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Os 20 primeiros leitores que ligarem para a redação ganharão um par de ingressos
(criança e acompanhante) para uma das peças em cartaz. Os demais terão 50% de

desconto com o recorte abaixo, apresentando na bilheteria do Teatro Ressurreição.

O Teatro Ruth Escobar estará premiando os leitores com 10 pares de ingresso
(criança e acompanhante) para o espetáculo "As Aventuras de Peter Pan

e Pinóquio Salvando a Natureza".

A Lenda do Quebra-Nozes
A Lenda do Quebra-Nozes é um musical

infantil e conta à estória da menina Clara
que ganha um boneco de madeira no seu
aniversário, "Quebra-Nozes", que enfrenta
o Comandante Rato, um rato trapalhão ten-
tando impedir Clara de quebrar o feitiço que
transformou o belo príncipe no soldadinho.
O Quebra-Nozes à leva para conhecer o fol-
clore brasileiro como o Saci, Brincadeiras,
Mamulengo e a Vitória Régia com músicas
cantadas ao vivo pelos atores.

Ingresso: Inteira R$ 20,00 - Meia R$
10,00

Melancia e Coco Verde
Melancia e Coco Verde fala das amiza-

des, do amor e do poder da imaginação que
transformam o dia-a-dia e preparam as cri-
anças para o mundo e para a vida. Texto e
Direção: Natália Grisi

Ingresso: Inteira R$ 20,00 - Meia R$ 10,00

Na noite do último dia 27, foi definido o
samba-enredo que a Barroca Zona Sul can-
tará no carnaval 2010. Os vencedores fo-
ram: Ramos, Lello Garoto, Mydras e
Marquinhos Quebra Corda.

Os ensaios já começaram e a comunida-
de poderá conferir, ao comando do Mestre
Barroquinha, a bateria nota 10 todos os do-
mingos a partir das 20h com entrada franca.

Nos próximos dias haverá apresentação
do piloto do carnaval, os interessados em des-
filar na escola deverão ficar atento e procurar
uma ala de sua preferência para o Carnaval
2010.Visite o site www.barrocazonasul. com.br
ou compareça na quadra da escola na Av. Profº
Abrão de Morais, 1800 - Água Funda

TEATRO RESSURREIÇÃO
comemorando o Dia das Crianças

A peça que mistura diversos personagens
das histórias infantis explica a importância da
preservação da natureza.

O autor Kiko Jaess, colecionador de diver-
sos prêmios, restreou o espetáculo "Peter Pan e
Pinóquio Salvando a Natureza" no teatro Ruth
Escobar, que ficará em cartaz até 28 de setembro.

Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00
(Crianças até 12 anos, Estudantes e Aposenta-
dos). O Teatro Ruth Escobar fica na Rua dos
Ingleses, 209 - Bela Vista. Os horários do espe-
táculo são: Sábados e Domingos 17h40.

Bilheteria: de quinta a domingo a partir das
14h.     Telefone: 3289 - 2358

Ao assistir o Espetáculo "As Aventuras de

Teatro Ruth Escobar

Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza", o
leitor estará participando de um projeto
Socioambiental da ONG Pick-upau. Adquirindo
o ingresso, você planta uma muda de Palmito-
Juçara (Euterpe edulis) em uma reserva ambiental
habitada por índios guaranis, na Cidade, onde
praticamente não existe mais esta espécie. Esta
palmeira é uma das mais importantes da Mata
Atlântica, pois, aves e mamíferos consomem o
seu fruto e dispersam suas sementes e de outras
espécies pela floresta, mantendo a biodiversidade
de fauna e flora.  Todo o processo deste plantio
pode ser acompanhado através do site
www.atmosfera.org.br, um projeto institucional,
da Agência Ambiental Pick-upau.

"Peter Pan e Pinóquio Salvando a Natureza"

O Teatro Ressurreição fica na Rua dos
Jornalistas, 123 - Ao lado do Metrô Jaba-
quara  Fone: 5016-1787. Mais informações
www.teatroressurreicao.com.br.

