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CCADERNONos dias 13 e 14 de maio de 2014, a Galeria de Arte Zé de 
Dome realizará o seu terceiro leilão de arte, no Espaço de 

Cultura e Arte J. Inácio, na orla da Atalaia.

osmário

VARiEDADEs C4

Suyene Correia
Da equipe JC

“Sargento Getúlio” volta ao palco do Teatro Atheneu

Thamires Tannous lança primeiro disco pela Borandá
Ao escutar pela primeira 

vez a voz da canto-
ra sul- matogrossense 

Thamires Tannous, tive 
a impressão de estar ou-
vindo Adriana Calcanhoto. 
O timbre de voz é bem 
parecido com o da cantora 
gaúcha. À medida, porém, 
que as músicas do seu disco 
de estreia- “Canto Para 
Aldebarã”- vão tocando, 
uma a uma, percebe-se que 
Tannous tem seu próprio 
estilo. A obra encanta por 
se apresentar como pro-
posta singular no cenário 
da música brasileira con-
temporânea.

Lançado pela gravadora 
Borandá, “Canto Para Al-
debarã” é composto por 
11 faixas que atravessam 
os diferentes universos 
que ajudaram a compor a 
história da cantora, desde 
sua descendência libanesa 
até sua essência tipica-
mente brasileira. Grande 
parte das canções foi criada 
sobre ritmos e melodias 
árabes, o que dá ao disco 
um caráter peculiar. Nove 
das canções são de autoria 
de Thamires, incluindo 
parcerias com importantes 
letristas como Luiz Tatit, 
Kléber Albuquerque, Estre-
la Leminski e o português 
Tiago Torres da Silva.

Composições que falam 
de amor, natureza e vida 
moderna passeiam por 
pandeiros e derbaques, vio-
lões e violinos, acordeons e 
guitarras, djembes e daffs. 
Tudo isso amarrado pela 
delicada e intensa voz da 
cantora, que traz em sua 
sensibilidade um estímulo 
a conhecer mais do que há 
em nossas próprias raízes.

Destaques para ‘Gramáti-
ca do Mar’ (Thamires Tan-
nous/Tiago Torres da Sil-
va), ‘Terra dos Sonhos’ 
(Almir Sater/Renato Teix-
eira), ‘Mareio’ (Thamires 
Tannous/André Turtelli 
Poles/Liene Saddi), ‘Lar’ 
(Thamires Tannous/Edson 
Penha/Ellen Fernandes).

O disco conta com a par-

ticipação de músicos como 
Dante Ozzetti, Ivan Vilela, 
Toninho Ferragutti, Sérgio 
Reze, Ricardo Herz e Wil-
liam Bordokan. A produção 
e os arranjos do trabalho 
são assinados por Dante 
Ozzetti, músico e arran-
jador que já contribuiu com 
nomes como Itamar As-
sumpção, Duofel, Ceumar 
e Ná Ozzetti, dentre outros 
artistas. Dante possui dois 
Prêmios Sharp de Melhor 
Arranjador e Melhor Disco 
(“Ná Ozzetti” e “Ná”), foi 
vencedor do III Prêmio Visa 
de MPB – Compositores 
(2000) e classificou-se em 
segundo lugar no “Festival 
Cultura - A Nova Música do 
Brasil” (TV Cultura, 2005), 
com “Achou!”, em parceria 
com Ceumar e Luiz Tatit.

Biografia

Thamires Tannous real-
izou o primeiro show 

em São Paulo, para divul-
gação do disco de estreia, 
no último dia 24, no Sesc 

Vila Mariana, mas o gosto 
pela música vem de longe.  
O primeiro contato com 
um instrumento foi aos 
quatro anos, no piano da 
mãe, em Campo Grande. 
Os estudos começaram 
pouco tempo depois. Foi 
com Cristina Neivock que 
teve seus primeiros en-
sinamentos musicais e, 
paralelamente, foi regida 
pelo maestro português 
Victor Diniz na Orquestra 
Clássica do Mato Grosso do 
Sul, com quem teve aulas 
de violino. Permaneceu por 
cinco anos na Orquestra 
Jovem e Clássica, onde já 
descobria sua vocação tam-
bém para cantar.

Aos 10 anos de idade, 
começou a ter aulas de 
canto e participar de ban-
das e apresentações de 
sua escola. Aos 16, gravou 
seu primeiro CD demo, 
com produção do músico 
Otávio Neto, que antes 
havia trabalhado com o 
grupo Fat Family. Junto 

às suas primeiras músicas 
gravadas, veio a decisão 
de estudar em São Paulo. 
Graduou-se em Publici-
dade em 2009 e atuou na 
área durante três anos.

