
Muretas deSantos. ACidadepossui diversoselementosque
marcamavisitadaquelesqueporaquipassam:o jardimdapraia, os
bondes,o centrohistóricoe, é claro, as icônicasmuretas. Estas,
inspiraramecontinuam inspirandoo jornalista eartista plásticoDario
Palhares.Nosábado, obardevinhosPetitVerdot (RuaAlexandre
Herculano, 79,Boqueirão) recebeaexposiçãoMuretasdeSantos,
compostapor releituraselaboradaspelo santistaao longodosúltimos
meses.Amostra será realizadaapartir das 12h30eo iníciodanoite.Além
dasversões já conhecidaspor seremreproduções fiéisàsmuretas
originais, o artistadecidiu criar releituras coloridase emdiferentes
formatos,que serãoapresentadasnaexposição. A carreiradeDarionas
artes começouno final dadécadade 1980,épocaemquesededicouà
pinturaemóleoeacrílico.Nadécada seguinte, ele passoua trabalhar com
papel. Em2016, apósum longo intervalo, voltouaexecutarpeças empapel
Canson trançadoe colado, que foramapresentadosaopúblicoemmaio, no
7ºPaperDay, eventopromovidopelaUniversidadedoPapel.

OMistério doGato Chinês. Drama.
DuranteadinastiaTang, naChina, umgatomisterioso
começaaatacaraltosmembrosdaCorte Imperial,
deixandoumasériedemortos.Dois homensmuito
diferentes, opoeta chinêsBai Letianeomonge japonês
Kûkai decidemunir forçasparadescobrir oqueexiste
por trásdoanimalmístico.Aospoucos, eles descobrem
segredosnahistóriadanobreza, envolvendoumabela
concubinaamadapelo Imperador,masatacadapelo
povo.Ogato constituiria, naverdade, oacertode
contasporumcrime jamais solucionado.Direção
deChenKaige. ComHuangXuan, ShôtaSometani e
KittyZhangYuqi.
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OProfessor Substituto. Suspense.
Umprofessor comete suicídio se jogandopela janela
dasala deaula, em frenteaosalunosadolescentes.
Emseu lugar écontratadoPierreHoffmancomo
professor substituto, que logopercebequeumgrupo
deseis dosseusnovosalunosparece indiferenteao
queaconteceàsuavolta. Aospoucos,Hoffmannota
queestepequenogrupoexerceumaestranha
influência sobreo restodaescola, inclusivenadireção.
Cadavezmaisobcecadopor eles, oprofessorpassaa
segui-losatédescobrir quais são seusplanos.
DireçãodeSébastienMarnier. ComLaurent Lafitte,
EmmanuelleBercotePascalGreggory.
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AmazôniaGroove. Documentário.Um
retratoaprofundado, ummergulhoapaixonadona
música regionaldaAmazônia, especialmenteamúsica
característicadoPará, estruturadoatravésda
alternaçãoentreashistórias dosmúsicos tradicionais
daregião - responsáveis peloBoiBumbáepor ritmos
tradicionaisdas localidades, porexemplo - e a invasão
da tecnologia que, recentemente, possibilitouo
desenvolvimentodegênerosmusicais comoo
tecnobrega.DireçãodeBrunoMurtinho.
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LCMBigBandestreiahoje,na
aberturadoSantos JazzFestival
Banda, formada por alunos do Lar das Moças Cegas, se apresenta às 20h30, no Sesc

BRUNAFARO

DAREDAÇÃO

O 8º Santos Jazz Festival
começahoje,comumaatra-
ção pra lá de especial. É o
lançamento da LMC Big
Band, grupo pertencente
ao Lar das Moças Cegas de
Santos, que reúne 16 alu-
nos, alémde colaboradores
e voluntários, e se apresen-
tará pela primeira vez hoje
ànoite.
Aestreiaestámarcadapa-

raas20h30,noSescSantos
(R.ConselheiroRibas, 136,
Aparecida) e marcará a
aberturado festival. Emse-
guida, a noite ainda conta-
rá comumtributo à pianis-
ta, cantora e compositora
NinaSimone.
Ossucessosda icônicaar-

tista norte-americana se-
rão interpretados pela bra-
siliense Ellen Oléria e a
americanaradicadanoBra-
sil Alma Thomas. Ambas
apresentações são gratui-
tas. Os ingressos devem ser
retirados na bilheteria do
Sesc duas horas antes do
iníciodoshow.

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,noCentroHistóri-
codeSantos,nodomingo.
A LMC Bing Band tem

um grande valor para o
festival, uma vez que foi
criada durante uma ofici-
na na 7ª edição do Santos
Jazz. E, desde então, não
paroumaisdetocar.
Norepertóriodessanoi-

te, o foco daBingBand éo
jazz, blues, soul e suas ver-
tentes.O somprofissional
traz também músicas au-
torais, com algumas delas
feitas por alunos. No gru-
po, todos os participantes
exploram seu lado musi-
cal com instrumentos de
corda,percussãoesopro.
A equipe é regida pelo

maestro João Carlos
Estógio,oprofessordeins-
trumentos Gabriel Geo-
vany e o músico Maurício
Fernandes. Eles são res-
ponsáveis pelos ensaios e
coletânea musical. E se
emocionam ao perceber
comoogrupomudaavida
de todos (leia matéria
completa sobre aLMCBig
Bandnestedomingo).
Toda a programaçãodo

8º Santos Jazz Festival,
quevaidehojeatédomin-
go, em vários pontos da
Cidade, pode ser conferi-
da no site www.santos
jazzfestival.com.br.

FOTOSREPRODUÇÃO

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

OUTRASESTREIAS

Ingressos a partir de R$ 30,00 (meia)
a venda na Poupafarma

e www.ingressorapido.com.br

Teatro Palácio das Artes
em Praia Grande

27 DE JULHO
(SÁBADO) 15H E 18H

Teatro Municipal Brás
Cubas em Santos

28 DE JULHO
(DOMINGO) 15H E 18H

50%

ALEXSANDERFERRAZ

AsRainhas da Torcida. Comédia.
Diagnosticadacomcâncer terminal, a solitáriaMartha
decide se livrar de todosos seuspertencespessoais e
semudarparaumacomunidadede idosos como
intuitodeesperar amorte chegar. Emseusúltimos
meses, elaquerumavida tranquila, lendo livrose
interagindocompoucaspessoas,masaoconhecer sua
novavizinha, Sheryl,Marthavêseusplanos indopor
águaabaixo. Amedidaquea relaçãodasduasse
desenvolve, uma forteamizade surgeeSheryl
incentivaMarthaa treinarospassosde líderde
torcidanovamente.DireçãodeZaraHayes.
ComDianeKeatone JackiWeaver.
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