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• Rota 14: 21/10, no 
Wenceslau Gastrobar. (14) 
98196-4848.
• Fogueira Acústica: 
21/10, no Divina Cecília. 
(14) 98162-6565.
• Jarbas e Whaite 
Pereira (cover Mato 
Grosso - Prod. Crepaldi): 
21/10, no Delicia’s 
Barracão. (14) 99791-
0028.
• Juninho Camargo: 
21/10, no Botequim Open. 
(14) 99876-0698.
• Tributo ao Kid Abelha: 
21/10, no Alameda 
Rodoserv Center. (14) 
3321-5000.
• Tributo “Chitãozinho 
e Xororó”: 22/10, no 
Alameda Rodoserv Center. 
(14) 3321-5000.
• Juninho Camargo: 
22/10, no Hulk Lanches. 
(14) 99876-0698.
• Clichês Inéditos: 22/10, 
no Luna Bar. (14) 98225-
3318.
• Luiz Ornelas, Bitenka 
Bittencourt e Paulo 
Saca: 22/10, no Dona 
Pinguetta. (14) 99706-
2371.
• Zé Paulo: 22/10, no 
Divina Cecília. (14) 98162-
6565.
• Paula & Ma Velozo: 
23/10, no Divina Cecília. 
(14) 98162-6565.
• Juninho Camargo: 
23/10, no Bar do Pinduca. 
(14) 99876-0698.
• Maurício Júnior no 
Baile da Domingueira: 
23/10, na Associação dos 
Cabos e Soldados. (14) 
99854-7427.

• Banda Free Line: 21/10, no Dona Pinguetta. 
(14) 99706-2371.

• Chris Ventura: 21/10, no Luna Bar.  
(14) 98225-3318.
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Reprodução/Facebook

Para divulgar atividades culturais na AGENDA, envie e-mail 

para cultura@jcnet.com.br ou Whats (14) 99616-1963 

até 15h. Não são aceitas solicitações por telefone ou 

manuscritas. A publicação ficará a cargo da editoria. 

Informações para publicações aos sábados e domingos 

devem ser enviadas até 15h de sexta

Agenda

Projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de 
Cultura e a atuação de universitários do Unisagrado 

U
ma parceria entre a Secreta-
ria de Cultura, por meio do 
Departamento de Proteção ao 

Patrimônio Cultural, e o Projeto de 
Extensão Escritório Modelo de Ar-
quitetura e Urbanismo (Emau) do 
Centro Universitário Unisagrado 
possibilitou a criação de uma ma-
quete tátil da Casa Ponce Paz/Pina-
coteca de Bauru, que foi entregue 
nesta semana no Centro Cultural 
“Carlos Fernandes de Paiva”.

A maquete para pessoas com 
deficiência visual foi produzida em 
caráter interdisciplinar envolvendo 

A maquete 
já está 

disponível 
para a  

apreciação 
do público
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Maquete tátil da  
Casa Ponce Paz  
é disponibilizada 

os cursos de Arquitetura e Urba-
nismo, História e Letras-Tradutor, 
com o intuito de proporcionar no-
vas experiências sobre imóveis his-
tóricos da cidade.

Também foram elaborados textos 
explicativos em audiodescrição so-
bre os Museus Histórico Municipal e 
Regional Ferroviário, de forma a con-
templar todos visitantes.

SERVIÇO
O Centro Cultural “Carlos Fernan-

des de Paiva” fica na avenida Nações 
Unidas, 8-9, no Centro.

‘Sob o céu de Lisboa’ vai 
ser exibido gratuitamente

N
este sábado (22), o Cineclube 
Paratodos e o Laboratório Popu-
lar de Audiovisual (Laje) reali-

zam a exibição do filme “Sob o céu de 
Lisboa” (1994), dirigido pelo cineas-
ta alemão Wim Wenders. A sessão é 
gratuita e começa às 20h, no Garage 
Espaço de Cultura, em Botucatu.

O filme já foi considerado pela 
crítica como um retrato do momento 
de crise do próprio diretor Wim Wen-
ders. Na história, Phillip Winter é um 
engenheiro de som que vai a Lisboa 
para ajudar seu velho amigo, Friedri-
ch, a concluir um filme. Ao chegar à 
capital portuguesa, Friedrich desapa-
receu, deixando apenas um filme ina-
cabado, contendo imagens das ruas 
de Lisboa, mas sem som.

Fascinado com a beleza captada 

Ação do Laje e Cineclube 
Paratodos será realizada 
neste sábado, em Botucatu, 
no Garage Espaço de Cultura

Cena do filme “Sob o céu de Lisboa”
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pelas imagens, Phillip acrescenta som 
às imagens e explora a cidade, até o 
repentino e surpreso reaparecimento 
de seu amigo Friedrich.

Após a sessão, como de costume, 
haverá um debate mediado pela equi-
pe organizadora.

SERVIÇO
O Garage Espaço de Cultura fica 

na rua Cel. Villas Boas, 599, no Cen-
tro de Botucatu.

LAYLLA PAES

Evento reúne no domingo 
bandas autorais de Bauru

N
este domingo (23), será rea-
lizado o 1.º Vitrola Autoral, 
evento que visa promover a 

divulgação das músicas produzidas 
por artistas de Bauru. Quem abre a 
edição de estreia do projeto são as 
bandas Supersonica e Overhead, 

1.º Vitrola Autoral começa às 
19h e terá sorteio de brindes, 
como desconto em tattoo e 
perfuração de piercing

Quem abre a edição de estreia do projeto são as bandas Supersonica e Overhead
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que se apresentarão, a partir das 
19h, no Vitrola Bar.

As duas bandas têm mais de 10 
anos de carreira e, neste final de se-
manal, levarão novidades para o pú-
blico de Bauru e região.

Para completar o evento, haverá 
o sorteio de brindes dos apoiadores, 
como desconto em tattoo, perfuração 
de piercing, lavagem de moto e corte 
de cabelo ou barba.

SERVIÇO
O Vitrola Bar fica na rua Vereador 

Joaquim da Silva Martha, 17-35, na 
Vila Universitária. A portaria é R$ 10.
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