Em 2008, Thamires con-
heceu o produtor Nikk 
Gutierrez e o baixista Peter 
Mesquita. O incentivo que 
ambos deram a seu talento 
e o mundo novo que se 
abriu, a partir dali, foram 
essenciais para a decisão 
que viria pouco tempo de-
pois: sair do escritório e 
dedicar-se ao estudo de 
música.

Outra pessoa importante 
nessa trajetória foi Ruriá 
Duprat (filho de Rogério 
Duprat, arranjador de Gil-
berto Gil, Caetano Veloso), 
que aconselhou a cantora 
a não deixar seu sonho de 
lado. Nessa estrada, por 
meio do próprio Ruriá, 
foi indicada a ter aulas 
de canto com Tutti Baê - 
preparadora vocal do pro-
grama Ídolos e que possui 

três livros publicados sobre 
o assunto.

O ano de 2010 seria 
decisivo em sua vida. Após 
uma viagem pela Europa, 
o desejo de fazer música 
- que ficou perdido entre 
mudança e faculdade – 
aflorou novamente. Em 
2011, Thamires então in-
gressou na faculdade Sou-
za Lima & Berklee e iniciou 
seu bacharelado em Can-
to Popular, dedicando-se 
também, paralelamente, à 
construção de sua carreira 
artística.

Participou de alguns fes-
tivais como o Botucanto e 
Festival de Sorocaba, onde 
levou prêmios de Melhor 
Intérprete com a música 
“Baião de Um” (Peter Mes-
quita, Daniel Conti e Cris 
Aflalo) e classificou-se em 
3º lugar com a música 
“Rio-coração” (Thamires 
Tannous, Peter Mesquita 
e Edson Penha), contemp-
lada também com o prêmio 
de melhor arranjo.  Disco De estreia de Thamires Tannous tem influência da música libanesa

Q
uem não teve a 
oportunidade de 
conferir o espe-
táculo “Sargento 
Getúlio”, em julho 
do ano passado, no 

Teatro Atheneu, agora terá 
uma nova chance. É que o 
grupo baiano Teatro NU, 
retorna a Aracaju no próx-
imo dia 6 de maio, às 20h, 
para uma nova apresenta-
ção do monólogo baseado 
no livro de João Ubaldo 
Ribeiro. 

Dessa vez, a peça está in-
serida na programação da 
1ª etapa do Palco Giratório- 
maior projeto de circulação 
de artes cênicas da América 
Latina- realizado pelo Sesc. 
Este ano, 20 companhias 
que desenvolvem ações e 
pesquisas em artes cênicas 
e produção teatral vão cir-
cular pelo Brasil, levando 
suas experiências para no-
vos públicos. 

Em Sergipe a primeira 
etapa será realizada nos 
dias 5 e 6 de maio. Além da 
apresentação teatral, o gru-
po Teatro NU ministrará no 
dia 5, das 14h às 20h, no 
Sesc/ Centro, a oficina “O 
Não Ator”. 

O objetivo é despertar 

no indivíduo a criatividade 
e a expressão. “Quem se 
expressa edifica um grande 
legado de liberdade e é 
por meio do lúdico que 
essa possibilidade é con-
struída. O cidadão comum 
é capaz de vivenciar essa 
experiência, basta estar em 
sintonia com o seu tempo e 
ser porta-voz da sua época. 
O teatro é um instrumento 
poderosíssimo para essa 
conquista”, disse o coorde-
nador de cultura do Sesc/
SE, André Santana.

As oficinas do Palco Gi-
ratório são uma extensão 
dos espetáculos em que a 
plateia ganha espaço para 
atuar e debater as formas 
de se fazer teatro. “Além 
disso, após a apresentação 
do espetáculo, o público é 
convidado a participar de 
um bate-papo sobre a peça, 
processo de montagem e 
trajetória do grupo”, expli-
cou o coordenador.

A adaptação do romance 
de João Ubaldo Ribeiro 
conta a história de Getúlio, 
um rude militar que tem a 
missão de transportar um 
prisioneiro e inimigo políti-
co de seu chefe. No meio 
da jornada, em virtude da 
mudança no panorama 
político, o sargento recebe 

ator no Festival de Havana.
Quem quiser conferir o 

espetáculo, no próximo dia 
06 de maio, no Teatro Ath-
eneu, a entrada são dois 
quilos de alimentos não 
perecíveis que serão desti-
nados ao Programa Mesa 
Brasil do SESC.

Sobre o Grupo

Em sete anos de existên-
cia, o Teatro NU mon-

tou diversos espetáculos e 
projetos especiais. Concen-
trando-se no trabalho do 
ator e na sua relação com 
o texto, o Teatro NU privi-
legia a nova dramaturgia 
baiana e mundial sem, no 
entanto, deixar de dialogar 
com os clássicos que, como 
o nome diz, são eternos.

