
gazeta ribeirão 

Exposição 
"Chico Buarque de Hollanda". Até o dia 18 de de-

zembro, no restaurante Koi (niaGaribaM, 1561). A Imma-
ginare Escola de Criação e Attes Visuais e o restaurante 
lançam a exposição 'Chico Buarque de Hoilanda-Memó-
rias e Letras Visuais", que procura representar, por meio 
das foimas, cores e da própria arte, as canções do com-
positor brasileiro. 

"Micrx>escutturas". Do tfe 19 de dezembro de 
2006 até 15 de janeiro de 2007, no Ateliê BefArts, de se-
gunda a sexta das 8h às 11 h30 e das 13h às 18h. Aos 
sábados, das 8h às 12h. Acervo de miniaturas microes-
culturas feitas por Francisco Delloiagono Júnior a partir de 
palitos de dente e madeira. Algumas cabem numa agu-
lha de costura Entrada gratuita O ateliê fica na rua Lafaie-
te, 1897. Informações: (16) 3635Í160. 

"Odila Mestriner - 50 Anos de Produção". Até 
14 de janeiro de 2007, no Museu de Arte de Ribeirão Pre-
to. De terça a sexta, das 9h às 18h. Sábados, domingos 
e feriados, das 12h às 18h. A mostra reúne obras que a 
artisia plástica ribeirãopretana Odila Mestriner desenvol-
veu ao longo de seus 50 anos de carreira Entrada gratui-
ta. Mais informações pelo telefone: (16) 3635-2421. 

"Luz e Cor". Até o dia 10 de dezembro no MIS 
(mezanino da Casa da Cultura). São 19 imagens da foto-
grafa Lia Bosquim, acompanhadas por textos poéticos 
de Antonio Carlos Tórtoro. Entrada gratuita 

"Reversão". A partir do cia 10 de novembro, na 
Bauhaus. A exposição mostra 15 imagens da fotógrafa 
Elza Rossato, que utiliza materiais inovadores como filme 
vencido, trabalhando com o fenômeno das corra, efeitos 
e formatos diferenciados, causando a cada olhar uma in-
terpretação diferente. Entrada gratuita 

"Faces: O Retrato em Cor e Textura". A partir do 
dia 10 de novembro, na Bauhaus. A fotógrafa Com Vieira 
mostra sua expressão artística utilizando elementos sim-

o y - x / 

pies, a partir dos quais cria um novo traço do real. Entra-
da gratuita 

"Água uma viagem no mundo do conhecimen-
to". Até t ia 30 de dezembro na Casa da Ciência "Gaíleu 
Gailei", no Bosque Fábio Barreto. Rua da Liberdade, sln, 
entrada gratuita Informações pelo telefone 3636-2715. 

Cinema 
"Obsesskm: A Luta do Islã Contra o Ocidente". 

Dia 2 de dezembro, sábado, às 20h30, no hotel Plaza 
Inn. A Sociedade Israelita de Ribeirão Preto exibe o docu-
mentário em que jornalista professora e advogados ame-
ricanos, ingleses e árabes discutem o pensamento totali-
tário. A entrada é gratuita. 

Música 
"Corais de Natal". Do dia 2 a 17 de dezembro, na 

praça de Eventos do Novo Shopping, às 19h30 (com ex-
ceção dodia2,queseráàs18h).Nove corais, como o do 
Colégio Advenüsta, Vila Lobos e Madrigal, se apresen-
tam para comemorar a chegada do Natal. A entrada é 
gratuita Informações: (16) 3603-2400. 

'Trio Curupira". Dia 30 de novembro, quinta, às 
20h30, no Aucítório do Sesc. Três jcvens músicos e com-
positores de São Paulo fazem um show com virtuosismo, 
estilos, técnicas e tendências da música instrumental. Os 
ingressos custam R$ 8 (inteira) R$ 4 (meia) e R$ 2 (traba-
lhador no comércio e serviços matriculado). Informações 
pelo telefone: (16) 3977-4477. 

Festa 
"Millennium Trance -155 edição". Da 2 de de-

zembro, sábado, a partir das 23h59, no Gamboa Acíon. 
Mais de 20 horas de música line up com13 ais, como 
Rodrigo Moretti (Lov.e) e Paul Taylor (Spun), estaciona-
mento com seguro, praça de alimentação e guarda-volu-
mes. Convites antecipados por R$ 35 (feminino) e R$ 40 
(masculino). Pontos de venda: Camarim New Worfd (Ri-
beirãoShopping) e Extra (av. Nove de Julho, 59). 


