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O BEKO
Miss Gabriela é o novo perfume de Gabriela Sabatini. A composição, viva e alegre, é a pura
representação do brilho da mulher jovem. Sua fragrância, que
pertence à família floral frutal,
abre-se com um acorde de framboesa mesclado ao toque
aveludado de pimenta. O coração é formado por flores de
peônia, jasmim e heliotrópio
delicado, que oferecem um caráter feminino à composição. Já
a base do perfume é formada
por cedro, almíscar e âmbar. Esta
e outras fragrâncias você encontra em O Beko – Cosméticos e
Perfumes Importados. Rua Co-

ronel Aureliano de Camargo,
455, Tatuí. Fone: 3251-9696.

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO
Na Trattoria Della Nonna,
de terça-feira a domingo, você
saboreia deliciosa e tradicional massa italiana no sistema
self-service por quilo, além de
ampla mesa de saladas e entradas, que você encontra somente nas melhores cantinas.
Todas estas iguarias são preparadas com receitas especiais que somente a família
Visciglia detém desde sua vinda da Itália. A casa fica na Rua
13 de Fevereiro, 565, fone:

3305-3328. Ao lado funciona a
rotisserie, com massas frescas e molhos especiais e outros pratos da tradicional cozinha italiana.

ALUNOS VISITAM FAESB
Dia 15 de setembro, alunos do Colégio Integrado visitaram a Faculdade Santa Bárbara, de Tatuí, sendo recepcionados pelo professor David e professora Carla Barreto.
Os alunos assistiram aspectos da formação acadêmica,
visitaram laboratórios e experimentos agrícolas do curso de
Agronomia. Neste encontro também puderam tirar dúvidas
sobre profissões e mercado de trabalho. A Faculdade Santa
Bárbara de Tatuí possui um programa de recepção aos alunos de escolas. Os interessados podem agendar visitas
pelo fone 3259-3838.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de
materiais de construção, acabamento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Construção oferece todos os produtos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

TRIO ARQUÉ LANÇA CD EM TATUÍ
Divulgação/Conservatório de Tatuí

No próximo dia 6 de outubro, o Trio Arqué, composto
pelo violinista Emmanuele
Baldini, violoncelista Heloísa
Meirelles e pianista Horácio
Gouveia, se apresenta no Teatro “Procópio Ferreira”, do Conservatório de Tatuí, onde irá
lançar o CD “Trans-Criações”.
O concerto ocorre às 20h30 e
tem entrada franca ao público.
O projeto de lançamento deste
CD recebe patrocínio do Programa de Ação Cultural
(ProAC).
O Trio Arqué dedica-se à
interpretação de repertório composto para violino, violoncelo e
piano, que inclui algumas das
melhores obras, dos mais re-

Cultura
FESTIVAL PRIMAVERA CULTURAL TRAZ
DIVERSAS ATRAÇÕES NO SESI DE TATUÍ
Foto: João Paulo Amaral

No período de 24 de setembro a 4 de outubro, o Cat-Sesi
“Wilson Sampaio” de Tatuí apresenta várias atrações no “Festival Primavera Cultural”, que privilegia artistas de Tatuí e região
e abre espaço para novos talentos, em montagens de teatro e
música, com produção de espetáculos profissionais. As apresentações são gratuitas e acontecem no Centro de Atividades
Culturais do Sesi, na Avenida
São Carlos, nº 900, na Vila Dr.
Laurindo. Os ingressos devem
ser reservados com antecedência pelo site: sesisp.org.br/meusesi. O festival foi aberto nesta
quinta-feira (24), com o show da
banda “RP3”, intitulado: “Qual
Rock é Esse?”, com canções
que fizeram parte da memória
do rock nacional do período de
1960 a 2000, e composições
próprias.
Nesta sexta-feira (25), às
19h30, o grupo “Rubber Soul
Beatles” apresenta o espetáculo “Beatlemania”, que remonta a
trajetória dos Beatles, considerada a maior banda da história
da música. Com uma apresentação de alta fidelidade, os integrantes do “Rubber Soul” mostram porque os garotos ingleses ficaram imortalizados no
cenário musical do planeta.
No sábado (26), às 19h30, o
grupo de teatro “Boa Companhia” apresenta o espetáculo
“Portela, Patrão; Mário, Motorista”. A peça conta a história de
dois homens, de realidades
sociais distintas, que se encontram no fim de uma noite.
No domingo (27), também
às 19h30, a Orquestra Filarmônica de Viola Caipira de Campinas lança o segundo CD no Sesi
de Tatuí. O álbum traz uma inovadora forma de criar e interpretar
seus arranjos, utilizando somente a viola caipira e sua vasta
gama de sons, timbres, toques
e ritmos. Além disso, o espetáculo contempla um roteiro recheado de declamações, poemas e comentários históricos
do instrumento, que valorizam
as obras interpretadas.
Na quinta-feira (1º), às 19h30,
o grupo “Still Folk” apresenta um
tributo a Bob Dylan e os cinquenta

