CANTO GREGORIANO

Bia Reiner

Cantus Libere é atração no Sesi
Único grupo vocal brasileiro a apresentar o canto gregoriano reconstituído, a partir
das pesquisas musicológicas
atualizadas, como patrimônio
musical do Ocidente, o Cantus
Libere se apresenta neste sábado (9), às 20h, no Teatro do
Sesi de Marília com o concerto
Missa Pro Sponsis, que retoma
o canto gregoriano, música
cristã da alta Idade Média, em
um concerto belíssimo com
15 peças representativas das
principais formas e gêneros
que compõem o chamado
corpus gregoriano autêntico.
Sob a direção musical e regência de Paulo Valente, durante os 60 minutos da apresentação, o grupo formado pelos

cantores André Defert, Daniel
Rodrigues, Rafael Guimarães,
Lucas Lima, Rogers Cordeiro,
Mário Lacombe e Paulo Valente
explica o seu repertório e abre
espaço para que o público
interaja com perguntas e
observações, criando franca
aproximações dos ouvintes
com esse deslumbrante gênero
musical.
Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Os
ingressos, que podem ser
reservados antecipadamente
pelo Meu SESI (www.sesisp.
org.br/meu-sesi), serão distribuídos 1 hora antes do início
do espetáculo.
Com capacidade para 130
lugares (4 para cadeirantes),

o Teatro do SESI Marília, localizado na Av. João Ramalho,
1306 - Jardim Conquista. Mais
informações: tel. 3401-1500.

Formado por músicos profissionais no ano de 1998 em Curitiba (PR), o Coro Cantus Libere
se dedica ao estudo e à prática do canto gregoriano, música sacra dos séculos VII e XI

A música pode ser o exemplo único do que poderia ter sido - se não tivesse havido a invenção
da linguagem, a formação das palavras, a análise das ideias - a comunicação das almas. (Marcel Proust)
Marília, quinta-feira, 7 de dezembro de 2017

E-mail: jmcad2@terra.com.br

CINEMA

"Extraordinário" arranca lágrimas com
retrato delicado de melancolia da infância

"Extraordinário", baseado
no best-seller de R. J. Palacio,
dirigido por Stephen Chbosky
("As vantagens de ser invisível") e com participação da
brasileira Sonia Braga, pode
ser definido como um drama
sentimentalóide com todos os
elementos estrategicamente
combinados para fazer o público chorar, mas, entre uma
lágrima e outra, há uma narrativa sensível sobre a doçura
e a melancolia da infância.
Jacob Tremblay, que conquistou o mundo como protagonista de "O Quarto de
Jack" (2015), volta como o
igualmente adorável Auggie,
um garotinho fã de "Star Wars"
e com uma malformação congênita na face.
Ele já passou por 27 cirurgias, mas treme mesmo
quando precisa enfrentar o
primeiro dia em uma escola,
com outras crianças de sua
idade. Até então, era educado
em casa pela mãe, Isabel (Julia
Roberts).
A trama acompanha a
adaptação do menino à nova
rotina e, como é de se esperar,
fala sobre bullying. Alguns
clichês da discussão até
são deixados para trás, com
um retrato sem piedade de
Auggie. O bom desempenho
de Tremblay também ajuda
a aproximar o menino de
qualquer criança da vida real.
Mas o longa recebeu críticas legítimas por retratar
o personagem como alguém
"inspirador" apenas por ser
diferente da maioria, além
de escolher um ator sem
qualquer deformidade para
o papel. A insistência do roteiro em emocionar também
incomoda.
A trajetória de Auggie é o
eixo central da história. Mas
um dos trunfos do filme - ainda mais explorado no livro - é
dar atenção às pessoas ao seu
redor, para mostrar que todo
mundo tem problemas, grandes ou pequenos. E que esses
problemas causam ainda mais
sofrimento na infância e adolescência.
Há, por exemplo, o drama
de Olivia (Izabela Vidovic,
muito bem no papel), irmã
solitária do protagonista,
que sempre perdeu para ele
a atenção dos pais.
Jack Will (Noah Jupe),
primeiro amigo que Auggie
faz na escola, rende algumas
das cenas mais divertidas - e
não se engane, você também
vai chorar nos momentos
engraçados.
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Com Jacob Tremblay e Julia Roberts, filme "Extraordinário" mostra garotinho
com malformação na face e discute bullying sem piedade

Owen Wilson, Trembley e Roberts em cena do filme que estreia nesta
quinta no Brasil e pode ser visto nos cinemas de Marília

Papai Noel incentiva adoção de
cartas nas agências dos Correios
Divulgação

No mês de dezembro a
Campanha Papai Noel dos Correios contará com um reforço
de peso: a presença do Papai
Noel! O bom velhinho quer incentivar a adoção das cartinhas
e para isso estará na Agência
dos Correios Central de Bauru
nesta quinta-feira (7), das 14h
às 17h. Ele também receberá os
visitantes nos dias 12 e 14 de
dezembro no mesmo horário.
Em Bauru, até o momento,
foram recebidas 5.700 cartinhas, sendo 3.400 delas adotadas. Esse número já é superior
a 2016, que selecionou 4.900
cartinhas, das quais 4.100 foram adotadas.
Os padrinhos - que ajudam
a realizar o sonho das crianças
participantes da Campanha poderão adotar as cartas e entregar os presentes nas agências
dos Correios até o próximo dia
15 de dezembro.
O objetivo principal da
Campanha é responder às cartas das crianças que escrevem
ao Papai Noel e, sempre que
possível, atender aos pedidos
de presentes daquelas que se

Também em Marília, os padrinhos - que ajudam a realizar o sonho das crianças
participantes da campanha Papai Noel dos Correios - poderão adotar as cartas
e entregar os presentes nas agências dos Correios até o próximo dia 15
encontram em situação de
vulnerabilidade social.
Os presentes são recebidos nos pontos divulgados
pelos Correios para que
posteriormente a entrega
seja feita no próprio fluxo
postal. Não é permitida a
entrega direta do presente e,

para assegurar a observância
desse critério, o endereço da
criança não é informado ao
padrinho.
Mais informações sobre o
Papai Noel dos Correios 2017
podem ser obtidas no hotsite
http://blog.correios.com.br/
papainoeldoscorreios.

