAB-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 Urbanísticos e Habitacionais.
A cidade vivenciou significativas transformações urbanas e demográficas com
o crescimento expressivo da sua população, e construção dos conjuntos habitacionais 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/revistas, fotografias, processos de construção e memoriais, também os depoimentos
de moradores da Cidade Tiradentes e região. Nesse sentido, analisei a documentação, contrapondo em constante diálogo as diferentes informações das fontes e
da bibliografia estudada.
Dessa maneira, espero oferecer contribuições à história sociocultural da constituição 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 elementos, 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.

es c r ito r es

Biblioteca receberá o Programa Viagem Literária, em setembro
Divulgação/projeto
Para O Município
Pela segunda vez, a Biblioteca
receberá o Programa Viagem
Literária, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura,
com apoio da Prefeitura de Socorro / Secretaria Municipal de
Cultura e voltado à valorização
das bibliotecas públicas e estímulo à leitura.
O evento acontece no dia 23 de
setembro, com dois módulos, de
manhã, às 10h, com o escritor
Raphael Draccon para o público de 10 a 18 anos, e para o público 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, Itatiba, Valinhos, Sumaré e Monte
Mor, que recebem grandes escritores

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

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 Israel: rotas e raízes (1999) e dos documentários Caminhos da Memória: a Trajetória 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 Melhor Documentário no Festival de Cinema Judaico de São Paulo e foi exibido
na Mostra no Lincoln Center, em Nova
York, e nos Festivais de San Diego, Jerusalém, entre outros.
A partir de 2012, envereda pela escrita
ficcional, publicando, pela Editora Record, 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 Holanda, pela Nieuw Amsterdam (2013).
Em 2015, foi lançado, igualmente pela
Editora Record, seu novo romance histórico, Uma praça em Antuérpia, o qual
também já atravessou o Atlântico: a edição portuguesa ficará a cargo da Editora
Saída de Emergência.

encontro

Jardineiros em busca de conhecimento
Divulgação/evento
Para O Município
No dia, 27 de agosto, a Manacá Paisagismo e Jardinagem organizou
um encontro com os jardineiros de
Socorro, evento realizado em parceria 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 ornamentais e gramados, sua importância e o
uso correto de fertilizantes.
A Manacá Paisagismo e Jardinagem agradece aos jardineiros que
participaram e convida os profissionais da cidade a se cadastrarem
na loja, para futuros treinamentos.
Mais informações: www.facebook.
com/manacapaisagismoejardinagem ou (19) 3855-3226.

O escritor Raphael Draccon é romancista, 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 exemplares, 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 México, 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.

FALECIMENTOS
†† 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.