Filarmônica de Viola Caipira, atração no Sesi neste domingo.

anos do “Folk-Rock”. O espetáculo repassa as principais fases do cantor, em linguagem
direta e sofisticada, com destaque para os arranjos vocais e os
instrumentos acústicos, como
violões de aço, bandolim, gaita e
dobro.
Na sexta-feira (2), às 19h30,
Paula Borghi apresenta show
de violão contemporâneo de
choro. A apresentação leva ao
público a riqueza musical do
choro, com repertório que engloba vários gêneros - valsa, maxixe, polca, samba e frevo - executados em um único violão.
No sábado (3), às 15 horas,
a Cia. Stromboli apresenta a
peça infantil “O Casamento da
Baratinha”. Nesta aventura, a
baratinha conhece diversos bichos e a coruja se torna sua
conselheira. O espetáculo traz
uma ópera para as crianças cantarem, com narração de marionetes, mamulengos e outros
bonecos.
No domingo (4), às 15 horas,
encerrando o festival, a companhia de teatro “Pia Fraus” apresenta “Círculo Das Baleias”,
espetáculo que conta a história
de Jujuba, uma filhote de baleia
da espécie jubarte, nascida na
Bahia. Durante a migração,
Jujuba fica órfã, mas recebe ajuda e proteção de Gardel, um simpático pinguim argentino. Maiores informações sobre as atrações podem ser obtidas pelo
fone: (15) 3205-7946.

VERA HOLTZ DEVE
PROTAGONIZAR
NOVELA DA GLOBO

Foto: Fábio Rocha/TV Globo

A atriz tatuiana Vera Holtz
deverá ser uma das protagonistas na próxima novela na faixa
das nove horas da noite na Rede Globo. A informação foi publicada na coluna “Canal 1”, especializada em notícias sobre
televisão, escrita por Flávio
Ricco. A nova atração recebe o
título provisório de “Sagrada Família” e sucederá “A Regra do
Jogo”.
Na notícia veiculada em sua
coluna, Ricco informa que “a
novela de Maria Adelaide Amaral
e Vincent Villari irá oferecer à
Vera Holtz, pela primeira vez, a
oportunidade de viver uma protagonista. Algo visto dentro da
própria Globo, como fora de lá,
do maior merecimento”. O mais

A atriz tatuiana em cena da novela “O Rebu”, de 2014.

recente trabalho de Vera na TV
foi no “remake” da novela “O
Rebu”, exibida em 2014, quando
interpretou a personagem Vic
Garcez.

“PRIMAVERA DOS
MUSEUS” DESTACA
INDÍGENAS BRASILEIROS
Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

VIOLONISTA APRESENTA RECITAL
NO CONSERVATÓRIO
Foto: Divulgação/Conservatório de Tatuí

População pode conhecer costumes e tradições indígenas no Museu
de Tatuí.
Integrantes do Trio Arqué se apresentam em concerto gratuito.

nomados compositores eruditos. Em Tatuí, o grupo apresenta obras de Franz Liszt,
Arvo Pärt, Arnold Schoenberg
e Eduard Steuermann, entre
outras. Os ingressos para o
concerto podem ser retirados
na bilheteria do teatro, na Rua
São Bento, nº 415.

