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Em um especial de férias, a exposição Era T-Rex foi prorrogada até fevereiro no Shopping Granja Vianna.
Sucesso na Europa, a atração já atraiu milhares de pessoasem São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com uma
fantástica viagem pelo mundo dos dinossauros.
O passeio começa em um cinema 5D que permite aos espectadores sentirem cheiros e ventos, tomarem
chuva e serem ameaçados por vulcões da Era Mesozóica. Um paleontólogo conduz os visitantes pela
exposição com 20 réplicas eletronicamente animadas de dinossauros em tamanho real. Ao final, as crianças
podem participar de brincadeiras, procurando réplicas de fósseis em um imenso tanque de areia. Uma
programação divertida para a família inteira.
As entradas custam de R$ 15 (meia-entrada) a R$ 30 (inteira). Crianças com até 5 anos de idade na pagam.
Serviço
Local: Shopping Granja Vianna (rodovia Raposo Tavares, km 23, Cotia)
Horários: Quintas e sextas, das 14h às 21h; sábados, das 10h às 22h; e domingos e feriados, das 12h às
21h
Informações: (11) 4613-9000
Curtir
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Apple planeja lançar iPhone mini em 2014

07/01/2013

De olho na concorrência, a Apple prepara o lançamento de uma versão menor e de baixo custo do iPhone
para 2014.
Segundo analistas ouvidos pela agência Reuters, o atual cenário aponta para uma clara vantagem da
Samsung sobre a Apple e a tendência é que essa liderança aumente ainda mais em 2013.
Os analistas acreditam que o futuro iPhone Mini possa chegar no início de 2014 e custar entre US$ 200 e US$
250.Enquanto isso, em 2013 Apple e Samsung devem continuar sua batalha e apresentar novos smartphones
topo de linha.
Curtir
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Zélia Duncan estréia show “Tudo Esclarecido” em São Paulo

19/12/2012

Data: 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13 de janeiro, quintas e sextas às 21h, sábados às 20h e domingos
às 18h.
Local: Teatro Paulo Autran.
Duração: 90 minutos.
Lugares: 1010 lugares.
Não recomendado para menores de 10 anos.

Agenda
Nenhum evento programado
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Ingressos: R$ 32,00 (inteira); R$ 16,00 (usuário inscrito no Sesc e dependentes, +60 anos, estudantes e
professores da rede pública de ensino) R$ 8,00 (comerciários e trabalhadores em empresas do comércio de

festa gastronomia
inês vicentini

bens, serviços e turismo).
miss

Endereço: Rua Paes Leme, 195.
domingos e feriados das 10h às 18h30.
Tel.: 11 3095.9400
0

19/12/2012

Confira a agenda especial de férias do Sesc Bom Retiro para janeiro:
Show musical com Paula Lima
No repertório composições de Jorge Benjor, Seu Jorge, Ana Carolina, Mart´nalia, Zélia Duncan, Arlindo Cruz,
entre outros. Teatro.Venda pelo sistema INGRESSOSESC a partir de 21/12, às 14h.
Não recomendado para menores de 12 anos
R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e
professores da rede pública de ensino). R$ 6,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e
dependentes).
04/01, 05/01, 06/01, 11/01, 12/01, 13/01. Sexta, às 20h, Sábado às 19h e Domingo às 18h.
Simoninha
Nesse show Simoninha canta alguns sucessos de sua carreira, como Homem de Gelo, É Bom Andar a Pé, A
Saideira e Ela é Brasileira. Como não poderia deixar de ser ele também relembra as canções imortalizadas
por seu pai, Simonal como Sá Marina e Tributo, Martin Luther King, País Tropical e muitas outras. E neste
show Simoninha ainda surpreende os fãs com canções inéditas de seu próximo CD, ainda não lançado.
Teatro. Venda pelo sistema INGRESSOSESC a partir de 28/12, às 14h.
Não recomendado para menores de 12 anos
R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e
professores da rede pública de ensino). R$ 6,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e
dependentes).
18/01, 19/01, 20/01. Sexta,às 20h; Sábado às 19h e Domingo às 18h.
Monica Salmaso
Neste show, Mônica Salmaso, com o pianista e maestro Nelson Ayres e o flautista e saxofonista Teco
Cardoso, realiza um passeio pelo cancioneiro popular, num garimpo de canções de sonoridade quase
camerística.Teatro.
Não recomendado para menores de 12 anos
R$ 24,00 (inteira); R$ 12,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e
professores da rede pública de ensino). R$ 6,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e
dependentes).
25/01, 26/01, 27/01. Sexta, às 18h; Sábado, às 19h e Domingo às 18h.
Palestras
Literatura da cidade
Multidão. Solidão. Encantamento. Estranhamento. A cidade e seus flashs humanos. A poesia da vida urbana.
O que vemos. O que não vemos. A Literatura da Cidade convida autores destacados no cenário urbano de
São Paulo para apresentarem obras e temas mediados por uma singular produção literária que, de alguma
forma, remeta à cidade.
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Poesia e Rebelião: Roberto Piva e Outros Poetas
Com Claudio Willer, ensaísta, poeta, tradutor de Allen Ginsberg, autor de Geração Beat e tradutor de hai kais
de Jack Kerouac em fase de publicação. O encontro apresentará Roberto Piva como um poeta rebelde: “O
rebelde, anjo caído ou titã em desgraça, é o eterno inconformado.” (Octavio Paz). Piva pode ser situado como
uma espécie de ponto de chegada ou convergência de poetas rebeldes: Rimbaud, Artaud, Breton, os beats,
entre outros. Com a leitura de seus textos, será discutida sua ambivalente relação com a cidade de São Paulo
– e de outros poetas radicalmente inconformados com a ordem estabelecida. Biblioteca.
Não recomendado para menores de 12 anos
Grátis.
16/01. Quarta. às 18h30.

