
CULTURA

24  BAURU, sexta-feira, 22 de setembro de 2017

Nível médio

Nível médio

Nível fácil

Nível fácil

Em sua última sexta-feira, festival também conta com Ney Matogrosso 
e Nação Zumbi, além de Evandro Mesquita; evento termina domingo

O Rock in Rio, iniciado 
no dia 15 e com térmi-
no em 24/9, prossegue 

hoje com as seguintes atra-
ções no Palco Mundo: Jota 
Quest às 19h; Alter Bridge 
(grupo de metal dos EUA) às 
21h; Tears for Fears (banda 
britânica de new wave, com 
grandes hits desde 1981, ca-
pitaneada por Roland Orza-
bal e Curt Smith, às 22h35) 
e, enfim, por volta de 0h30 já 
de sábado, Bon Jovi (grupo 
norte-americano que, desde 
1982, coleciona sucessos).

Também nesta sexta-fei-
ra, já no palco Sunset, uma 
atração que promete é Ney 
Matogrosso e Nação Zumbi. 

O festival tem oito pal-
cos e, em outro, batizado de 
Rock Distrit, quem solta a 
voz é Evandro Mesquita (da 
Blitz) em show especial.

Ontem, uma notícia so-
bre o evento foi, no mínimo, 
curiosa: é que a sala de im-
prensa da Cidade do Rock 
foi interditada supostamente 
para manutenção. Do lado 
de fora, fotógrafos, cinegra-

 Roland Orzabal e Curt Smith formam o Tears for Fears

Reprodução

Rock in Rio: Bon Jovi 
e Tears for Fears hoje 

fistas e repórteres reclama-
vam da falta de estrutura e 
da dificuldade para iniciar 

os trabalhos de cobertura. O 
episódio seguia em apuração 
durante a tarde.

Jon Bon Jovi é líder da banda americana que leva seu nome

Reprodução

Autor José Marques despertou para contos após aposentadoria e, com 
a obra, reúne 18 de seus escritos; parte de renda vai para entidade 

Após trabalhar por 
mais de 50 anos no 
ramo farmacêutico, 

José Marques despertou 
de vez para a literatura. 
O resultado desse encan-
to por palavras e histórias 
está concentrado em seu 
primeiro livro, “Saga de 
uma Vida” que será lança-
do hoje, 22/9, às 19h30, no 
auditório Clélia Merloni da 
Universidade do Sagrado 
Coração (USC).

Marques é aluno da Uni-
versidade Aberta à Tercei-
ra Idade (Uati) da USC e 
o lançamento faz parte da 
Noite Cultural que abre as 
comemorações pelo Dia 
Nacional do Idoso (1/10), 
integrando o calendário da 
Semana Municipal da 3ª 
Idade de Bauru, que vai de 
25/9 a 3/10.

O autor conta que en-
trou para a Uati e começou 
a produzir contos durante 
oficinas literárias para a 
terceira idade. 

“Desde 2009 escre-
vo contos de histórias da 

José Marques reúne 18 contos em sua obra inicial: vivências

Divulgação

Livro ‘Saga de uma 
Vida’ tem lançamento

minha vida e de fatos que 
presenciei. Neste livro reú-
no 18 contos que fiz nestes 
oito anos”, ressalta.

O livro será vendido a 
R$ 20 hoje e metade da sua 
renda será revertida para o 
Abrigo do Paiva de Bauru. 

A Noite Cultural tam-
bém terá o grupo musical 
Se Vira nos 60 e grupo de 
dança Baila Comigo, to-
dos da Uati. A USC fica na 
rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil. Mais infor-

mações pelo telefone (14) 
2107-7027.

ANO: 2009
Foi quando o autor, 
que trabalhou na 

área farmacêutica,  
começou a estruturar 
textos inspirados na 

própria vida 


