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Cultura A modelo brasileira Gisele Bündchen, 42 anos, e o 
jogador de futebol americano Tom Brady, 45 anos, 
confirmaram, oficialmente, nesta sexta-feira (28), 
que se divorciaram.  Página 21

É oficial: Fim de Gisele e Brady

Morre Jerry Lee Lewis, um dos ícones do rock and roll

Morreu nesta sexta-fei-
ra (28), aos 87 anos, 
o cantor Jerry Lee Le-

wis. A informação foi confir-
mada pelo agente do artista ao 
site americano Spin. Ainda de 
acordo com o site, a sétima es-
posa de Lewis, Judith, estava 
ao seu lado quando ele faleceu 
em sua casa, no Mississippi.

A confirmação da morte 
do cantor ocorre dois dias 
após o site americano TMZ 
noticiar que ele havia morri-

Ele faleceu em sua 
casa, no Mississippi, 
nos Estados Unidos, 
aos 87 anos

do e, em seguida, pedir des-
culpas pelo engano.

Sua última aparição foi na 
semana passada, através do 
Instagram. O artista lamen-
tou que uma gripe o impos-
sibilitou de estar presente na 
premiação do Country Music 
Hall of Fame.

“É com profunda tristeza 
e decepção que escrevo para 
vocês hoje da minha cama 
doente, em vez de poder com-
partilhar meus pensamentos 
pessoalmente. Tentei tudo o 
que pude para ganhar forças 
para vir hoje - esperei tanto 
por isso desde que soube a 
respeito no início deste ano. 
Minhas sinceras desculpas a 
todos vocês por perderem este 

belo evento, mas espero vê-los 
em breve”, disse Lewis

“Obrigado a todos por seu 
apoio e amor e por me eleger 
para o Hall da Fama da Músi-
ca Country e, acima de tudo, 
obrigado a Deus por me per-
mitir experimentar essa honra 
enquanto ainda estou aqui”, 
acrescentou o músico.

HISTÓRIA
Jerry Lee Lewis nasceu em 

1935, no estado norte-ameri-
cano Louisiana, e tornou-se 
um dos ícones do rock’n roll 
graças aos hits “Whole Lotta 
Shakin’ Goin’ On” e “Great 
Balls of Fire”.

Ele ganhou quatro 
Grammys, incluindo um 

Jerry Lee Lewis ganhou quatro Grammys ao longo da carreira

Reuters/Folhapress

Grammy Lifetime Achieve-
ment Award e dois Grammy 
Hall of Fame Awards.

Ao longo da carreira, gra-

vou mais de 40 álbuns e en-
trou no Hall da Fama do Rock 
em 1986 - sendo um dos pri-
meiros a receber a honraria.

Acessibilidade 
na comunicação 
e na cultura
Oficinas e palestras integram ciclo de atividades 
sobre acessibilidade, que contará ainda com um 
espetáculo teatral com audiodescrição

Ricardo na oficina “Como checar 
acessibilidade de aplicação web”

Reprodução/FacebookAo longo de outubro e 
novembro, a acessibili-
dade na comunicação e 

na cultura será o foco de uma 
série de palestras e oficinas, 
promovidas pela Unesp de 
Bauru e pelo Centro Universi-
tário Sagrado Coração. 

A partir de terça-feira (1), 
o ciclo oferecerá workshops 
práticos de produção de mí-
dia sonora e audiodescrição 
e de verificação de acessibi-
lidade web e mobile. Além 
disso, um dos destaques da 
programação será a exibição 
de um espetáculo teatral com 
audiodescrição.

Ao todo, serão oferecidas 9 
atividades, variando entre ações 
presenciais e virtuais. Todas elas 
são gratuitas e contarão com 
emissão de certificado.

As palestras iniciam-se na 
terça-feira (1), às 17h, com Feli-
pe Mianes, audiodescritor e con-
sultor com mais de uma década 
de carreira. Em sua apresentação 
“Audiodescrição e Consultoria”, 
via Google Meet, tratará dos 
conceitos da audiodescrição e 
da inclusão de pessoas com defi-
ciência nos processos da produ-
ção midiática.

No período da noite, às 19h, 
no Auditório Antônio Manuel 
dos Santos (sala 1 da Unesp), 
o tema será acessibilidade na 
internet com a palestra “Web 
sem barreiras: como eliminar os 
obstáculos da acessibilidade di-
gital”. A palestrante é a analista 
de projetos Amanda Marques, 
do Núcleo de Coordenação e In-
formação do PontoBR (NIC.br).

Já na quinta-feira (3), será 
realizada a exibição da peça 
“Uma Lição de Vida”, encenada 
por atores com deficiência visual 
do grupo de teatro “Nova Vida”, 
composto por alunos e alunas 
do Lar Escola Santa Luzia para 
Cegos de Bauru (LESL). A apre-
sentação será às 15h, no Auditó-
rio João Paulo, no Unisagrado.

Na sexta-feira (4), das 12h 
às 14h, o público poderá co-
nhecer e utilizar ferramentas de 
checagem e validação na oficina 
“Como verificar a acessibilidade 
de uma aplicação web”, minis-
trada por Reinaldo Ferraz, tam-
bém do NIC.br; integrante do 
World Wide Web Consortium 
(W3C); e do Movimento Web 
para Todos (MWPT). A oficina 
será remota, via Google Meet.

O evento encerra-se no dia 
21 de novembro, às 17h, com 
uma oficina sobre Acessibilida-

de Mobile, ministrada por Mei-
riellen Ariane Godoy, do Lar 
Escola Santa Luzia para Cegos 
de Bauru.

Para participar das ativi-
dades, basta realizar a ins-
crição via formulário online, 
pelo link: https://fOrms.gle/
rGrDhi3GZYHEYjaC6.

O Ciclo de Acessibilidade 
na Comunicação e na Cultura é 
promovido pelo Laboratório de 
Pesquisa e Extensão em Comu-
nicação e Acessibilidade “Bi-
blioteca Falada”, da Unesp, em 

parceria com o projeto Tradução 
e Acessibilidade na Comuni-
cação “TradUSC”, do Centro 
Universitário Sagrado Coração 
(Unisagrado), e com o Grupo 
de Teatro “Nova Vida”, do Lar 
Escola Santa Luzia para Cegos 
(LESL) de Bauru.

SERVIÇO
Mais informações podem 

ser consultadas via e-mail 
(bibliotecafalada@gmail.
com) ou pelo Instagram (@
ciclobauruacessivel).

GRATUITA
Atividades não têm custo 
e contarão com emissão 

de certificado

Felipe comanda a palestra 
Audiodescrição e Consultoria
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Amanda falará sobre obstáculos 
da acessibilidade digital
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Peça “Uma Lição de Vida” será encenada pelo grupo teatral Nova Vida

Divulgação


