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D MÚSICA

DAMAS DO
SAMBA NO
SESC HOJE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O Dia Nacional do Samba
vai ganhar uma festa de véspera hoje, às 18h, no Sesc São
José, que abre o projeto “Damas do Samba”.
A programação apresenta
quatro cantoras: Graça Braga,
Tereza Gama, Grazzi Brasil e
Priscila Amorim.
De estilos diferentes, elas
interpretam clássicos do samba, partido alto e marchinhas.
Perfis. Graça Braga é intérpre-

te e compositora. Administra o
Bar “Você Vai Se Quiser”, uma
casa de samba conceituada em
São Paulo que lançou seu 1º
CD, “Eu sou Brasil”, com músicas autorais, em 2007.
Tereza Gama despertou para a música ao participar e vencer um concurso de calouros
em São Paulo, interpretando a
música “Filme Triste”, do Trio
Esperança. Sua carreira come-

SHOW
Com carreiras
diversificadas, as
cantoras interpretam
da marchinha ao
partido alto
çou no final dos anos 1980.
Grazzi Brasil fez turnê musical no Japão em 2011 e trabalha com shows formatados como “Só Sambas de Chico”,
apresentado em unidades do
Sesc e teatros de São Paulo.
Por fim, Priscila Amorim,
que fez uma temporada de shows no Bar Brahma e cantou
samba enredo na G.R.E.S. Pérola Negra no Anhembi.
Serviço. Grátis. Av. Adhemar

roteiro

de Barros, 999, Jd. São Dimas.
Tel.: (12) 3904-2000. l
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Chegou a hora de
dar tchau: e agora?
FLÁVIA MARREIRA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Chegou a hora da despedida! As aulas estão acabando e
os alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental enfrentam, a
partir de agora, uma nova fase: o Ensino Médio.
Muitos terão que se despedir dos seus amigos de anos e
professores, pois mudarão de
escola. Além disso, os próximos três anos serão ainda
mais dedicados aos estudos,
já de olho no vestibular.
Os estudantes enxergam este momento da vida com olhos
diferentes. Alguns estão aliviados por terem concluído o Ensino Fundamental e empolgados com a próxima etapa. Enquanto isso, outros estão tristes pela despedida e passam
por “uma barra” neste finzinho de ano.
“É um momento triste e feliz ao mesmo tempo”, tentou
explicar a estudante Sabine
Schon, de 14 anos.
Ela e Maria Coimbra, também de 14 anos, estudam juntas desde o Infantil 2.
As duas amigas vão enfrentar essa fase juntas. Para amenizar a mudança, vão se mudar para a mesma escola e
conseguiram também ficar na
mesma sala. “Quando a gente
se tocou de que ano que vem
teremos que estar em outra

MARCELO CALTABIANO

Maria Coimbra e Sabine Schon, ambas de 14 anos, estudam na mesma escola desde o Infantil 2 e terão novos desafios em 2013

escola, já pedimos para os nossos pais para ficarmos no mesmo colégio. Vamos ficar sempre juntas, como foi nesses
anos todos”, disse Sabine.
Thiago Carvalho de Freitas, de 14 anos, disse que está
um pouco chateado em deixar
a escola, os professores e os
amigos, mas que a mudança é

OFICINA DE DJ
NO SESC S. JOSÉ

um novo passo para o futuro.
“É como se fosse caminhar
novos passos”, explicou o amigo Guilherme Polzin, de 14
anos. “Temos que estar sempre de cabeça erguida”, completou o amigo Theo Fairbanks, de 15 anos.
Encontros. Alguns dos ami-

Jacareí

BAILE
Clube da Saudade – Realiza no
hoje, às 22h, seu baile de natal.
Animando a festa tem show
imperdível com a banda Oviedo
Internacional. A casa conta com
equipe de freedancers Evandro
Tremembé. O ingresso custa R$
10 e a mesa R$ 20.
Av. Pensilvânia, 367, Jd. Flórida.

CARTEIROS, 110, PARQUE NOVO
HORIZONTE. MAIS
INFORMAÇÕES PELO
TELEFONE: (12) 3907-0912.

3904-2000.

RUA ENG. PRUDENTE MEIRELLES DE

CIRCO
Sesc – Amanhã, às 16h30, é
encenada a peça “Arruaça”, com
grupo Circo Vox. Os palhaços
Bobi e Judite aproveitam cada
gesto da plateia para encaixar
uma figura acrobática ou piada
nova. Baseada totalmente em
improvisações, a peça é
esquematizada apenas pelas
marcações dos truques e ideias
de efeito. Grátis.
Av. Adhemar de Barros, 999, Jd.
São Dimas. TEL.: (012) 3904-2000.

A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA NOS

Sesc – Amanhã, às 18h, é exibido
o filme “Dois Sanfoneiros Cegos e
Um Filme Mudo”. A obra retrata a
apresentação de José Rosa e
Amauri da Sanfona, deficientes
visuais, que interpretam ao vivo a
trilha sonora para o filme “Aitaré
da Praia”, de Gentil Roiz, de 1925,
feito em Pernambuco e que foi
recentemente restaurado pela
Cinemateca Brasileira e
Fundação Joaquim Nabuco.
Grátis.
Av. Adhemar de Barros, 999, Jd.
São Dimas. TELEFONE: (012)

DIAS 1º, 8 E 15 DE DEZEMBRO,

3904-2000.

3904-2000.

TEATRO

ARTES VISUAIS

Sesc – Amanhã, às 15h, a Cia.
Arueiras do Brasil apresenta o
espetáculo “Uma Cartinha do
Papai Noel Para as Crianças”. Na
peça Papai Noel encarrega seus
ajudantes duendes de
recolherem cartinhas com os
pedidos de presentes das
crianças. Tudo vai muito bem até
que chegam dois pedidos
diferentes, feitos por duas
crianças. Grátis.
Av. Adhemar de Barros, 999, Jd.

