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Tropicália inspira 
espetáculo hoje.
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Cia. Estável 
de Dança 
e musical

Luciana Franzolim

Dia Musical de Ação de Graças
Com números eruditos/sacros e momentos de reflexão, evento ecumênico será realizado hoje à noite no Santuário do Sagrado Coração de Jesus

Leno Munari, Joice Amador e Mirele Pires cantarão no evento

Divulgação

Inspirado pelo Thanksgi-
ving Day, feriado popular 
celebrado culturalmente 

na América do Norte, o cha-
mado Dia de Ação de Graças 
também será comemorado 
em Bauru nesta quarta-feira 
(22/11). A Noite de Ação de 
Graças é uma celebração ecu-
mênico/musical, com início 
às 20h, no Santuário Dioce-
sano do Sagrado Coração de 
Jesus de Bauru.

“Mesmo sendo em um 
local católico, a celebração 
não é de apenas uma deno-
minação religiosa. Portanto, 
pessoas de todas as crenças 
estão convidadas. O objetivo 
principal é o agradecimento, 
a oportunidade de dar gra-
ças por todos os benefícios 
alcançados ao longo deste 
ano”, comenta a coordenado-
ra geral do evento, regente e 
pianista Sônia Berriel.

ANA BEATRIZ GARCIA

Festival ‘Boneco Gira Boneco’ recebe os ‘dinossauros argentinos’ 

O argentino Roberto 
Sancho, da Cia. 5 Se-
siones Teatro, chega 

nesta quarta-feira ao festi-
val “Boneco Gira Boneco” 
com seu premiado espetácu-
lo “Blues dos Dinossauros 
Tristes”. As informações são 
dos divulgadores. 

O espetáculo é um dos 
principais destaques desta 
edição do festival (iniciada 
na última sexta-feira e que 
vai até dia 26). 

“Trata-se de uma história 
de amor, de busca, por outro 
lado, é uma homenagem a 
criança que foi o artista, que 
sonhava em ser paleontólogo 
e terminou sendo bonequei-

ro... Estes dinossauros são 
tão longínquos e distintos 
como somos nós”, ressaltam 
os organizadores.

ÊXITO
Roberto Sancho tem 

apresentado suas obras em 
inúmeros países: Chile, 
Uruguai, Paraguai, Bolivia, 
Brasil, Colômbia, República 
Dominicana, Espanha e Itá-
lia; organiza o Festival Inter-
nacional de Títeres de Puerto 
Madryn e também o circui-
to internacional de Teatro e 
diversos outros eventos na 
Argentina.

É, ainda, ganhador dos 
prêmios “Melhor Ator Bo-

nequeiro” com a obra “El 
Blues de los Dinosaurios 
Tristes”, no 4° Certamen Na-
cional Competitivo de Tea-
tro Infantil de Necochea”/
AR, entre outros. 

Também co-fundador do 
“Circuito Teatro del Sur Ar-
gentino Chileno”.

SERVIÇO
Espetáculo “Blues dos 

Dinossauros Tristes” (com  
aretista argentino Rober-
to Sancho): 22/11, hoje, às 
20h, no Espaço Protótipo: 
rua Monsenhor Claro, 2-57. 
Classificação: Livre. Gra-
tuito. Retirada de ingressos 
uma hora antes no local. Bonecos hermanos: apresentação gratuita nesta quarta-feira à noite será no Espaço Protótipo  

Divulgação

Camerata da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru sob a regência do maestro Paulo Marcos Gomes Pereira: adesão marcante

Divulgação

Com apresentação da 
camerata da Orquestra Sin-
fônica Municipal de Bauru 
(acompanhada de Kleber 
Gaudêncio nos teclados e das 
vozes de Joice Amador, Leno 
Munari e Mirele Pires, do 
conjunto musical Emoções), 
a celebração promete mes-
clar os momentos de reflexão 
e oração com execução de 
composições eruditas sacras.

“A camerata é composta 
por 20 músicos em instru-
mentos de cordas e de sopro. 
Somada às vozes e ao tecla-
do, eles tocarão, com muita 
qualidade, canções eruditas 
de músicos como Mozart e 
Bach, bastante conhecidas do 
público”, frisa.

