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informediário

Com Fernanda Caleffi

ROSA MARIA DEMERGIAN

Hoje, mais de 130 países comemoram a Fête de la

Musique, tradicional festa criada em 1982 na França
pelo ministro da Cultura Jack Lang. A data também é

festejada em Santo André, em evento organizado pela escola
Aliança Francesa. A partir das 19h, a unidade receberá
alunos, pais e amigos para louvar a música. O som será
garantido pelo DJ Marc Paillard, que tocará ritmos atuais.
Depois subirá ao palco o tecladista Alfeu Soccio, que
apresentará as canções francesas tradicionais que marcaram
os românticos anos 70. A dupla Rosana Schoeps (voz) e o
violonista Flávio Barba também garantirão o show da noite
com músicas interpretadas por cantores como Celine Dion,
Patricia Kaas e Lianne Foly. O Coral da Metodista, formado
por pessoas da terceira idade, tem participação garantida na
noite. O evento é aberto ao público e a entrada é franca.

Homenagem à música Diretas

� O cabeleireiro Celso Lima Menezes, do salão Neto
Cabeleireiros, localizado em Santo André, irá assinar a
produção dos atores do curta-metragem Os Alvos que
Queremos Virgens, produzido por alunos da Escola Livre de
Cinema e Vídeo de Santo André, com direção de Diaulas
Ullysses. Celso será responsável por cabelo e maquiagem de
cerca de 15 atores do curta, entre eles o protagonista do
filme, o ator andreense Antônio Petrin. O primeiro a passar
pelas mãos de Celso foi o ator de Diadema Maurício
Santanna, que teve seu visual totalmente modificado para
desempenhar o papel. Maurício precisou substituir as longas
madeixas por um estilo curto desfiado. As gravações do
curta-metragem terão início no dia 14 de julho e serão feitas
totalmente em Santo André.

Curta-metragem

� Hoje é dia da tradicional festa junina da Casa do Advogado
de São Bernardo. Cerca de 100 pessoas são esperadas a partir
das 20h, vestidas a caráter, uma exigência da categoria. A
quadrilha é a grande sensação da festa. A noiva deste ano é
Fernanda Credidio, filha do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – Regional São Bernardo, Ferdinando
Credidio. A coordenação da festa é de responsabilidade de
Amélia e Alberto Mingardi, juntamente com a equipe da Casa
do Advogado. A animação ficará por conta do advogado
Augusto Miguel Jordani, que vai encarnar o padre na
quadrilha.

Quadrilha de advogados

� Raquel Reis Donadelli comemora hoje o aniversário de um
ano da Rachelli Esthetic Center, em São Bernardo. Durante o
dia todo Raquel receberá as pessoas com um drinque. À noite,
um coquetel para cerca de 50 pessoas marcará a data. O
maquiador do SBT Nei Andrade estará presente para dar noções
de maquiagem às convidadas. A empresária aproveitará para
fazer demonstrações de novos produtos de beleza que está
usando em sua clínica e premiará algumas convidadas com
hidratação nos cabelos e maquiagem.

Beleza em destaque

Fotos: Osvaldo Ventura

www.dgabc.com.br 
e-mail:
OnLine@dgabc.com.br

Ao vivo
� A transmissão ao vivo de uma cirurgia ortog-
nática encerra amanhã com chave de ouro o I
Congresso de Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial no Centro Cultural do Hospital e
Maternidade Brasil, em Santo André.

Golpe de Estado
� A banda Golpe de Estado sobe ao palco do
Centro Cultural Rotary Bela Vista, em Santo
André, hoje, a partir da meia-noite. O espa-
ço abre as portas para o público às 22h,
com som mecânico.

Seis festas
� Não apenas uma, mas seis festas juninas fo-
ram agendadas pelo Volkswagen Clube, em São
Bernardo. Os arraiais acontecem amanhã e nos
dias 23, 29 e 30 de junho, e 6 e 7 de julho. 

Se for preciso...
� O escritório de São Bernardo da Associa-
ção dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo abre hoje, às 9h30, a exposição
itinerante sobre a Revolução Constituciona-
lista de 32 Se for preciso, eu também vou.
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Sesc Sto.André programa
noite de batuque forte

Nelson Albuquerque
Da Redação

� Batuque forte na programação musical de hoje
no Sesc Santo André. Uma seleção de percussio-
nistas apresenta o espetáculo Tambores pela Paz, a
partir das 19h30, com entrada franca. O time tem
sete artistas, gente como Dinho Nascimento e
Guello – os dois também comandam oficinas no
local até o fim deste mês.

A idéia é celebrar a paz e o meio de comunica-
ção escolhido é a batida, uma linguagem musical
universal. Os responsáveis pelo show são Carlos
Stasi, Simone Soul, Alfredo Bello, Aluá Nascimen-
to e Marcos Suzano, além de Dinho e Guello.

Ganhador do Sharp de Revelação da MPB de
1997, Dinho Nascimento é um dos percussionistas
mais respeitados do país. Entre seus trabalhos está
o CD Berimbau Blues, no qual o ritmo norte-ameri-
cano casa com os instrumentos brasileiros. Nos
anos 70 criou o berimbau elétrico.

As oficinas são gratuitas e dirigidas a crianças e
adolescentes, a partir de 7 anos. Dinho ensina a
construir e a tocar berimbau, às terças e quintas-
feiras, das 13h30 às 15h30, até o dia 27. No mesmo
horário, às quartas e sextas, Guello dá noções bási-
cas de ritmos brasileiros utilizando instrumentos
como pandeiro, zabumba, surdo e tamborim. ��

Tambores pela Paz – Hoje, às 19h30. No Sesc Santo André
– r. Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200. Entrada franca.

Dinho Nascimento é destaque do espetáculo

Luciano Vicioni 16/11/99


