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Centro Cultural Jabaquara
apresenta dois espetáculos
especiais gratuitos neste fim de
semana. No sábado, às 16h, a
Camerata Instrumentalis apresenta um recital em homenagem
ao compositor mineiro Edmundo
Villani-Côrtes, que completou 80
anos em novembro. Considerado
um dos mais notáveis músicos
brasileiros e um dos compositores
eruditos mais tocados do País,
Villani-Côrtes é natural de Juiz de
Fora e mora em São Paulo. Além
de compositor, é regente, arranjador, professor, pesquisador e
pianista. Sua produção musical é
formada por mais de 300 obras,
escritas para diversas formações
instrumentais. A Camerata Instrumentalis é composta pelos músicos
Deise Trebitz (piano), Luís Stelzer
(violão), José Carvalho (saxofone),
Hamilton Oliveira (clarinete), André Sangiovanni (contrabaixo) e
Paulo Gilberto (flauta).

R ODA

DE CHORO

No domingo, às 11h, o Centro
Cultural do Jabaquara recebe o
Conjunto Retratos, na primeira
apresentação de 2011 do projeto

SERVIÇO
O Conjunto Retratos é a atração de domingo do projeto Choro na
Manhã
Choro na Manhã. O projeto tem
como proposta a apresentação de
canções de importantes nomes da
música popular brasileira em um recital com o formato de roda de choro. Desde 2006, as apresentações
mensais no centro têm proporcionado ao público a oportunidade de
conhecer histórias e curiosidades da
música brasileira e seus autores.
Para este domingo, o Conjunto
Retratos preparou uma seleção de

Texto: Simone Carmona
scarmona@prefeitura.sp.gov.br

A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Associação
Alumni, realiza a partir de fevereiro
o curso de formação para professores de Inglês da Rede Municipal
de Ensino. O curso é destinado aos
educadores de Língua Inglesa que
atuam no Ensino Fundamental II.
São 50 vagas e as inscrições podem
ser feitas até o dia 18 de fevereiro
no Portal SME, em http://portalsme.
prefeitura.sp.gov.br/educadores.
A formação tem como objetivo possibilitar uma interação dos professores
com a estrutura lingüística e os usos e
funções da língua inglesa e sua inser-

choros, valsas e polcas de grandes
compositores brasileiros. Formado
pelos músicos Paulo Gilberto (flauta), César Ricardo (violão de sete
cordas), Alexander Procópio (violão
de seis cordas), Alex Mendes (bandolim), Fernando Henrique (flauta)
e Donisete Fernandes (pandeiro), o
conjunto gravou recentemente o
CD Comigo é na Madeira em homenagem ao compositor e pianista
brasileiro Ernesto Nazareth.

Operação Cata-Bagulho Eletrônico
começa a operar amanhã, na Lapa
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professores de Língua Inglesa
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ção na sociedade brasileira, além de
construir ações educativas que ajudem
no trabalho em sala de aula.
As aulas serão dadas às sextasfeiras, das 8h às 12h, na Unidade
Alumni, localizada na rua Padre João
Manoel, 319 – Cerqueira César. Serão 44 horas/aula, sendo 40 presenciais e 4 horas/aula não-presenciais
– destinadas ao estudo e desenvolvimento de um projeto pedagógico
nas respectivas unidades escolares.
Os candidatos inscritos receberão
contato via e-mail da Associação Alumni com instruções para a realização
de teste on-line e entrevista, a fim
de indicar qual turma de formação
lingüística cursará. Mais informações
pelo telefone 3396-0493 (Setor de
Projetos Especiais da SME).
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A operação Cata-Bagulho inicia
o ano com novidades - o “e-cata
bagulho”, que tem início na Lapa,
amanhã, juntamente com a operação
tradicional. Como o nome sugere, a
operação Cata-Bagulho Eletrônico
recolherá todo eletroeletrônico que
for descartado nas ruas da Lapa, Barra Funda, Perdizes, Vila Leopoldina,
Jaguaré e Jaguará.
São considerados lixos eletrônicos
qualquer aparelho que seja conectado à tomada (computadores, CPUs,
impressoras, TVs, microondas, refrigeradores, ferros de passar roupa,
entre outros).
A iniciativa é uma parceria com
a Coopermiti, uma cooperativa de
resíduos sólidos eletroeletrônicos ou
lixos eletrônicos, também conhecidos
como e-lixo, que ficará responsável
pelo recolhimento desses materiais
e por dar-lhes a destinação correta,
propiciando sua reciclagem e evitando a contaminação e poluição do
meio ambiente.
A primeira operação do e-cata
bagulho ocorre no Jaguara, Vila dos
Remédios e Vila Piauí, juntamente
com a Cata-Bagulho tradicional. As
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Centro Cultural do Jabaquara apresenta
choro e música erudita no ﬁm de semana

operações ocorrerão sempre de forma simultânea, na mesma região.

C OMO

FUNCIONA

Para ter seu lixo eletrônico recolhido, o munícipe pode adotar
o mesmo procedimento de uma
operação tradicional. Basta apenas
descartá-lo até às 10h, nos dias em
que a operação estiver programada
para a região, embora os materiais
sejam recolhidos por caminhões
distintos. (ler mais sobre operações
Cata-Bagulho na última página)