Vale ressaltar: esta é a se-
gunda edição do evento que 
já reuniu cerca em torno de 
300 pessoas, no Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus, 
em 2016.

ECUMÊNICO
A Noite de Ação de Gra-

ças será conduzida pelo pa-
dre Leonildo Minutti Junior, 
da Paróquia Universitária do 
Sagrado Coração de Jesus, 
por seu irmão, o pastor Luiz 
Roberto Minutti, da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, 
da Vila Santista e pelo pastor 
Abílio Pinheiro Chagas, da 
Igreja Comunicação e Mis-
são Cristã.

Os momentos de reflexão 
com temáticas extraídas da 
Bíblia serão ministrados em 
duas oportunidades. 

A primeira com o Salmo 
144(145), conduzida pelo 

Inspiração de época: Cantata de Natal será no dia 30 de novembro

A Universidade do Sagra-
do Coração (USC) rea-
liza, em 30 de novem-

bro (quinta-feira), a décima 
edição da Cantata de Natal, às 
20h, no Auditório João Paulo 
II. As informações são da as-
sessoria de imprensa.

O evento contará com o 
espetáculo teatral “É Preciso 
ter Fé” e inauguração do pre-

Mais um evento 
gratuito promete 
reunir diferentes 
‘gerações de fé’

sépio da universidade. A en-
trada é gratuita e aberta a toda 
a comunidade.

“É Preciso ter Fé” fala 
sobre a história de um centro 
cultural administrado por duas 
professoras de música que, 
em meio à crise financeira, 
tentam mantê-lo em funciona-
mento. Com poucos alunos e 
sem alternativas, temem pelo 
fechamento do espaço, mas é 
com a chegada de uma volun-
tária e seu grupo de cantores 
que começam a enxergar uma 
nova oportunidade”, diz o 
professor Rafael Marques, do 
curso de educação artística/ 

artes cênicas.
“A ideia do espetáculo é 

contextualizar e acreditar que 
é possível existir uma transfor-
mação das coisas, assim como 
Jesus veio ao mundo para 
transformar a humanidade.

Logo depois do espetácu-
lo, será realizada uma procis-
são luminosa até o presépio 
da universidade (montado na 
Capela do Bloco F), no qual 
será depositada a imagem do 
Menino Jesus. O presépio e 
toda a decoração de Natal fi-
carão expostos para visitação 
até o dia 19 de dezembro, das 
8h às 22h. 

A décima cantata tem 
coordenação e produção do 
professor Rafael Marques; 
texto e direção do ex-aluno 
Rodrigo Campbell; e arranjos 
musicais e regência do tam-
bém ex-aluno Leandro Bazzo. 

A participação especial 
fica por conta do Coral En-
Canto da UATI.

SERVIÇO
10ª Cantata de Natal “É 

Preciso ter Fé”: 30/11, às 20h, 
no Auditório João Paulo II. A 
USC fica na rua Irmã Armin-
da, 10-50, Jardim Brasil. De-
talhes: (14) 2107-7000.Cena da da Cantata de Natal do ano passado: figurino típico
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Padre Leonildo Minutti 
Junior com o pastor 
Abílio Pinheiro Chagas

Divulgação

padre Leonildo e a segun-
da com Efésios 1:3, dirigida 
pelo pastor Abílio.

“As orações também são 
adaptadas para a versão ecu-
mênica para que todos pos-
sam rezar juntos. E não será 
diferente com a bênção, que 
será dada por todos os cele-
brantes”, frisa Sônia.

O evento, realização da 
Paróquia Coração de Jesus 
com apoio da Prefeitura de 
Bauru, JC Cultura e 96 FM, 
tem auxílio de Guilherme 
Mello (arte), Antônio José 
Luchi Arroyo (sonoplastia) e 
Glaucia Francisca Jorge La-
tanzio (Programação visual).

SANTA MÚSICA
Camerata da Orquestra 

Sinfônica Municipal 
terá Kleber Gaudêncio 
nos teclados e Joice 

Amador, Leno Munari e 
Mirele Pires nos vocais

SERVIÇO
A 2.ª Noite de Ação de 

Graças ocorre hoje, 22/11, 
às 20h, no Santuário Sagrado 

Coração de Jesus, que fica à 
rua Benedito Moreira Pinto, 
quadra 7, Jardim Panorama.
Entrada é gratuita.


