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Agenda
Diadema
VIAGEM LITERÁRIA
Nesta terça-feira (30/08)
acontece a “Viagem Literária”, na Biblioteca Olíria de
Campos Barros (av. Sete de
Setembro, 470, Vila Conceição). Contos populares de
várias partes do mundo serão narrados às crianças na
Contação “Histórias de Valor”, às 10h e 15h. A jornalista, crítica de arte e contadora
Katia Canton vai ministrar o
evento, que é gratuito. Informações: 4055-9200.

São Bernardo
ARTES PLÁSTICAS
Desde sábado (27/08), a
Pinacoteca de São Bernardo
(rua Kara, 105, Jardim do Mar)
conta com mais duas obras em
seu acervo, as esculturas Plataforma Cherne II, de Silvio Ghiberti e Mãe, de Eugênio Prati.
As duas obras destes dois artistas italianos se juntarão às outras 14 que ficarão expostas na
Pinacoteca permanentemente.
Informações: 4125-4056.

Santo André
CINEMA
Na próxima quinta-feira
(01/09), às 20h, o filme “Fuga
de N.Y” (1981), de John Carpenter, será exibido gratuitamente no Cineclube Gambalaia, do Espaço de Artes
Gambalaia (rua das Monções,
1.018, Bairro Jardim). Informações: 4316-1726

30 de agosto a 01 de setembro de 2011

Filarmônica Vera Cruz
faz concertos semanais

Regida por Julio Medaglia, orquestra abre temporada 2011
com apresentação nesta terça no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo
Valmir Franzoi/ Divulgação

MARInA BAsTOs
marina@abcdmaior.com.br

Tornar a música erudita
acessível para jovens e adolescentes da Região é o mote da
série “Encontro com a Orquestra”, da Filarmônica Vera Cruz,
que abre temporada de apresentações semanais nesta terçafeira (30/08) no Teatro Lauro
Gomes. Os próximos encontros
acontecem em 6 de setembro,
também no Teatro Lauro Gomes, e em 13 de setembro, no
Teatro Elis Regina.
De acordo com o maestro
da Orquestra, Julio Medaglia –
também coordenador geral do
Centro Livre de Música –, tão
importante quanto divulgar a
música erudita é apresentála de forma correta ao público. “Queremos formar uma
audiência de qualidade, que
as pessoas possam entender
como funcionam aquelas máquinas maravilhosas de música. É muito comum que os
jovens só ouçam o que lhes
é apresentado pela mídia, a
música comercial, que infelizmente tem qualidade duvidosa”, avaliou.
Também sob regência de
Julio Medaglia, todas as semanas a Orquestra receberá um
solista diferente. Nesta quarta

Orquestra de S.Bernardo tem regência de Julio Medaglia: dois projetos e início de nova fase

(31/08) é vez de Achille Picchi.
Com mais de 600 concertos
e recitais realizados no Brasil
e na Europa, Picchi é um dos
mais importantes pianistas do
País. O espetáculo apresentado será “Folclore” – arranjo de
Julio Medaglia, Concerto em La
Menor Op.16, de E. Grieg, e a
5ª Sinfonia de Tchaikovsky.
“Uma vez por semana, um
solista participará dos grandes concertos que faremos. A
Região terá oportunidade de
conhecer o trabalho de consagrados profissionais da música”, disse Medaglia.

Nova fase
Com esses dois projetos,
a orquestra de São Bernardo
inicia uma nova fase. Até dezembro a Vera Cruz irá se apresentar em diversos espaços culturais da cidade e também fora
dela: já tem presença garantida
em eventos em Campos do Jordão e São Paulo.
De acordo com Julio Medaglia, a Vera Cruz será uma usina
de ideias e vai levar a música e a
cultura para todos os públicos.
“O projeto é ambicioso e vamos
trazer a São Bernardo músicos
de fora do Brasil para morar

na cidade que, além de serem
integrantes da orquestra, darão
aulas nos cursos de formação.
Iremos criar uma geração de
profissionais de nível internacional e com qualidade”, disse.
Serviço
Orquestra Filarmônica Vera
Cruz
Terça-feira (30/08) às 15h30
e quarta-feira (31/08) às 20h.
Teatro Lauro Gomes: Rua
Helena Jacquey, 171, Rudge
Ramos.
Entrada gratuita. Informações: 4368-3483.y
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No toque
da sanfona
de mestre
Truvinca

