
ARTE

CULTURA&LAZER
para fazer

SANTO ANDRÉ
CINEMA

A Escola Livre de Cinema e Vídeo
(Parque Chácara Pignatari – Avenida
Utinga, 136. Tel.: 4997-2155) está
com inscrições abertas para a oficina
Santo André Documenta, com ênfa-
se em pesquisa de documentário e
produção de curta-metragem. O pra-
zo para os interessados é até sexta.
DANÇA

O Centro Livre de Dança (Rua
Eduardo Monteiro, 410. Tel.:
4438-5021) oferece aulas para
crianças a partir de 5 anos no Núcleo
Infanto-Juvenil, que engloba ofici-
nas, aulas de pré-dança e movimen-
to e aceita pessoas de até 24 anos.
A partir dos 25, a escola oferece cur-
sos de jazz, street dance, dança de
salão, danças brasileiras, dança do
ventre, dança flamencaedança con-
temporânea. O período de inscrições

vai até sexta.
TEATRO

Para maiores de 18 anos, a Esco-
la Livre de Teatro (Teatro Conchita de
Moraes – Praça Rui Barbosa. Tel.:
4996-2164) traz os cursos Forma-
ção do Ator, História do Teatro, Más-
caras, Direção Teatral, Dramaturgia,
Interpretação,SonoridadeseCompo-
sição Cênica. Jovens com mais de
16 anos podem se inscrever no Nú-
cleo de Iniciação ao Teatro. O prazo
para os candidatos vai até sexta.

O Sesi Santo André (Praça. Doutor
Armando de Arruda Pereira, 100.
Tel.: 4996-8633), a partir do dia 16,
e até o dia 25, está com inscrições
abertas para o Núcleo de Artes Cêni-
cas. O curso é destinado a pessoas
com vivência em teatro.
EMIACIDADE

Dez Cesas (Centros Educacionais
de Santo André) oferecem aulas de

teatro, dança de rua, dançasbrasilei-
ras, violão, flauta, percussão, viola
caipira, desenho, pintura em tecido e
customização para todos a partir dos
7 anos. As inscrições acontecem do
dia 27 até o dia 9 de março, nas uni-
dades Cesas. Informações pelo tel.:
4433-0609.

SÃO BERNARDO
OscursosdasOficinasCulturaises-

tão previstos para ocorrerem a partir
da segunda quinzena de março e as
inscrições ainda não estão abertas.
GRAFITE

Aulasdamodalidadeserãoofereci-
das para jovens através de projeto de
confecção de livro que será publica-
do com as imagens realizadas pelos
alunos. Inscrições na Coordenadoria
de Ações para a Juventude (Avenida
Redenção, 271. Tel.: 4126-3717)
até sexta-feira.

SÃO CAETANO
TEATRO

O projeto Viva Arte Viva oferece
aulas para pessoas a partir de 8
anos. Inscrições para novos alunos
serão feitas no dia 27, na Funda-
ção das Artes (Rua Visconde Inhaú-
ma, 730. Tel.: 4238-3030 ), das
9h às 14h.

A USCS (Universidade Municipal
de São Caetano) (Avenida Goiás,
3.400. Tel.: 42393306) ofereceofi-
cina teatral voltada para maiores de
17 anos. Inscrições até o dia 2.
FOTOGRAFIA

O Estação Jovem (Rua Serafim
Constantino. Tel.: 4226-5518)
ministra oficina de fotojornalis-
mo. As inscrições vão até o dia 17
e o curso é para maiores de 16
anos que tenham, preferencial-
mente, câmera semi-profissional
ou câmera reflex.

DIADEMA
As inscrições para as oficinas cul-

turais da cidade vão do dia 14 ao
dia 29. Há aulas nas áreas de artes
plásticas, cinema, fotografia, dese-
nho, teatro, música, dança, cultura
popular e de rua, artesanato, circo,
literatura, libras, braile, grafite e dis-
cotecagem. As oficinas estão distri-
buídas nos Centros Culturais, Pon-
tos de Cultura, Bibliotecas e no Mu-
seu de Arte Popular e no Circo Esco-
la Diadema. Mais informações pelo
tel.: 4057-7700 e 4056-3366.

RIBEIRÃO PIRES
MÚSICA
Até dia 24 a Escola Municipal de
Música Avenida Santo André, 380.
Tel.: (4824-1631) aceita inscrições
para coral adulto, coral infantil (8 a
11 anos), coral da terceira idade e
aulas de fagote e flauta doce.