No repertório do grupo, 
as montagens “Os Aman-
tes II”, “Os Javalis” e “Dos 
Males dos Casamentos: 
Tchekhov em dois tempos”.

Em agosto de 2011, o 
Teatro NU estreou “Sar-
gento Getúlio”, seu pri-
meiro monólogo, fazendo a 
abertura do Festival Bahia 
em Cena. A ficha técnica do 
espetáculo inclui os nomes 
de Fernanda Bezerra na 
direção de produção, Júlia 
Salgado na produção e Edu-
ardo Tudella na iluminação.

a ordem para soltar o pri-
sioneiro, mas, devido ao 
seu temperamento avesso, 
ele decide, com destemor, 
terminar a missão que lhe 
foi confiada.

Adaptado e dirigido para 
os palcos por Gil Vicente 
Tavares e contando com 
a marcante interpretação 
de Carlos Betão, o espetá-
culo foi premiado com o 
Braskem de Teatro 2011 
nas categorias: Melhor Es-

petáculo e Melhor Ator. 
Segundo o diretor e drama-
turgo Gil Vicente, a opção 
pelo monólogo veio logo na 
primeira leitura. 

“Pois interessava imaginar 
esse homem, sozinho, contra 
a história, contra a plateia, 
defendendo sua ideia, sua 
honra, sua missão. Tentei 
captar os vários Getúlios no 
sargento, outros Carlos no 
Betão, outras imagens do 
Nordeste, com o auxílio lux-

uoso de uma equipe afinada 
e consistente”. 

Em 1983, o romance 
ganhou uma excelente 
adaptação cinematográ-
fica, dirigida por Hermano 
Penna e protagonizada por 
Lima Duarte. No papel do 
motorista Amaro, o ator 
sergipano Orlando Vieira. 
O filme recebeu prêmios 
sete prêmios no Festival de 
Gramado e Lima Duarte 
foi escolhido como melhor 

Marcio Almeida/Divulgação

carlos Betão 
interpreta “Sargento 
Getúlio” no monólogo 
do grupo Teatro NU

Divulgação
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TEMPO LIVRE/EDITAIS
• CANTO PARA ALDEBARÃ

Thamires Tannous lança seu 1º CD 
Trabalho musical da cantora de Mato Grosso do Sul contará com a produção de Dante Ozzeti

Natural de Campo
Grande (MS), a can-
tora e compositora

apresenta seu álbum de
estreia, "Canto para Alde-
barã". As 11 músicas do CD
atravessam os diferentes uni-
versos que ajudaram a com-
por a história da cantora, des-
de sua descendência libanesa
até sua essência tipicamente
brasileira.

O disco conta ainda com a
par ticipação de músicos
como Dante Ozzetti, Ivan
Vilela, Toninho Ferragutti,
Sérgio Reze, Ricardo Herz e
William Bordokan.

O CD "Canto para Alde-
barã" estará disponível a par-
tir de quinta-feira, 03/04 com
exclusividade no site de
streaming Deezer.

As 11 músicas do CD
atravessam os diferentes uni-
versos que ajudaram  a com-
por a história da cantora, des-
de sua descendência libanesa
até sua essência tipicamente
brasileira. Grande  arte das
canções foi criada sobre  rit-
mos e melodias árabes, o que
dá ao disco um caráter inédi-
to.

Nove das  canções são de
autoria de Thamires, incluin-
do parcerias com importantes
letristas como Luiz Tatit,
Kléber Albuquerque, Estrela

Leminski e o português  Tia-
go Torres da Silva.

Composições que falam
de amor, natureza e vida
moderna passeiam por  pan-
deiros e  derbaques, violões e
violinos, acordeons e guitar-
ras, djembes e daffs. Tudo
isso amarrado pela delicada e
intensa voz da cantora, que
traz  em sua sensibilidade um
estímulo a conhecer mais do
que há em nossas  próprias
raízes.

O disco conta com a par-
ticipação de músicos como
Dante Ozzetti, Ivan Vilela,
Toninho Ferragutti, Sérgio
Reze, Ricardo Herz e
William Bordokan.

A produção e os arranjos
do trabalho são assinados por
Dante Ozzetti, músico e
arranjador que já contribuiu
com nomes como Itamar
Assumpção, Duofel, Ceumar
e Ná Ozzetti, dentre outros
artistas. Dante possui dois
Prêmios Sharp de Melhor
Arranjador e Melhor Disco
("Ná Ozzetti" e "Ná"), foi
vencedor do III Prêmio Visa
de MPB - Compositores
(2000) e classificou-se em
segundo lugar no "Festival
Cultura - A Nova Música do
Brasil" (TV Cultura, 2005),
com "Achou!", em parceria
com Ceumar e Luiz Tatit.