Tal Hurwitz será atração no Salão Villa-Lobos na próxima quinta.

Na próxima quinta-feira
(1º), o violonista Tal Hurwitz apresenta-se em recital gratuito no Conservatório de Tatuí. A
apresentação ocorre às 19 horas, no Salão Villa-Lobos, na
Rua São Bento, 415. Tal Hurwitz começou a tocar violão aos
nove anos de idade, no departamento de jazz de Telma-Yalin
(High School of the Arts, de
Tel-Aviv, em Israel). Atualmente cursa o programa de doutorado na Universidade Mozar-

teum e coordena o departamento de violão da Western
City Conservatory.
Hurwitz participa de vários
concursos internacionais de violão, sendo premiado no mundo
inteiro e convidado a se apresentar com as principais orquestras em atividade. Além do recital
em Tatuí, ele irá ministrar aula
técnica aos estudantes do setor
de violão clássico do Conservatório, sob a coordenação de Adriano Paes.

ESPETÁCULO TEATRAL
NO “PROCÓPIO FERREIRA”
Neste domingo (27), às 19
horas, o grupo teatral “Má Companhia Provoca” apresenta o
espetáculo “Os Adultos Estão
na Sala” no Teatro “Procópio
Ferreira”, do Conservatório de
Tatuí. A peça possui texto de
Michelle Ferreira, indicada ao
“Prêmio Shell” de melhor autora. O enredo gira em torno de
três mulheres adultas que se
encontram dentro da sala de
um apartamento. No elenco
estão Flávia Strongolli, Maura

Hayas e Martina Gallarza.
O espetáculo, contemplado
dentro do Programa de Ação
Cultural (ProAC), recebeu duas
indicações ao Prêmio Shell 2013
(melhor texto e melhor atriz) e
uma indicação ao prêmio da
Cooperativa Paulista de Teatro
(melhor elenco). Os ingressos
são vendidos por vinte reais na
bilheteria do teatro, na Rua São
Bento, nº 415. A peça, indicada
para maiores de 14 anos, tem
duração de 60 minutos.

No decorrer desta semana,
o Museu Paulo Setúbal de Tatuí
sedia atividades da 9ª edição
da “Primavera dos Museus”,
com o tema: “Museus e Memórias Indígenas”. Na terça-feira
(22), ocorreu a abertura da
mostra de artefatos indígenas,
que pode ser visitada gratuitamente pela população, durante
o horário de funcionamento do
museu. Houve também exibição de um filme sobre Hans
Staden, explorador alemão que
naufragou no litoral brasileiro
no século XVI. Capturado pelos
índios Tupinambás, inimigos
dos colonizadores portugueses, Stader foi mantido refém
por nove meses na aldeia de
Ubatuba, em algum ponto entre Bertioga e Rio de Janeiro,
até ser resgatado por um navio
corsário francês.
Mais atrações
A principal atração desta sexta-feira (25), a partir das 14 horas, é a apresentação da companhia teatral “Exodus Art’s” sobre as lendas, danças e músicas típicas dos índios. No sábado (26), no mesmo horário, ha-

verá histórias e relatos das principais culturais, rituais, costumes, alimentação e festas religiosas indígenas. Além disso,
ocorrerá um jogo interativo, com
perguntas e respostas sobre o
tema. Às 15 horas, acontecerá a
palestra “Minha Origem Indígena”, ministrada por Guaracy
Leme.
No domingo (27), também
às 14 horas, haverá exibição de
vídeo comparativo da cultura indígena do passado e presente e
uma oficina de artes com a equipe educativa do museu, sobre
“memórias indígenas – usos e
costumes”.
Segundo a diretora do Museu, Raquel Fayad, o evento
busca uma reflexão sobre a diversidade dos mais de 200 povos indígenas do País. Ela destaca que “a população terá oportunidade de mergulhar na vida
indígena e conhecer essa rica
cultura que pertence ao povo
brasileiro”. O Museu Paulo
Setúbal situa-se na Praça Manoel Guedes, nº 98. Mais informações podem ser obtidas pelo
fone: (15) 3251-4969.