Cursos livres
culturais estão
em período
de inscrição

Matt Saylers/AP

Fernandes sobre colagem de O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci

Vinícius Castelli

▼ O universo musical teve
grande perda no fim de se-
mana. Morreu no sábado –
um dia antes da 54ª apresen-
tação do Grammy – aos 48
anos, a cantora norte-ameri-
cana Whitney Houston. Ela
foi encontrada morta um in-
tegrante de sua equipe sub-
mersa na banheira de um
quarto do Beverly Hilton Ho-
tel, em Los Angeles. A polí-
cia acredita que a cantora po-
de ter dormido e morrido
afogada. A autópsia seria fei-
ta ainda ontem.

Whitney cantaria ontem na
festa de Clive Davis, empresá-
rio que a descobriu quando
ela tinha ainda 11 anos.

Entorpecentes e bebidas
alcoólicas não foram encon-
trados pela polícia no quarto
onde a cantora foi encontra-
da. Segundo di-
vulgou o site
TMZ, no local
haviam frascos
e cápsulas de re-
médios.

Nos últimos
20 anos, a artis-
ta teve várias
passagens em
clínicas de rea-
bilitação para tratar da de-
pendência de álcool e dro-
gas. A última delas, em maio
de 2011.

MÚSICA
Nascida Whitney Elizabeth

Houston, foi nome que alcan-
çou sucesso nos anos 1980 e
1990. A cantora de soul e
R&B colecionou hits e alcan-

çou o número
de mais de
200 milhões
de cópias ven-
didas.

Foi vencedo-
ra de seis prê-
mios
Grammys e 22

American Music
Awards e tem en-

tre suas canções mais conheci-
das as composições Saving All
My Love For You, How Will I
Know, Didn’t We Almost Have
It All e I’m Your Baby Tonight.

Mas a explosão aconteceu
mesmo com a música I Will

Always Love You. A canção,
por 14 semanas no topo das
paradas da Billboard, foi te-
ma do filme O Guarda-costas.
A cantora participou do longa
ao lado do ator Kevin Cost-
ner. Participou também de ou-
tro projeto no cinema, Um An-
jo em Minha Vida, de 1996.

Com sete discos gravados
em estúdio – o primeiro, ho-
mônimo, de 1985 –, ela tinha
planos de lançar outro em
2012. Seu último título foi I
Look To You, de 2009, realiza-
do após hiato de 7 anos.

Sem o mesmo vozeirão de
outros tempos, a cantora,
em sua última turnê, chegou
a ser vaiada por não conse-
guir sustentar as notas mais
agudas. (com agências)

Opções

Thiago Mariano

A gora é o tempo certo
para aprender algu-
ma arte. Parte das ci-

dades do Grande ABC está
com matrículas abertas para
cursos culturais gratuitos,
que vão desde simples ofici-
nas até processos de forma-
ção. Há opções para quem
deseja se divertir, fazer ami-
gos e desanuviar a cabeça
dos problemas do mundo
através da arte e há também
para quem deseja ser artista.

Santo André – com o
Emiacidade, e Diadema (ve-
ja o quadro ao lado) abri-
rão nas próximas semanas
inscrições em oficinas que
aceitam desde crianças até
idosos em cursos básicos
que vão de música, dança,
teatro, desenho até literatu-
ra, pintura em tecido e brai-
le. Os cursos são feitos pa-
ra quem não tem experiên-
cia com a arte que deseja
aprender.

São Bernardo planeja
abrir matrículas a partir de
março em cursos da mesma
modalidade. Há aulas de
grafite para crianças atra-
vés de projeto de confecção
de livro de autoria de Gusta-
vo Penna. Os alunos apren-
dem a grafitar com Ronah
Carraro e as ilustrações
saem na obra.

São Caetano, tanto pela
USCS quanto pelo projeto Vi-
va Arte Viva, oferece aulas
de teatro. Mauá já encerrou
o prazo de inscrições para as
oficinas culturais deste se-
mestre. Ribeirão Pires tem
vagas na Escola de Música
para coral e aulas de fagote

e flauta doce.
O Centro de Dan-

ças de Santo André
aceita matrículas
de crianças a partir
dos 5 anos e de
adultos em cursos
de iniciação e em
modalidades co-
mo dança de sa-
lão, do ventre,
street dance e con-
temporânea.

PROFISSIONAL
A Escola Livre de

Teatro de Santo An-
dré, até sexta-feira,
aceita matrículas para
o curso de formação do
ator, que dura quatro
anos. Há opções em ou-
tros núcleos, como histó-
ria do teatro, máscaras, dire-
ção, dramaturgia, interpre-
tação, sonoridades e compo-
sição Cênica. Os cursos são
para maiores de idade, mas
há vagas para jovens a par-
tir dos 16 anos no núcleo de
iniciação em teatro.▲

Aos 48 anos, Withney foi encontrada morta em banheira de hotel em Los Angeles

Cantora
planejava
lançar disco
de inéditas
ainda neste
ano

▼ LUTO

Whitney Houston morre aos 48
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