Sesc – Até 30 de dezembro, das
13h às 21h30, ocorre a
intervenção interativa de
artemídia “Do Fim”. O duo VJ
Suave, composto por Ygor
Marotta e Ceci Soloaga, realiza
animações 2D e 3D compostas
por frases, poesias, signos,
efeitos, mudanças de percepção
e sonoplastia, sobre uma das
rampas de acesso do Sesc. A
atividade integra a programação
do projeto “Daqui pro Fim do

DIVULGAÇÃO

O ESPAÇO FICA NA RUA DOS

Vicentina Aranha – Recebe o
espetáculo “Almas Abaixo de
Zero”, novo trabalho da Cia
Teatro da Cidade que aborda o
processo de criação de um grupo
teatral, a partir de um mergulho
no universo do escritor russo
Anton Tchekhov. Hoje, às 20h, é o
último dia para conferir a
produção. Ingresso: R$ 30.

Cenário -A casa de shows tem
hoje show especial com o grupo
sacode a poeira. No dia 8, tem
festa com a dupla de eletrônica
Felguk, Av. Malek Assad, 1509,
Jacareí. SITE:

CINEMA

NATAL
FCCR inaugura hoje
presépio no Espaço
Cultural Eugênia da Silva
Às 15h30

Mundo”. Av. Adhemar de Barros,
999, Jardim São Dimas. TEL.: (012)

MORAES, 302, VILA ADYANNA.

São José dos Campos

Atualmente, vem retomando o
seu espaço que há tempos
havia sido perdido para os
arquivos digitais (CD e MP3). É
bastante utilizada dentro do
movimento Black, sendo um
dos elementos do hip-hop.

SÁBADOS, ÀS 19H. GRÁTIS. VAGAS
LIMITADAS. AV. ADHEMAR DE BARROS,

DANÇA
Sesc – Até 21 de dezembro, às
20h, ocorre aulas de dança do
ventre, com orientação de
Mônica Cristina Schlögel,
professora de educação física e
da Halimah, Cia de Dança Árabe.
Inscrição: R$ 30 a R$ 60.
Av. Adhemar de Barros, 999,
Jardim São Dimas. TEL.: (012)

999, JD. SÃO DIMAS. TELEFONE (12)
3904-2000.

O espaço abre o presépio de barro feito
pelas figureiras Maria Inês de Moraes e
Maria Benedita Vieira (Mudinha), que
ficará exposto até o dia 06 de janeiro de
2013. A visitação pode ser feita de terça
a sábado, das 8h às 22h. O evento
encerra o projeto “Vivenciando a
Cultura Popular”, que é realizado
anualmente pelo espaço, no qual
figureiras e comunidade fazem peças.

A verdade é que a vida leva
as pessoas para caminhos diferente e, por mais que tentemos manter um contato próximo com alguém que gostamos
muito, sem ter uma convivência diária nem sempre é possível. Mas faz parte do crescimento de cada um. Boa sorte a
esses estudantes.

São Dimas. TEL.: (012) 3904-2000.

TEL.: (012) 3961-6178 / 8809-8932.

WWW.CENARIOSHOW.COM.BR.

Os aficionados pelo ofício de DJ
têm uma oportunidade única
no Sesc. A partir de hoje tem
início o curso de discotecagem,
com DJ Dedé, do coletivo
Cultura na Kombi.
A oficina pretende
proporcionar uma vivência
com toca-discos e programas
de computador, que aliados
podem produzir batidas e
mixagens para diversão e
prática do participante.

gos da turma do Murilo de
Oliveira Ferreira, de 15 anos,
vão para escolas diferentes no
ano que vem.
“Vamos tentar manter a
amizade, não vai acabar”, disse ele. “Conversando pela internet, saindo juntos. Vamos
marcar churrascos, encontros”, completou.

FÉRIAS
Gymboree – Recebe inscrições
para sua colônia de férias,
programada para ocorrer de 7 a
31 de janeiro de 2013, com aulas
de inglês, música, pintura,
desenho, psicomotricidade,
escultura, ciências, entre outros.
A atividade atende por períodos
crianças de 18 meses a 5 anos.
Av. Comendador Vicente de
Paulo Penido, 528, Jd Aquarius.
TELEFONE: (012) 3911-2485.

EXPOSIÇÃO
IOV – Visite até 20 de fevereiro de
2013, no Instituto de Oncologia
do Vale, a exposição “Arte&Vida
2012”, com obras do artista
plástico Marcos Santos. O pintor
transforma cenas do cotidiano
em arte, utilizando os pés para
pintar suas telas. Grátis.
RUA MAJOR ANTÔNIO DOMINGUES, 472,
CENTRO.

Aliança Francesa – Visite até 20
de dezembro a exposição
“Mercado de ILUSÕES”, com obras
do artista Alfredo Román.
Mediante a transmutação da
mercadoria em obra de arte, um
ready-made, os objetos
desejados, em miniatura,
individualizados em pequenas
caixas brancas, propõem uma
inversão fetichista, na qual
poderes originalmente humanos
são alienados na forma de
mercadoria, a qual passa a
personificar os seus
consumidores atingindo o seu
ápice: o objeto ganha status de
sujeito “sacramentado”. Grátis.
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 95,
JARDIM ESPLANADA.

Sesc – Visite até 31 de dezembro a
exposição “Contagem
Regressiva”, que apresenta obras
de Andréia Reis, Carolina Caliento
e Sesper. A mostra conta com
fotografias que retratam a