Os primeiros dez leitores que enviarem um e-mail para jabaquaraonline@terra.com.br
com a palavra "promoção" receberão um CD promocional da dupla sertaneja Raul e Rudiery.
Os ganhadores poderão retirar o CD no Calderão Show  (Rua das Curruiras, 450) com
direito a uma entrada Vip na sexta feira (09) a partir das 22h)ou retirar na redação do Jornal
Jabaquara em Noticias (Rua Onofre Silveira, 45 - Jabaquara)

Promoção Musical Raul e Rudiery

RAUL E RUDIERY
Sertanejos paulistanos

Raul Gustavo Ferreira, nascido em 05/
07/1986 e Wilson Jorge Ferreira Junior, nas-
cido em 27/09/1991, formam hoje a dupla
Raul & Rudiery. Ambos nascidos em São
Paulo capital, apesar de novos, já tiveram
momentos musicais. Raul já cantava desde
pequeno em festas de família e amigos, cha-
mando atenção pelo dom da voz, e Wilson
Jr., hoje Rudiery, cantava também. Raul aos
15 anos teve contato direto, formando com
os amigos uma banda de rock, na qual era
Guitarrista. Nesta mesma época largou a
banda para formar outra com seus dois ir-
mãos, ''Rudiery'',que tocava Bateria e
Fernando (Musico da dupla atualmente),
que tocava Baixo. Ainda nesta época,
Rudiery começou a compor musicas para
outros estilos também como pagode e ser-
tanejo. Com os conselhos de seu pai, Raul
e Wilson Jr. formaram uma dupla sertaneja,
que se chamava Raul & Juan. A primeira
apresentação foi em julho de 2007. O show
foi um sucesso dando sequência a 177 apre-

sentações em um ano. Em fevereiro de 2008
gravaram o primeiro CD independente,  já
como Raul & Rudiery, sendo a primeira
dupla paulistana de coração. O disco foi
muito aceito pelo publico e a partir daí fize-
ram muitos shows em todos os lugares de
São Paulo. Em breve outras músicas serão
gravadas por Raul & Rudiery. Mais infor-
mações no site www.raulrudiery.com.

Escolhido o Samba-Enredo
da Barroca Zona Sul

No último dia 26, a Universidade
Guarulhos (UnG) desenvolveu mais de 50
atividades sociais gratuitas nas áreas de
saúde e bem-estar; direito e cidadania; e
arte e cultura, em comemoração ao Dia do
Ensino Responsável 2009, idealização da
Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES).

Na região, o CEU Caminho do Mar e a
Praça Padre José - em frente ao metrô Jaba-
quara- foram pólos para diversas ativida-
des como orientação para alimentação equi-
librada, apresentação teatral, palestras so-
bre diversos temas, recreação para crian-
ças, além de atendimentos odontológico e
fonoaudiológico.

Para Gisele de Oliveira Romão, coorde-
nadora de extensão da UnG, o objetivo é
levar o que a Universidade desenvolve para
a comunidade.

No último dia 27, aconteceu a 39ª
Gincana Poliesportiva UNDOKAI 2009. A
Gincana teve o apoio das Lojas do Carrefour
Jabaquara e Imigrantes.

O objetivo do evento é integrar crian-
ças, jovens e idosos para manter a tradição
da Cultura Japonesa entre estas gerações.

O evento contou com um público
circulante de 900 pessoas da colônia japo-
nesa e dos líderes comunitários da região e
autoridades como vereadores e os deputa-
dos federais Willian Woo (PSDB) e Walter
Yoshi (DEM), Jorge Hato (PMDB), além de
Victor Kobayashi do Instituto Paulo
Kobayashi, Membros do Rotary Jabaqua-
ra e Saúde. Membros da ACE Associação
Cultural e Esportiva da Saúde, AJAB As-
sociação do Japonesa do Jabaquara e ou-

Dia do Ensino Responsável

Segundo o coordenador de projetos
esportivos, William Bauduíno tal ação é
muito importante para destacar o CEU
"Esse evento traz as pessoas mais perto
do CEU, pessoas que não conhecem nos-
so espaço. Só hoje, pela manhã passaram
cerca de 3 mil crianças e adolescentes por
aqui", completa William.

Gincana UNDOKAI 2009

tras entidades ligadas a Colônia Japonesa
de outras regiões.

Os ganhadores da Gincana foram pre-
miados com produtos da própria marca
Carrefour.


