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GRATUITO INGRESSOS PODEM SER RESERVADOS ONLINE OU RETIRADOS NO LOCAL

LITERATURA

ATIVISMO

VENDA DE
E-BOOK É
REVERTIDA
PARA CAUSA

MÚSICA CLÁSSICA
NO MUNICIPAL

Divulgação

ORQUESTRA DE HELIÓPOLIS VAI SE APRESENTAR NO
TEATRO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ NESTE SÁBADO
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

O Teatro Municipal de São
José dos Campos recebe um
concerto gratuito neste sábado da Orquestra Heliópolis
Sinfônica, a partir das 20h.
Reconhecida internacionalmente por sua qualidade
artística, a Orquestra é uma
formação de nível avançado
do Instituto Baccarelli, que
promove a prática orquestral
e o conhecimento de repertório sinfônico aos alunos da
instituição.
O repertório do conjunto
passa por músicas de concerto e músicas populares.
Seu patrono é o renomado
maestro indiano Zubin Mehta,
que visitou a instituição em
2005 e se encantou com o po-

Livros. Obras gratuitas

‘LEIA PARA
UMA CRIANÇA’
GANHA DOIS
NOVOS LIVROS

Sucesso. A orquestra já participou de eventos
como o Rock In Rio e ao lado de Mike Patton

CRIANÇAS. O programa “Leia
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der da música como ferramenta de transformação social. Até
hoje, a orquestra é a única da
América do Sul que foi regida
por ele. O grupo tem como direção artística seu maestro titular, Isaac Karabtchevsky.
O espetáculo começa a partir

das 20h.
A entrada é gratuita e os ingressos devem ser reservados,
com dois dias de antecedência,
no site da FCCR (Fundação
Cultural Cassiano Ricardo) ou
no local, duas horas antes do
início da apresentação.

.

para uma Criança”, promovido pelo Itaú, lança sua campanha 2019 com dois novos
títulos para serem distribuídos em escolas e através de
pedidos online. Em sua nona
edição, a iniciativa vai distribuir 3,6 milhões de livros para
todo o país, em kits compostos por edições exclusivas
de “Leo e a Baleia”, de Benji
Davies, e “O Tupi que Você
Fala”, de Claudio Fragata. As
obras são distribuídas gratuitamente. Além do envio para
quem fizer o pedido no site
(www.itau.com.br/leiaparaumacrianca), 600 mil kits serão
enviados a crianças da rede
pública no Nordeste.

.

MEIO AMBIENTE. O livro in-

fantil “Mamãe Ventania e suas
Brisinhas”, do autor Thornton
W. Burges será relançado em
forma de e-book e sua venda
será revertida para o reflorestamento. A tradução da obra,
que reúne contos infantis do
escritor norte-americano, foi
feita por Ana Carolina Konecsni Bruni. Toda a renda arrecadada com a compra do
livro virtual será destinada às
ações de reflorestamento do
Corredor Ecológico. A venda
de cada livro, que custa R$
25, corresponde ao plantio
de uma árvore. O lançamento
acontece nesta quarta-feira,
no Café Origem Cultural, a
partir das 17h.

.
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Vendas. Cada livro, uma árvore