Especial Cultura no prato
Saborear uma sequência gastronômica tornando o momento da refeição em um momento de prazer,
valorizando também as culturas regionais e podendo interagir com o Chef.
Chile no Prato
Cardápio que resgata as tradições e culturas regionais, com a presença de um chefe de cozinha
especializado. Venda pelo sistema INGRESSOSESC a partir de 08/01, às 14h. R$ 48,00 (inteira); R$ 24,00
(usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino).
R$ 12,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e dependentes).
31/01. Quinta, das 12h às 13h e das 13h15 às 14h15.

Infantil – Truks em Cena
A Cia Truks Teatro de Bonecos traz em janeiro e fevereiro dois espetáculos de seu repertório:” Por Uma
Estrela e Sonhatório”, com os elementos cênicos que fazem da Cia um destaque nacional por dar vida aos
objetos sem vida, animar o que não é animado, olhar diferente do que todo mundo vê.
Por Uma Estrela
O espetáculo conta a trajetória de duas crianças que nascem em um mesmo dia e crescem juntas em um
vilarejo de pescadores. Durante o dia, elas brincam na praia, mergulham para ver os peixes coloridos,
constroem castelos na areia. Quando a noite chega, passam a esperar, em silêncio, e de olhar bem atento, a
chegada de alguma estrela cadente. Com Henrique Sitchin. Baseado em ideia original de Luciana Semensatto.
Elenco Kely de Castro, Aguinaldo Rodrigues, Jorge Myiashiro, Rogério Uchoa, Sandra Lessa e Luciana
Semensatto. Cia Truk’s. Teatro
LIVRE – esta atividade será melhor aproveitada por todas as crianças
R$ 8,00 (inteira); R$ 4,00 (usuário matriculado no SESC e dependentes, +60 anos, estudantes e professores
da rede pública de ensino). R$ 2,00 (trabalhador no comércio e serviços matriculado no SESC e
dependentes).
06/01, 13/01, 20/01, 25/01, 27/01. Domingos e feriado, às 12h.

Especial – Histórias e Memórias da Villa Maria Zélia
A Vila Maria Zélia é emblemática na história da industrialização de São Paulo. Concebida pelo industrial Jorge
Street, a vila oferecia ao operariado da fábrica Maria Zélia moradia para solteiros e casados, igreja, escola,
armazém, restaurante, farmácia, dentre outros serviços que proporcionavam melhor qualidade de vida para o
trabalhador. O passeio será acompanhado pelo pesquisador e historiador Cadu de Castro, que situará
aspectos sobre a história, a arquitetura e, principalmente, sobre a vida e o dinamismo do local. O grupo será
recebido por um antigo morador, Seu Dedé, que possui as chaves da vila que darão acesso a vários espaços,
como o armazém do grupo de Teatro XIX. Inclui transporte e guia turístico. Saída: 10h30 do Sesc Bom Retiro.
Inscrições até 26 de janeiro, na Central de atendimento. Horário de atendimento: de terça a sexta, das 9h às
20h30, sábados, das 10h às 18h30 e domingos e feriados, das 10h às 17h30. 20 vagas. Grátis.
De 13/12 a 22/01. Inscrições enquanto houver vagas.
Bom Retiro

http://gilfuentes.com.br/novo/category/notas#3457[08/01/2013 15:24:21]

Gil Fuentes
Curtir

0

Férias na Pinacoteca de São Paulo

18/12/2012

A Pinacoteca de São Paulo, que fica na estação Luz do metrô, está com a programação pautada para
dezembro/2012 e janeiro/2013 com exposições exclusivas. Todas as quintas-feiras com Museu aberto até às
22h e com palestras às 19h.
Para conferir agenda completa, acesse http://www.pinacoteca.org.br.
.
Curtir
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Conrad Angels 2013 tem inscrições prorrogadas

