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Na próxima quarta, 
quinta e sexta-feira, dias 
07, 08 e 09 de novembro, 
o Teatro do CEU Zilda 
Arms em Osasco recebe 
o show da cantora Maria 
Dapaz, que faz uma ho-
menagem especial a Luiz 
Gonzaga no ano do Cen-
tenário do Rei do Baião. 
A entrada é gratuita e a 
apresentação começa a 
partir das 20 horas. 

A cantora acompa-
nhada do Trio Sabiá, 
formado por Joca (Sanfo-
na) Aluízio (Triângulo e 
vocal) e Zito (Zabumba), 
apresentarão o repertório 
do CD “Vida de Viajan-
te” ou Luiz Gonzaga na 
Voz de Maria Dapaz, 
lançado pela gravadora 
Atração e indicado ao 
Grammy Latino em Los 
Angeles. Entre os clássi-
cos escolhidos pela can-
tora, estão A Volta da 
Asa Branca, Riacho do 
Navio, Nem se Despediu 
de Mim, Sabiá e Cigarro 
de Paía. O show vai con-
tar com o mais autêntico 
forró pé de serra. 

Maria Dapaz é per-
nambucana criada na 
Meca dos cantadores 
repentistas, o sertão do 
Pajeú. Foi nessa região 
que ela desenvolveu sua 
sensibilidade e veia ar-

A partir do dia 07 de no-
vembro os moradores de Itu, 
interior de São Paulo ao irem 
ao ponto de ônibus, à farmá-
cia, ao banco ou passarem por 
uma praça, poderão encontrar 
um livro que pode ser levado 
para casa. O projeto integra a 
Semana da Cultura e Incentivo 
à Leitura, que vai de 07 a 10 de 
novembro. Serão mais de 400 
livros que serão deixados em 
pontos estratégicos da cidade. 
Todos os livros terão uma folha 
explicando que, quem o encon-
trou, acaba de ganhar um livro 
e que, depois de ler pode em-
prestá-lo a um amigo, irmão, 
vizinho ou qualquer outra pes-
soa que queira ler.

Serão distribuídos livros 
para todas as idades de autores 
como William Shakespeare, 
Pearl S. Buck, Sidney Sheldon, 
Agatha Christie, Clarice Lis-
pector (Água Viva), Vinicius de 
Moraes (A Arca de Noé), Jorge 
Amado, Flaubert (Madame Bo-
vary), Jorge Amado (Capitães 
de Areia), Paulo Coelho (Um 
diário de um Mago), Stephenie 
Meyer (Eclipse), Sidney Shel-
don (Um estranho no espelho), 
Ruth Rocha (Marcelo, Martelo, 
Marmelo) entre muitos outros. 
A iniciativa é da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura com o apoio 
da Acadil (Academia Ituana de 
Letras), Conselho Municipal 
de Cultura, Museu da Energia, 
Museu Republicano “Conven-
ção de Itu”, Museu da Música 
e Regimento Deodoro.

A partir de segunda-feira, dia 05 
de novembro, das 11 às 20 horas, 
o Terminal Metropolitano de São 
Bernardo do Campo, na região do 
Grande ABC,  receberá a campa-
nha contra a Hepatite C. Até sexta-
feira, dia 09, as pessoas de 40 a 69 
anos terão a oportunidade de fazer 
os testes que podem detectar a pre-
sença do vírus HCV, causador da 
doença, cujo resultado é obtido em 
cinco minutos.  

De maio a setembro deste ano, 
foram atendidos nos terminais me-
tropolitanos mais de 15 mil usu-
ários e desse total cerca de 200 
pessoas foram encaminhadas a 
médicos especialistas.   

A campanha é uma parce-
ria entre a Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos – 
EMTU/SP e a Roche Brasil, com 
o apoio da Concessionária Me-
tra, operadora do Corredor ABD  
(São Mateus - Jabaquara).  

A doença
De acordo com o Ministério da 
Saúde, aproximadamente 3 mi-
lhões de pessoas têm Hepatite C no 
Brasil, mas a maioria desconhece. 

A doença já é a maior responsável 
por casos de cirrose e transplan-
te hepático no mundo. Os sinto-
mas aparecem somente 20 anos  
após o contágio.

Com os avanços tecnológicos 
na medicina, hoje a Hepatite C 
tem cura e quanto mais rápido o 
paciente for diagnosticado maio-
res as chances de bons resultados  
contra a doença.

 O teste rápido é uma forma 
de ajudar aqueles que desconhe-
cem serem portadores do HCV  
(o vírus da Hepatite C). 

Campanhas como esta fazem 
parte da política de  responsabi-
lidade social da EMTU/SP, que 
por meio de parcerias, promo-
ve eventos culturais, de inclu-
são social e relacionados à saúde  
da população.







tísticas; portanto, não é 
de se estranhar a inclu-
são no seu repertório de 
pérolas do repertório de 
Luiz Gonzaga. O CD 
“Vida de Viajante”  faz 
dela a primeira cantora 
pernambucana a home-
nagear o Rei do baião. 
Recebe duas indicações 
ao Grammy Latino.

Sua paixão pela mú-
sica se manifestou mui-
to cedo, tornando-se 
profissional como croo-
ner de grupos de bailes, 
onde aprimorou o ofício 
de cantar.  O primeiro 
disco, Pássaro Carente, 
foi lançado em 1981 e o 
mais recente, Meu Lugar 
- Nova Edição em 2010. 
O novo álbum, já grava-
do será lançado em feve-
reiro de 2013.

Em fevereiro de 2012 
representou o Brasil em 
Portugal na festa da Co-
munidade de Países de 
Língua Portuguesa.

















Na reportagem publicada na 
edição de quinta-feira, dia 01 de 
novembro, Página 4, intitulada 
‘Quatro pessoas são atingidas por 
tiros’, onde se lê ‘A Polícia Mili-
tar segue com as investigações, o 
correto é ‘ A Polícia Civil segue  
com as investigações’. 

Na mesma edição, na página 
5, na matéria intitulada ‘Câma-
ra de Embu já tem mesa direto-
ra’, onde se lê ontem, o correto é  
na terça-feira.




