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O Mistério do Gato Chinês.

As Rainhas da Torcida. Comédia.

O Professor Substituto.

Drama.
Durante a dinastia Tang, na China, um gato misterioso
começa a atacar altos membros da Corte Imperial,
deixando uma série de mortos. Dois homens muito
diferentes, o poeta chinês Bai Letian e o monge japonês
Kûkai decidem unir forças para descobrir o que existe
por trás do animal místico. Aos poucos, eles descobrem
segredos na história da nobreza, envolvendo uma bela
concubina amada pelo Imperador, mas atacada pelo
povo. O gato constituiria, na verdade, o acerto de
contas por um crime jamais solucionado. Direção
de Chen Kaige. Com Huang Xuan, Shôta Sometani e
Kitty Zhang Yuqi.

Diagnosticada com câncer terminal, a solitária Martha
decide se livrar de todos os seus pertences pessoais e
se mudar para uma comunidade de idosos com o
intuito de esperar a morte chegar. Em seus últimos
meses, ela quer uma vida tranquila, lendo livros e
interagindo com poucas pessoas, mas ao conhecer sua
nova vizinha, Sheryl, Martha vê seus planos indo por
água abaixo. A medida que a relação das duas se
desenvolve, uma forte amizade surge e Sheryl
incentiva Martha a treinar os passos de líder de
torcida novamente. Direção de Zara Hayes.
Com Diane Keaton e Jacki Weaver.

Suspense.
Um professor comete suicídio se jogando pela janela
da sala de aula, em frente aos alunos adolescentes.
Em seu lugar é contratado Pierre Hoffman como
professor substituto, que logo percebe que um grupo
de seis dos seus novos alunos parece indiferente ao
que acontece à sua volta. Aos poucos, Hoffman nota
que este pequeno grupo exerce uma estranha
influência sobre o resto da escola, inclusive na direção.
Cada vez mais obcecado por eles, o professor passa a
segui-los até descobrir quais são seus planos.
Direção de Sébastien Marnier. Com Laurent Lafitte,
Emmanuelle Bercot e Pascal Greggory.
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Amazônia Groove. Documentário. Um

retrato aprofundado, um mergulho apaixonado na
música regional da Amazônia, especialmente a música
característica do Pará, estruturado através da
alternação entre as histórias dos músicos tradicionais
da região - responsáveis pelo Boi Bumbá e por ritmos
tradicionais das localidades, por exemplo - e a invasão
da tecnologia que, recentemente, possibilitou o
desenvolvimento de gêneros musicais como o
tecnobrega. Direção de Bruno Murtinho.
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LCM Big Band estreia hoje, na
abertura do Santos Jazz Festival
Banda, formada por alunos do Lar das Moças Cegas, se apresenta às 20h30, no Sesc
ALEXSANDER FERRAZ

BRUNA FARO
DA REDAÇÃO

Muretas de Santos. A Cidade possui diversos elementos que

marcam a visita daqueles que por aqui passam: o jardim da praia, os
bondes, o centro histórico e, é claro, as icônicas muretas. Estas,
inspiraram e continuam inspirando o jornalista e artista plástico Dario
Palhares. No sábado, o bar de vinhos Petit Verdot (Rua Alexandre
Herculano, 79, Boqueirão) recebe a exposição Muretas de Santos,
composta por releituras elaboradas pelo santista ao longo dos últimos
meses. A mostra será realizada a partir das 12h30 e o início da noite. Além
das versões já conhecidas por serem reproduções fiéis às muretas
originais, o artista decidiu criar releituras coloridas e em diferentes
formatos, que serão apresentadas na exposição. A carreira de Dario nas
artes começou no final da década de 1980, época em que se dedicou à
pintura em óleo e acrílico. Na década seguinte, ele passou a trabalhar com
papel. Em 2016, após um longo intervalo, voltou a executar peças em papel
Canson trançado e colado, que foram apresentados ao público em maio, no
7º Paper Day, evento promovido pela Universidade do Papel.

27 DE JULHO
(SÁBADO)

15H E 18H

Teatro Palácio das Artes
em Praia Grande

28 DE JULHO
(DOMINGO)

15H E 18H

Teatro Municipal Brás
Cubas em Santos

Ingressos a partir de R$ 30,00 (meia)
a venda na Poupafarma
e www.ingressorapido.com.br

50%

O 8º Santos Jazz Festival
começa hoje, com uma atração pra lá de especial. É o
lançamento da LMC Big
Band, grupo pertencente
ao Lar das Moças Cegas de
Santos, que reúne 16 alunos, além de colaboradores
e voluntários, e se apresentará pela primeira vez hoje
à noite.
A estreia está marcada para as 20h30, no Sesc Santos
( R. Conselheiro Ribas, 136,
Aparecida) e marcará a
abertura do festival. Em seguida, a noite ainda contará com um tributo à pianista, cantora e compositora
Nina Simone.
Os sucessos da icônica artista norte-americana serão interpretados pela brasiliense Ellen Oléria e a
americana radicada no Brasil Alma Thomas. Ambas
apresentações são gratuitas. Os ingressos devem ser
retirados na bilheteria do
Sesc duas horas antes do
início do show.

Criada na sétima edição do festival, a banda tocará músicas consagradas do jazz, além de autorais

Além de dar o start no
festival, a Big Band estará
ainda no encerramento. O
grupo tocará, gratuitamen-

te, às 14h30, no Arcos do
Valongo, no Centro Histórico de Santos, no domingo.
A LMC Bing Band tem

um grande valor para o
festival, uma vez que foi
criada durante uma oficina na 7ª edição do Santos
Jazz. E, desde então, não
parou mais de tocar.
No repertório dessa noite, o foco da Bing Band é o
jazz, blues, soul e suas vertentes. O som profissional
traz também músicas autorais, com algumas delas
feitas por alunos. No grupo, todos os participantes
exploram seu lado musical com instrumentos de
corda, percussão e sopro.
A equipe é regida pelo
maestro João Carlos
Estógio, o professor de instrumentos Gabriel Geovany e o músico Maurício
Fernandes. Eles são responsáveis pelos ensaios e
coletânea musical. E se
emocionam ao perceber
como o grupo muda a vida
de todos (leia matéria
completa sobre a LMC Big
Band neste domingo).
Toda a programação do
8º Santos Jazz Festival,
que vai de hoje até domingo, em vários pontos da
Cidade, pode ser conferida no site www.santos
ja zzfestival.com.br.

