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Massa
■Solidariedadeegastronomiaestarão jun-
tas, hoje, às 19h, emnoite da pizzapromo-
vida pelo grupo espírita Seara das Fraterni-
dades.A atividade, que terá renda revertida
para a manutenção da casa e projetos so-
ciais da instituição, será na sede na Apae
(AssociaçãodePais eAmigosdosExcepcio-
nais) de São Caetano, e ainda terá espaço
parahomenagens, entre elas, aopresiden-
tedaentidade, JorgeSalgado. “Nossaatua-
ção visa auxiliar não só a comunidade são-
caetanense, mas também a região e o Es-
tado por meio de atendimentos físicos,
mentais e espirituais”, explica o presidente
Edson Lorenzini.

Ampliar
■ Empresária do ramo de semijoias,
Marisa Magalhães recebe convida-
dos para a inauguração de seu sho-
wroom Luxo e Requinte, hoje, em San-
to André. “Eu sonhava com um espaço
confortável para atender minhas clien-
tes. Estou muito feliz com esse novo
momento”, comenta a proprietária,
que já possui a marca há seis anos,
além de representantes externos e ex-
positores em salões do Grande ABC.

Reginaldo Martin Cano
recebe homenagem ‘in
memoriam’ de Nei
Frederico Cano
Martins pelas mãos de
Marcelo Mauad
durante atividade
promovida por
universidade de São
Bernardo

Sidnei Beneti Filho, Elisabeth de Genari e Ana Carolina Aguiar Beneti

Luiz Antônio Matos e José Benedito de Godoi

Arthur Luiz Mendonça e Otacílio Ferraz

SOM. Amigos se uniram há 13 anos em razão de paixão pela banda

Hélcio Madeira e Rodrigo Gago Barbosa

Carlos Eduardo Padin e Morinobu HijoPedro Marini Neto e Terezinha França

Carmela Dell`isola e Rosa Benites Pelicani

Acesse

Integrantes do Studio Ha-
darahs Bellydance apresen-
tam amanhã, no Clube Atléti-
co Aramaçan (Rua São Pe-
dro, 345), às 19h30, o espe-
táculo Cine Hadarahs. No
palco, durante duas horas,
16 bailarinas se revezarão
para executar 15 coreogra-
fias de dança do ventre e tri-
bal fusion baseadas em su-
cessos do cinema mundial.

A sétima arte já era um te-
ma que permeava há tem-
pos a cabeça da coreógrafa e
diretora do Studio, Juliana
Bononi. “Sou apaixonada
por filmes e, por ser um te-
ma muito complexo, enca-

rei como um grande desafio
na minha carreira. Por isso
procurei abordar de uma
maneira bastante diferente
e inusitada”. Os filmes esco-
lhidos são mantidos em se-
gredo, até para não quebrar
a magia do espetáculo.

O espetáculo contará com a
participação especial de ou-
tros bailarinos, entre eles Mar-
celo Justino, de Jundiaí, Gui
Troiano, de São Paulo, e Bia
Vasconcelos, da Bahia – ela
também dará workshop na se-
de do Hadarahs, no dia seguin-
te à apresentação. Os ingres-
sos custam R$ 30 e estarão à
venda na bilheteria. MG

MIRIAM GIMENES

miriamgimenes@dgabc.com.br

O fenômeno The Beatles sur-
giu na década de 1960 e arre-
batou multidões. Mocinhas se
descabelavam para ver o Fab
Four e os rapazes imitavam
não só suas roupas, como tam-
bém o jeito que se portavam e
o corte de cabelo. É, sem dúvi-
da, o grupo musical mais bem-
sucedido e aclamado da histó-
ria da música mundial.

Além disso, conquistaram
as gerações seguintes. Tanto
que os amigos João Rodrigo
(John Lennon), Mauricio Go-
mes (Paul McCartney), Tico Ja-
comini (Ringo Starr) e Gusta-
vo Gazana (George Harrison)
formaram, em 2005, o Rubber

Soul Beatles e desde então não
pararam mais de apresentar
os sons dos ídolos.

E hoje, a partir das 19h, fa-
rão o show Paz, Amor e Bea-
tles! no Sesi São Caetano (Rua
Santo André, 810), gratuito.
“A gente pensa a apresentação
nos mínimos detalhes, desde
os figurinos, que são iguais aos
deles, como também os instru-
mentos. Temos esse cuidado”,
diz Gazana.

Durante a apresentação, em
que contam a trajetória do gru-
po de Liverpool, usarão três fi-
gurinos e cantarão os melho-
res sucessos. “É um espetáculo
completo”, garante. Os ingres-
sos são gratuitos e podem ser
reservados em www.sesisp.org.
br/meu-sesi.

Cuidar
■ Em comemoração ao Dia do Médico,
a Associação Paulista de Medicina São
Bernardo e Diadema realiza tradicional
jantar dançante, hoje, em bufê são-ber-
nardense. A programação contará com
coquetel, agito de DJ e homenagem aos
profissionais com 50 anos de exercício
da profissão Nilton Buissa, Lúcio César
e Silva Righi, além de entrega do Troféu
Amor pela Medicina ao patologista clíni-
co e acupunturista Fernando Kooro. “A
Saúde, na maioria das vezes, vem da
paz de espírito, no coração, na alma.
Vem do riso e do amor”, conta o diretor
social da entidade, João Parisi Neto.

STEFANIE STERCI (interina)
stefaniesterci@dgabc.com.br

Professores recebem
homenagens na região

No mês em que são celebrados os educadores, a Fa-
culdade de Direito São Bernardo promoveu sessão so-
lene para entrega do título de professor emérito a 12
docentes que fizeram parte do grupo em 54 anos de
atividade – comemorados também neste mês –, entre
eles, a primeira mulher a receber o reconhecimento
na instituição, a professora Rosa Benites Pelicani. “O
caminho do nosso futuro é a Educação, que é um pa-
pel fundamental da nossa profissão”, declara Rosa,
que lecionou no instituto por 25 anos.

A ação, realizada no Camp são-bernardense, con-
tou com discursos e a presença de autoridades, alu-
nos e famíliares, além de homengens in memoriam.

AMANHÃ

Cia. de Santo André
apresenta ‘Cine Hadarahs’
Produção, que será executada no Aramaçan,
usa cinema como tema de coreografias
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Cover dos Beatles faz show gratuito hoje
Rubber Soul Beatles recria figurinos do ‘Fab Four’ e principais sucessos para apresentação no Sesi