Um pedaço muito rico da
tradição nordestina estará em
Santo André nesta terça-feira
(30/08), às 20h. Fazendo parte
do projeto Sonora Brasil 2011
- Formação de Ouvintes Musicais, realização do Sesc, Truvinca e Grupo, de Pernambuco,
mostrarão um repertório tradicional nordestino, ainda pouco
conhecido por aqui.
A música de tradição que
formou as bases da cultura musical do Nordeste está presente
na prática dos grandes mestres
da sanfona que, distantes do
estrelato, mantêm vivo esse
repertório. Heleno Pereira dos
Santos, o Truvinca, é um desses
mestres que apresentam músicas da tradição oral conhecidas
desde sua infância.
Acompanhado de Alex da
Zabumba e Paulinho do Triângulo, na formação típica do
conjunto chamado regional,
mestre Truvinca apresentará
sua técnica apurada e domínio da sanfona de oito baixos,
também conhecida como péde-bode, um dos instrumentos
mais característicos da cultura
nordestina. O grupo mostrará
as canções do CD “Alegrando a
gente”, trabalho que reúne músicas originalmente lançadas no
LP “Os 8 baixos do Truvinca”,
de 1981.
O Sesc Santo André fica
na rua Tamarutaca, 302 - Vila
Guiomar. Entrada franca. Informações: 4469-1200. (MB)y

10 MEGA POR R$ 49,90 /MÊS
*

ATÉ O FINAL

DO ANO

NO NET COMBO

+WI-FI GRÁTIS
PARA OS NETS, É AGORA .

4004-8844

www.netcombo.com.br
*Oferta válida até 30/09/2011, para novas assinaturas do NET Vírtua 10 mega por R$ 49,90, no pacote NET Combo, na contratação simultânea da NET (TV por assinatura) na Seleção Compacto, do NET VÍRTUA na velocidade de 10 Mega e do NET FONE no plano Fale Light, na promoção Fale do Seu Jeito (Portabilidade),
por R$ 99,90 por mês, nos quatro primeiros meses (proporcional aos dias utilizados a partir da data de instalação mais os três meses subsequentes), mais custos de ligações realizadas. Após este período, o valor do NET Combo será reajustado para R$ 109,90 por mês. O custo das ligações realizadas será adicionado ao valor
do pacote mensal. Oferta válida no plano de serviços Conforto Fidelidade, exclusivamente para opção de pagamento via débito automático e mediante compromisso de permanência mínima de 18 meses com o NET Vírtua e de 12 meses com a NET (TV por assinatura). Em caso de cancelamento, será cobrada multa de até
R$ 360,00. A velocidade anunciada de acesso e tráfego na Internet é a nominal máxima podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. O provedor de acesso gratuito não inclui nenhum serviço adicional além do provimento de acesso à Internet. Consulte velocidades disponíveis em sua região. Os equipamentos
disponibilizados pela NET deverão ser devolvidos na rescisão do contrato ou quando houver necessidade em razão de eventual solicitação de alteração do plano. A promoção Fale do Seu Jeito, exclusiva para portabilidade numérica, consiste na isenção da franquia mensal do plano Fale Light, exclusiva para clientes que
SRUWDUHPRQ~PHURWHOHI{QLFRGHRXWUDRSHUDGRUDSDUDRVHUYLoRGHWHOHIRQLDÀ[D1(7)RQHYLD(PEUDWHOQRSODQR)DOH/LJKWHDGTXLULUHPRVHUYLoRGHEDQGDODUJD1(79tUWXDFRPYHORFLGDGHDSDUWLUGH0ESVHRXRVHUYLoRGH79SRUDVVLQDWXUDH[FHWR6HOHomR&RQH[mRH6HOHomR&RPSDFWR$SDUWLUGRPrVGHDGHVmR
somente terão direito a permanecer nesta promoção os clientes que apresentarem, a cada período de três meses, um consumo mínimo de 300 minutos em ligações. Exclui-se desse consumo as chamadas locais gratuitas realizadas para outro NET Fone e as chamadas de longa distância (exceto as realizadas com o código
21 da EMBRATEL). Caso o cliente não utilize o mínimo de 300 minutos no trimestre, passará a pagar a franquia do plano Fale Light, da qual serão abatidos os valores referentes às ligações, sendo ainda devido o valor excedente à franquia mensal, se houver. As ligações de NET Fone para NET Fone do mesmo DDD e os
VHUYLoRVLQWHOLJHQWHVVHUmRJUiWLVSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGR2PRGHP:LÀVHUiFRQFHGLGRJUDWXLWDPHQWHQDDVVLQDWXUDGRVWUrVSURGXWRVDQXQFLDGRV2VLQDOGRPRGHP:LÀSRGHVRIUHUOLPLWDo}HVGHDFRUGRFRPREVWiFXORVHGLVWkQFLDGRORFDOGHDFHVVRGDLQWHUQHW&RQVXOWHGLVSRQLELOLGDGHWpFQLFDSDUDLQVWDODomRHPVHX
endereço, características dos serviços e condições de aquisição, inclusive individualmente, dos serviços apresentados através do site www.netcombo.com.br. Serviço de telefonia local fornecido pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel.

