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Roteiro Cultural 
Exposições 

•No Sesc (Rua Tibiriçá 
50) Márcia Vercesi expõe 
peças em cerâmica. Até 13 
de maio, de 2a a 6a das 
13h30 às 21h30. Sábados, 
domingos e feriados, das 9 
às 17h30. 

•Reinaugurando a gale-
ria de arte do saguão prin-
cipal do prédio central da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, a artistâ 
plástica Odilla Mestriner 
expõe '-'Andantes" - se-
qüências humanas estili-
zadas, onde se explora to-
das as combinatórias; resul-
tando na vocação libertária 
do homem. Até 23 de maio, 
das 8 às 18 horas. 

•No MIS (Rua São José 
1859), exposição fotográ-
fica de Miriam Castilho, 
com fotos sobre a nature-
za do estado de Mato 

•Grosso. De 14 de maio a 
1 ° de junho. De 2a a 6a, das 
8 às 18 h. Aos sábados, das 

8 às 13 h. 
•No Museu Histórico e 

do Café (Campus da USP), 
na sala Família Schmidt, 
exposição da artista plásti-
ca Ana Maria Bechelli. De 
16 a 26 de maio, de 2a a 6a 

das 10 às 16h30. Sábados, 
das 12h30 às 16h30. Do-
mingos, das 9 às 16h30. 

Música 
•Dia 19, às 20h30, no 

Sesc, Fábio Tagliaferri 
apresenta-se com a viola 
de arco, interpretando 
chorinhos, salsa, balada 
entre outros ritmos. Entra-
da franca; convites com 
antecedência na recepção 
(Rua Tibiriçá 50). 

•Dia 28, às 20h30, no 
Sesc, a cantora Rosa 
Marya Colin interpreta 
clássicos norte america-
nos e canções brasileiras. 
Entrada franca. 

•Show musical "Brasil 
Canta e Dança-99", com 

Rosemary e grande elenco, 
dia 9, às 19 h, Theatro Pe-
dro II. 

•Dias 22 e 23, respec-
tivamente às 21 h e 20h30, 
show com Ney 
Matogrosso, no Theatro 
Pedro II. 

Balés folclóricos 
Dia 19, às 20h30, no 

Theatro Pedro II, apresen-
tação de grupos folclóri-
cos da China, Noruega e 
Rio Grande do Sul. A pro-
moção é do Sesc e os con-
vites devem ser retirados 
com antecedência. 

Programa Cultural 
Prometheus 

"O Ser Humano Ques-
tionando-se" é o tema da 
palestra de Ubiratan 
D'Ambrosio, dentro do 
Programa Cultural Pro-
metheus. Dia 27 de maio, 
às 20 h, no teatro Auxi-
liadora. Entrada franca. 


