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LOCAL EVENTO NO PARQUE VICENTINA ARANHA TERÁ ENTRADA GRATUITA NA PALESTRA

GRATUITO

RAP

COMO OBSERVAR
OS ASTROS DO CÉU
PALESTRA discutirá maneiras de enxergar CÉU
MESMO NO MEIO DA POLUIÇÃO LUMINOSA DAS CIDADES
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

Observar os céus pode ser
um bom programa a dois na
semana dos namorados e
também para toda a família.
Nesta quinta, o Parque Vicentina Aranha, em São José
dos Campos, terá o evento
Ciência no Parque: Astronomia para Todos, a partir das
19h30.
Por conta da poluição luminosa, 30% das pessoas do
planeta terra não enxergam
mais a Via Láctea quando
olham o céu, principalmente
em centros urbanos movimentados.
Na palestra com Francisco
José Jablonski, Doutor em
Ciências pela USP e Pesquisador Titular do INPE, será

Observação. Palestrante da USP falará sobre
utilização de câmeras para observação do céu

Divulgação

aberto um diálogo sobre como
como superar essa limitação.
A palestra vai discutir como
é possível fazer uso de uma
câmara digital do tipo DSLR
para observação noturna, e soluções de hardware e software
que para enxergar a Via Láctea

e outros elementos espaciais.
Além da palestra, também haverá observação de astros.
O evento acontecerá no Telão
de Cinema ao Ar Livre. O Parque Vicentina Aranha fica na
Rua Eng. Prudente Meireles
de Morais, 302 - Vila Adyana.

.

Divulgação

Divulgação

MPB. Show em Taubaté

PUB. Ingressos de R$ 10 a R$ 30

ARTISTA MARIA
PERALTA SE
APRESENTA NO
SESC TAUBATÉ

GRUPO DE RAP
HAIKAISS FAZ
SHOW NO PUB
DE SÃO JOSÉ

MÚSICA. A cantora e compo-

FESTA. O grupo de rap pau-

sitora Marina Peralta vai se
apresentar no Sesc Taubaté
(Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto) nesta sexta-feira. O show gratuito acontece
a partir das 20h30. Nascida
em Mato Grosso do Sul, a artista vai apresentar o show
do disco “Agradece”, com
músicas autorais com forte
influências do Reggae, do
Dub e do Rap. Ela também
tem referências da MPB e
no Samba, do EP intitulado
“Leve”, com letras que ressaltam temas como empoderamento das mulheres, a
luta por igualdade social e
econômica e a situação dos
povos indígenas.

.

listano Haikaiss vai se apresentar nesta sexta-feira no
Pub (Praça Cândida Maria
César Sawaya Giana, 4 - Jardim Apolo I).O evento começa às 20h. O grupo formado
por Spvic, Spinardi, Qualy e
DJ Sleep possui 13 anos de
estrada e cinco álbuns lançados, todos de forma independente. Com passagens por
festivais brasileiros como
Lollapalloza, Planeta Atlântida e João Rock, tem influências do hip hop e do trap, rap
que mescla elementos da música eletrônica. Os ingressos
para ver o show vão de R$10
a R$ 30 e podem ser adquirios no dia do evento.

.