18/12/2012

Uma boa notícia às musas brasileiras : as inscrições do concorrido concurso Conrad Angels 2013 foram
prorrogadas para a próxima segunda-feira, dia 10 dezembro. O objetivo é eleger três beldades que serão
representantes do resort durante os mais badalados eventos do ano, nesta terceira edição do
Concurso Conrad Angels.
Na final do ano passado, a brasileira Adriana Vieira foi a vencedora, ao lado das Angels argentina e uruguaia.
As três foram às anfitriãs dos eventos e festas da alta temporada em 2012, no luxuoso balneário uruguaio.
Para participar da seleção, as aspirantes à angel” brasileira devem curtir a fan page do concurso no seguinte
endereço, http://www.facebook.com/pages/Conrad-Angels/. As candidatas devem também fazer a sua
inscrição através do site oficial do concurso – www.conradangels.com.br. A divulgação das finalistas
acontecerá no dia 17 de dezembro, e a grande final será no Conrad Resort e Cassino, no período entre 02 e
06 de janeiro de 2013.
.
Curtir
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Exposição de AnaMarB em Mogi

17/12/2012

O Hipermercardo Alabarce inaugurou um novo centro de compras e como parte da comemoração, AnaMarB
irá expor suas obras no salão nobre do novo espaço.
Serão apresentadas obras inéditas, além das mais famosas já conhecidas e a artista pintará obras ao vivo
durante a exposição.
Local
Rua Mariana Najar, 601
Vila Oliveira, Mogi das Cruzes – SP
Curtir
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Casamento da prefeita Maria Antônia e Flávio em Guarujá

14/12/2012

Maria Antônia de Brito, prefeita reeleita de Guarujá, no Litoral de SP, casará neste sábado (15) com Flávio
Lopes da Silva. A cerimônia religiosa será na Igreja São João Batista, em Morrinhos II, e será celebrada com
a liturgia da palavra pelo padre Edson González.
A decoração da igreja será tradicional e terá flores do campo, enquanto o acompanhamento musical, no
teclado e violino será feito por Jairo e Andrea.
A professora Maria Antônia de Brito participa na política de Guarujá desde os 17 anos e quando se filiou ao
PT. Atuou como assessora parlamentar da então deputada Mariangela Duarte e em 2000 foi eleita vereadora
em Guarujá. Em 2008 foi eleita prefeita pelo PMDB e reeleita esse ano pelo mesmo partido.
Felicidades aos noivos!
Curtir
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Roberto Justos e Walter Longo

10/12/2012

Os publicitários e empresários Roberto Justus e Walter Longo são os convidados especiais do Ibmec para o
talk show sobre Comunicação Estratégica e Liderança que acontecerá na próxima terça-feira (11/12), às
18h30, no Ibmec Barra – Rio de Janeiro. Acompanhados do diretor do Ibmec/RJ, Fernando Schuler, do diretor
de Novos Negócios do Grupo Ibmec, José Luiz Trinta, e do coordenador do MBA em Comunicação, Eduardo
Halpern, Justus e Longo discutirão as novas perspectivas para o mercado de Comunicação no Rio de Janeiro.
As inscrições, que são gratuitas, deverão ser realizadas pelo telefone (21) 3284-4000. As vagas são limitadas.
Comunicação Estratégica e Liderança
Talk Show com Roberto Justus e Walter Longo
Dia: 11/12
Horário: 18h30
Local: Ibmec Barra (Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca)
Inscrições: (21) 3284-4000
Mais informações:www.ibmec.br

Curtir
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Teatro MuBE Nova Cultural terá projeto de Jazz

06/12/2012

No dia 11 de dezembro o Teatro MuBE Nova Cultural, em parceria com a produtora cultural Lucia Rodrigues,
apresenta o projeto piloto do MuBE Jazz Night, com show em tributo a Chet Baker. A abertura acontece a
partir das 21h30, em repertório de jazz-cool , com músicas do homenageado, entre outras.
SERVIÇO – MuBE Jazz Night
Quando: 11 de dezembro
Horário: 21h30
Entrada: R$ 50,00
Endereço: Rua Alemanha, 221 – Jardim Europa – São Paulo-SP
Telefone: 11 2386-8194 / 4301-7521
http://mubenovacultural.com.br
Capacidade do espaço: 192 lugares
Abertura da casa: 2h antes do espetáculo
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Formas de pagamento: dinheiro, cartões de debito e crédito Visa e Master
Estacionamento com manobrista: R$25,00
Ar condicionado
Acesso para portadores de necessidades especiais
Curtir
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