
Curso 
"Iniciação à Dublagem". Do 

dia 2 de dezembro a £7 de janeiro, 
aos sábados, das 9h às 17h30, no Se-
nac. O curso ensina como se tor-
nar o ator invisível que dá vida a 
produções estrangeiras. O requisi-
to é ter idade mínima de 14 anos. 
Mais informações pelo telefone: 
(16)2111-1200. 

Exposição 
"O Santo Inquérito". Até o 

dia 2 de janeiro de 2007, no Espaço 
Cultural Santa Elisa, das 8h às 22h. 
O repórter fotográfico Firmino Pi-
ton mostra o resultado dos três me-
ses em que acompanhou os en-
saios de "O Santo Inquérito", pro-
dução do Ribeirão em Cena São 30 
fotografias coloridas e em pretoe-
branco, que além de revelar as pre 
raramc® no™ r> espetáculo, reme-

tem a um período obscuro da histó-
ria do Brasil, como a presença do 
Tribunal do Santo Ofício na Paraí-
ba, em 1950. A entrada é gratuita 

"Micro-esculturas". Até 15 
de janeiro de 2007, no Ateliê 
BelArts, de segunda a sexta das 8h 
às llh30 e das 13h às 18h. Aos sába-
dos, das 8h às 12h. Acervo de mi-
niaturas e microesculturas feitas 
por Francisco Delloiagono Júnior 
a partir de palitos de dente e madei-
ra. Algumas cabem numa agulha 
de costura Entrada gratuita O ate-
liê fica na rua Lafaiete, 1897. Infor-
mações: (16) 3635-8160. 

"Odila Mestriner - 50 Anos 
de Produção". Até 14 de janeiro 
de2007, no Museu de Arte de Ribei-
rão Preto. De terça a sexta, das 9h 
às 18h. Sábados, domingos e feria-

dos, das 12h às 18h. A mostra reú-
ne obras que a artista plástica ri-
beirãopretana Odila Mestriner de-
senvolveu ao longo de seus 50 anos 
de carreira. Entrada gratuita. 
Mais informações pelo telefone: 
(16)3635-2421. 

"Água uma viagem no mun-
do do conhecimento". Até dia 30 
de dezembro na Casa da Ciência 
"Galileu Galilei", no Bosque Fábio 
Barreto. Rua da Liberdade, s/n, en-
trada gratuita Informações pelo te-
lefone 3636-2715. 

Música 
"Concerto de Natal com a 

Orquestra Sinfônica de Ribei-
rão Preto". Dia 22 de dezembro, 
às 21h, no Theatro Pedro 2o. Sob a 
regência do maestro Cláudio 
Cruz, a orquestra apresenta o con-

certo para violino e orquestra n° 1 
de Paganini e o concerto para pia-
no e concerto n° 1 de Tchaikovski. 
Com a italiana Emmanuele Baldi-
ni (violino) e Nahim Marum (pia-
no) como solistas. O ingresso será 
trocado por um quilo de alimento 
não-perecível. Informações: (16) 
3977-8111. 

"Três". Dia 27 de dezembro, às 
21h, no Qfficina do Sabor (avenida 
Caramuru, 257). A banda formada 
pelo trio Ale Bragheto (violão e vo-
cal), Rodrigo Kcond (baixo) e Pauli-
nho (bateria) se apresenta na quar-
ta-feira pré-Ano-Novo. 

Festa 
"Christmas Celebration". 

Dia 23 de dezembro, sábado, às 
17h, na Mansão Ribeirânia (rua 
professor Loureiro Júnior, s/n°). 

A festa traz os D Js Mário Zen, Wi-
llian Granata e Diego. É uma reali-
zação de Aldinha Petean, Cris Ca-
lil e Camila Sarantopoulos. Mais 
informações: (16) 9202-6625. 

"Projeto Fuá". Dia 22 de de-
zembro, sexta, no Penélope (rua 
Conde Afonso Celso, 1500). Festa 
com samba-rock para dançar. 
Com open bar. Mais informações 
pelo telefone: (16) 3911-1315 ou no si-
te www.penelopedisco.com.br. 

"Presentão de Natal". Dia 23 
de dezembro, sábado, no Penélope. 
A festa terá o som da banda Maha-
lilla e do DJ Robson Almeida. O 
tradicional Open Bar Penélope 
nesse Natal vai oferecer whisky 
Bells, pelo mesmo preço. Mais in-
formações pelo telefone: (16) 
3911-1315. 
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