
Divulgação

▼ MÃE DE LOMBARDI
Após uma semana da
morte do filho, o
locutor Luiz Lombardi
Neto, 69 anos, Joanna
Paris Lombardi, 88
anos, morreu na
madrugada de ontem,
informou o SBT, onde
Lombardi trabalhava.
Joanna estava em
estado vegetativo após
dois acidentes
vasculares cerebrais. O
corpo foi velado no
Cemitério Chora
Menino, no Imirim, na
Zona Norte de São
Paulo, onde seria
enterrado às 16h.

▼ MC PELÉ
O cantor e compositor
José Guilherme Ferreira,
o MC Pelé, 44 anos,
morreu na madrugada
de ontem em hospital de
Belo Horizonte, Minas
Gerais. De acordo com o
hospital, ele estava
internado há 20 dias. O
cantor lutava contra um
câncer de estômago. MC
Pelé ficou conhecido por
meio das músicas
Piriguete e Namorar
Pelado. (das Agências)

NOEL
Nelson Albuquerque

OUniverso Cultural
da Matilde, em São
Caetano, caprichou

na agenda deste fim de sema-
na. Começa hoje com musi-
cal, segue amanhã com tea-
tro e festa temática dos anos
1980 e termina com feira cul-
tural no domingo.

O musical
Noel Rosa, o
Poeta da Vila e
seus Amores se-
rá apresentado
hoje, às 20h. O
texto de Plínio
Marcos conta a
vida do compo-
sitor carioca,
que completa-
ria 99 anos hoje, resgatando
vários momentos de sua
obra. É levado ao palco sob
direção de Dagoberto Feliz e
com elenco formado por
Cristiano Tomiossi, Catia Na-
dine, Ana Gilly, Gisele Milás
e Cibele Bissoli, entre ou-
tros. A entrada é franca.

Amanhã, às 20h, outra pe-
ça toma conta do espaço. Car-
ta de um Pirata tem texto e di-

reção de Vinícius Piedade e
coordenação artística de De-
nise Stoklos. A montagem es-
treou há seis anos e, em seu
blog, Piedade lembra da pri-
meira exibição. Diz que ou-
via aplausos e se sentia inse-
guro. “Denise Stoklos apare-
ceu como que do nada e me
abraçou me erguendo no ar
(...) suspenso no ar por ela,

que era minha
maior referên-
cia artística,
suspirei emo-
cionado saben-
do que tinha
encontrado
meu foco artís-
tico dos próxi-

mos tempos”, es-
creve. Ingressos a

R$ 10.
Na mesma noite, a casa

ainda realiza a festa temáti-
ca Deck 80. Começa às
22h30 e com nova bilhete-
ria, também a R$ 10.

A promessa é de reviver o
clima dos anos 1980, com
as músicas que rolavam nas
discotecas e bailinhos de ga-
ragem, os clipes e comer-
ciais de TV, além de recor-

dar os drinques da época.
DVDs de filmes da década
serão sorteados.

FEIRA
Para o domingo, a partir

das 15h, o local está reserva-
do para feira de objetos e pro-
dutos culturais. Vários gru-
pos e coletivos artísticos da

região se reuniram para reali-
zar o evento: Escola Livre de
Cinema de Santo André, Es-
cola Livre de Artes e Ciências
Humanas, Gambi Dub Siste-
ma de Som, Grupo de Ca-
poeira Ângola No Fio da Na-
valha, Cia. Pequeno Teatro
de Torneado, Ativismo ABC
e Ba-Boom, além do próprio

Universo da Matilde.
A ideia de promover as

trocas (e vendas) partiu do
Coletivo Conspiração. “É
uma alternativa ao consu-
mismo natalino, uma mos-
tra de que cooperação e soli-
dariedade podem e devem
vencer o lucro, a competi-
ção e a exploração”, explica

a divulgação do evento.
O Universo Cultural da

Matilde ainda terá encon-
tro de tatuadores e tatua-
dos do Grande ABC, no dia
18. O espaço funciona na
Rua Senador Vergueiro,
551, em São Caetano. Infor-
mações pelo telefone
2759-1756. ▲

▼ A reunião anual da APCA
(Associação Paulista de Críti-
cos de Artes), realizada na noi-
te de segunda-feira, apontou
os melhores do ano em dez ca-
tegorias artísticas. Foram sete
premiados em cada arte.

A comissão de televisão,
por exemplo, escolheu as mi-
nisséries Capitu e Som & Fú-
ria como as melhores da teli-
nha. Em cinema, Cidadão Boi-
lesen foi o melhor documentá-
rio e A Festa da Menina Mor-
ta, a melhor ficção.

Memória da Cana, do coleti-

vo Os Fofos Encenam, foi elei-
ta a melhor peça adulta. Ainda
em teatro: melhor ator para
Elias Andreatto, melhor atriz
para Rosaly Papadopol e me-
lhor autor para Fábio Mendes.

Em artes visuais, o Museu
Afro Brasil ganhou pela inicia-
tiva cultural, e as melhores
mostras foram Virada Russa,
no CCBB, e Osgemeos, na
Faap. Na área de música popu-
lar, Ney Matogrosso ficou com
o troféu de melhor show, Céu
com o de cantora e Lenine,
compositor. Em música erudi-

ta, um dos premiados foi Ernst
Mahle, pelo conjunto da obra.
Em rádio, Antonio Augusto
Amaral de Carvalho, o Tuta, se-
rá homenageado pelo lança-
mento do livro Ninguém Faz
Sucesso Sozinho.

Em dança, Antônio Nóbre-
ga foi premiado por sua pesqui-
sa para Naturalmente – Teoria
e Jogo de uma Dança Brasilei-
ra. Os prêmios serão entre-
gues em festa realizada em
parceria da APCA com o Sesc,
em 6 de abril de 2010, no Tea-
tro Paulo Autran. ▲

▼ Os fãs de quadrinhos têm
encontro marcado hoje, a
partir das 22h, na Livraria
Terramedia (Rua Teodureto
Souto, 642. Tel.: 2127-8752),
em São Paulo. O local será
sede da quinta edição da Ma-
ratona HQ, que apresenta 42
horas ininterruptas de ativi-
dades diversas, como mesas
de RPG, oficinas de mangá
e caricatura e gincanas,
além de palestras com con-
vidados especiais. Publica-
ções com descontos de até
80% também estarão à ven-
da na loja. O evento segue
até domingo. da Redação

RÁPIDAS▼ QUADRINHOS

musical de

Johnny Alf
necessita de

doações
de sangue

▼ Internado no Hospital Mário
Covas (Rua Henrique Caldera-
zzo, 321. Tel.: 2829-5000),
em Santo André, para trata-
mento contra o câncer de
próstata, o cantor e composi-
tor Johnny Alf necessita de
doadores de sangue.

Qualquer tipo sanguíneo
é aceito e as doações de-
vem ser realizadas de se-
gunda a sábado, das 8h às
13h. Os interessados preci-
sam ter entre 18 e 65 anos
e mais de 50 quilos (antes
das doações, poderão to-
mar café da manhã).

da Redação

Peça abre agenda variada do
Universo Cultural da Matilde

Texto de Plínio Marcos
está em cartaz hoje

em São Caetano

Programação
tem ainda
festa temática
dos anos
1980 e feira
cultural

▼ PRÊMIO

▼ SANTO ANDRÉ

APCA destaca os melhores
de 2009 em dez categorias

‘Maratona
HQ’ começa

hoje em
São Paulo
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