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História e novidades dos ônibus pelo País
parte do dia a dia da população paulista.
Entre os modelos metropolitanos serão
apresentados ônibus de serviço comum
(básico, básico BRT e padron) e de serviço
seletivo, trólebus com bateria (que circula
no Corredor ABD) e exemplar do Airport
Bus Service. O evento ocorre na Praça
Charles Miller, no Pacaembu.
Domingo, 26, das 10 às 18 horas
Entrada gratuita

Uma pilha de pratos na
cozinha: hoje e amanhã

A Oficina Cultural Oswald de Andrade promove hoje, 17, e amanhã, 18, a peça Uma
pilha de pratos na cozinha, dirigida por
Alexandre Borges. No drama, Júlio, um
jovem avesso às relações com outros seres
humanos, está enclausurado em seu apartamento, enquanto sua pilha de pratos
cresce na pia. Chegam três presenças em
série que mexem com essa monotonia:
Daniel, um amigo sanguessuga fracassado;
Breno, o síndico do prédio; e Cristina, ex-

Sarau na Casa Guilherme de Almeida
A Casa Guilherme de Almeida realiza visita
noturna com Tânia Cardenete. Os participantes serão convidados a conhecer a
casa do poeta Guilherme de Almeida e a
protagonizar um sarau coletivo no jardim
de inverno de sua residência. Quem quiser

pode levar suas poesias e músicas, autorais
ou não, para cantar e tocar durante o evento.
Para participar é necessário se inscrever no
site https://goo.gl/p34Qu9.
Quinta-feira, 23, às 19 horas
Entrada franca

Museu da Polícia Civil revela histórias de crimes

Neste fim de semana tem Feira Sabor Nacional

DIVULGAÇÃO MUSEU DA POLÍCIA CIVIL

ramentas e documentos referentes a investigações realizadas pela Polícia Civil de
São Paulo relacionadas a crimes contra a
vida, o patrimônio e a dignidade sexual,
entre outros. Podem ser vistos aqueles utilizados em casos famosos, como os do Maníaco do Parque (1998), os de Chico Picadinho (1966), do Bandido da Luz Vermelha e
o Crime da Mala (1928).
De terça a sexta-feira, das 13 às 17 horas
Entrada franca

Ricardo Castro em dois concertos
A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo,
grupo ligado à Escola de Música do Estado
de São Paulo – Emesp Tom Jobim, apresenta
mais um programa de sua temporada. Dessa
vez com a presença do renomado pianista
Ricardo Castro. Os concertos ocorrem hoje,
17, às 20 horas, no Theatro Pedro II, em
Ribeirão Preto, e domingo, 19, às 16 horas, na
Sala São Paulo. Sob a regência de seu diretor
musical e maestro titular Cláudio Cruz, a
Orquestra Jovem abre o repertório com a
peça contemporânea Gritei… E o pássaro do
equilíbrio perfeito na ponta do abeto só
mexeu o rabo (2008), do compositor brasileiro Sergio Kafejian. Na sequência, interpreta Concerto para piano em Sol Maior, de

Maurice Ravel (1875-1937), com solos de
Ricardo Castro. A peça estreada em 1932, sob
regência do compositor e dedicada à pianista
francesa Marguerite Long (1874-1966), tem
forte influência do jazz, uma paixão parisiense daquela época. Para fechar o programa,
uma obra do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908): Scheherazade,
que faz alusão aos contos populares narrados
na coletânea As mil e uma noites.
Hoje, 17, às 20 horas (Ribeirão Preto)
Entrada franca
Domingo, 19, às 16 horas
(Sala São Paulo)
Ingressos: R$ 40 e
R$ 20 (meia-entrada)

O Grupo FEM e o Museu da Casa Brasileira
(MCB) realizam a 5ª edição da Feira Sabor
Nacional, neste fim de semana, 18 e 19,
com entrada gratuita. O evento pretende
retomar a tradição da cozinha brasileira
reunindo, em um único lugar, pequenos
produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários para o consumidor final.
Nessa edição, a missão de estimular o
consumo consciente e valorizar as receitas, temperos e sabores nacionais será
levada às crianças por meio de oficinas. A
Associação Viva e Deixe Viver promoverá
contação de histórias sobre alimentação.
Haverá também oficina de papel reciclado
com a criação de novos objetos utilizando
embalagens de alimentos descartadas.

Amanhã, 18, e domingo, 19, das 10 às
20 horas
Entrada franca

SERVIÇO
Casa Guilherme de Almeida
Rua Macapá, 187 – Perdizes
São Paulo – SP
Telefone (11) 3672-1391

FLORA PIMENTEL

No Museu da Polícia Civil, localizado na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), estão expostos instrumentos
de crimes, fotografias, produtos de roubos,
drogas, máquinas de jogos ilegais, documentos históricos, esqueletos, peças de cera com
lesões de interesse médico-legal e de investigação policial, cenários com representações
de locais de crimes, móveis e instrumentos
utilizados pela Polícia Civil, desde a década de
1950. Também são encontrados objetos, fer-

-namorada de Júlio e doente terminal. O
espetáculo é marcado por tiradas ácidas,
sarcásticas, inteligentes e entremeadas com
a inação das personagens que sabem bem
analisar suas próprias vidas, mas não conseguem agir.
Hoje, 17, às 20 horas, e sábado, 18, às
18 horas
Entrada franca (é necessário
retirar o ingresso com uma hora
de antecedência)
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A Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) participa da 11ª BusBrasil Fest, feira que exibe
modelos novos e clássicos de ônibus de
diversas empresas. O público terá a oportunidade de explorar o interior dos coletivos e conhecer um pouco mais da história e
das inovações presentes no mercado desse
meio de transporte tão popular. A EMTU/
SP mostrará modelos que fizeram e fazem
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Museu da Casa Brasileira (MCB)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705 – Jardim
Paulistano – São Paulo – SP
Telefone (11) 3032-3727

João Bosco participa do
Notas Contemporâneas
A edição desse mês do projeto Notas Contemporâneas, do Museu da Imagem e do
Som de São Paulo (MIS-SP), recebe o mineiro João Bosco (foto). O artista participa de bate-papo sobre sua carreira, mediado pelo jornalista Cadão Volpato, enquanto
a Banda MIS interpreta seus grandes sucessos no palco. Compositor e cantor, João
Bosco é responsável por sucessos como
Papel machê e Dois pra lá, dois pra cá.
Com curadoria de Cleber Papa, o evento
ocorre na quarta-feira, 22, no auditório MIS.
Quarta-feira, 22, às 20 horas
Entrada franca (retirada de
ingressos com uma hora de
antecedência na recepção)

Museu da Imagem e do Som
de São Paulo (MIS-SP)
Av. Europa, 158 – Jardim Europa
São Paulo – SP
Telefone (11) 2117-4777
Museu da Polícia Civil
Praça Reynaldo Porchat, 219 – Portão 1
Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone (11) 3468-3360
Oficina Cultural Oswald de Andrade
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São
Paulo – SP
Telefone (11) 3221-4704
Sala São Paulo
Praça Júlio Prestes, 16 – Luz – São Paulo – SP
Telefone (11) 3223-3966
Theatro Pedro II
Rua Álvares Cabral, 370 – centro
Ribeirão Preto – SP
Telefone (16) 3977-8111

