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Evento festivo de integração será promovido na noite de hoje na USC e 
aproveita para arrecadar leite que será encaminhado ao Instituto Paiva

A décima edição da Uati 
Fashion Day será hoje 
à noite na USC. O 

evento de moda, dança e arte 
é aberto à comunidade e con-
ta com entrada solidária: a ar-
recadação de um litro de leite 
integral por pessoa terá desti-
nação para o Instituto Paiva.

Essa realização da Uni-
versidade Aberta à Terceira 
Idade (Uati) da Universida-
de do Sagrado Coração terá 
início às 19h, no Auditório 
João Paulo II, com o tema 
“Flash Back: os 10 anos do 

Uati Fashion Day em edição anterior: terceira idade talentosa em clima nostálgico e cigano

Divulgação

10ª Uati Fashion Day 
tem entrada solidária

Fashion Day”. 
“Estamos fazendo um 

passeio pelos nove anos an-
teriores”, explica Cris Lopes, 
idealizadora da iniciativa. A 
novidade será a homenagem 
à cultura cigana. 

A coordenadora da Uati, 
Verônica Carneiro Santos, co-
menta que o evento é oportu-
nidade para que a terceira ida-
de possa mostrar ao público 
suas atividades diárias dentro 
do programa de extensão. “O 
idoso, com a sua sabedoria, 
nos ensina a ver o mundo em 

uma outra dimensão”.
Além da idealização de 

Cris Lopes, a Uati Fashion 
Day tem figurino de Lenita 
Cardoso e a apresentação de 
Miguel Daré. Estudantes dos 
cursos de Jornalismo, Publi-
cidade e Propaganda e Rela-
ções Públicas participam da 
organização - e as alunas de 
Estética e Cosmética são res-
ponsáveis pela maquiagem.

A USC fica na rua Irmã 
Arminda, 10-50, Jardim Bra-
sil. Mais informações pelo 
telefone (14) 2107-7027.

Agudos será palco de música independente e outras atrações na Praça 
Tiradentes; iniciativa ocorrerá pela quarta vez e deverá agitar a cidade 

A Praça Tiradentes, em 
Agudos, recebe neste 
sábado, 16/6, a par-

tir das 12h, a quarta edição 
do festival “Junta Tribos”. 
Segundo os organizadores, 
o evento tem caráter be-
neficente e a proposta de 
“fomentar o cenário inde-
pendente e underground do 
interior paulista”.

Para isso, envolverá mu-
sica, expositores, feira de 
disco, teatro, atividades cir-
censes, kung fu, capoeira, hi-
p-hop, skate, tattoo, praça de 
alimentação, fanzines, pales-
tras, oficinas culturais, entre 
outras atividades.

Já sobre as atrações mu-
sicais alguns destaques são 
os grupos Dz9? (de Agu-
dos), StoneDrunk (Marilia) 
e Ouro D’Mina (Bauru).

E ainda: haverá palestra 
com o tema: “Lei de Estí-
mulo à Cultura em Agudos” 
conduzida pelo diretor e jor-
nalista Paulo Tonon. A Pra-
ça Tiradentes fica no Centro 
de Agudos e o evento deve 
prosseguir até 22h. 

Festival de Agudos abre espaço para a cena independente

Divulgação

Festival ‘Junta Tribos’ 
será realizado amanhã

SERVIÇO
Toda a programa-

ção pode ser consulta-

da no link: https://www.
facebook.com /events/ 
2026908860962173/