ANA/MS - ASSOCIAÇÃO DOS NOVOS ADVOGADOS
DO MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
de Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente da ANA/MS, no uso de suas atribuições legais e estatutá-
rias, CONVOCA, todos os novos advogados associados para  participa-
rem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia
__/04/2014, às 09:00h, à R. Nossa Senhora das Mercês, 345, Bairro
Chácara Cachoeira, nesta Capital,  em primeira convocação com apre-
sença de metade dos associados. Não havendo este coeficiente, far-se-
á a assembleia em segunda chamada às 09:30h do mesmo dia, com a
presença de qualquer número de associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1ª) Eleição de Diretoria Executiva, Conselho Exe-
cutivo e Conselho Fiscal; 2ª) Aprovação de relatório e gestão de contas;
3ª) Aprovação de novos filiados. Participem, novos advogados.Campo
Grande (MS), xx de Abril de 2014. Yves Drosghic - Presidente.
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EDITAL
LAR MÃE MARIANA CNPJ 05.038.296/0001-53, torna público que
requereu ao Instituto  de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMA-
SUL o Certificado de Registro de Poço Tubular, localizado  a Rua Alírio
de Brito nº 600 - Chácara Estrela do Sul, município de Campo Grande-
MS, de propriedade do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, localizado
no mesmo endereço.

Idimé Moura de Castro
Presidente

C
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Convoca-se todos os interessados em fundar a FATHEL - Centro de

Formação Humana para a Assembléia Geral de sua Constituição, a rea-
lizar-se em  23 de abril de 2014 às 15:00h na sede da FATHEL - Facul-
dade  Theologica, localizada na rua 15 de novembro 1.138 com os
seguintes assuntos:

1. Análise e aprovação do estatuto social; 
2. Eleição e posse da Diretoria, e do Conselho Fiscal.
3. Assuntos gerais: 

Campo Grande - MS, 2 de abril  2014.
Presidente da comissão provisória

Geisa Maciel de Oliveira José
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL

O Presidente da UNIFAS- União das Faculdades Sulmatogrossense, de
conformidade com a Seção III, Art. 21, do Estatuto, convoca todos os asso-
ciados em pleno gozo de seus direitos sociais, a participarem da Assembléia
Geral, a ser realizada as 18:00h (Dezoito horas), no dia 23 de Abril de 2014
(Quarta-feira), no auditório da sua sede, sito a Av. 15 de Novembro n.º 1.138,
Centro, na cidade de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do
Sul, sendo 2/3 (dois terços)  dos associados em primeira convocação, meta-
de mais um em segunda convocação e no mínimo dez associados em ter-
ceira convocação,  para tratar do seguinte  assunto da ordem do dia:

1) Relatório de gestão;
2) Prestação de contas do balanço de 2012 e 2013;
3) Organização do quadro associativo;
4) Eleição e posse da Diretoria Gestão 2014/2018;
5) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
6) Alteração do nome da mantida Fathel Faculdade Theológica -
Para FATHEL- CENTRO DE FORMAÇÃO HUMANA;
7) Atualização do Endereço da FATHEL - CENTRO DE FORMAÇÃO
HUMANA;
8) Reforma Estatutária;
9) Assuntos gerais.

Campo Grande - MS, 2 de abril  2014.
André José

Presidente da UNIFAS
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REQUERIMENTO
TVM REFORMA DE CABINES LTDA, torna público que REQUEREU da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urba-
no/SEMADUR, a Licença Ambiental, modalidade - Licença Ambiental
Prévia, para atividades Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica
de Veículos Automotores, Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintu-
ra de Veículos Automotores, localizada à Rua Caviana, nº 271, Jardim
Itamaracá, Campo Grande-MS.

C
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EDITAL
A LUCIANE FERNANDES BENATTI torna público que recebeu do IMA-
SUL/MS, AA Nº007/2014 para a atividade de manejo de fauna in situ, na
área de influência direta e indireta do empreendimento JBS S/A, localiza-
da no município de Naviraí/MS. Válida até 30/08/2014.
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REQUERIMENTO
OSMAR ARANTE DE SOUZA 48982261168,     CNPJ: 19.808.521/0001-
09 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - SEMADUR a Licença Ambiental Modalidade
Licença Prévia para atividade de Exploração de jogos de sinuca, bilhar e
similares (proprietário de salão de jogos de sinuca). Bares e outros esta-
belecimentos especializados em servir bebidas; Estabelecimento com
música ao vivo.. Localizada na Rua Anita Garibaldi nº 2243 - Coronel
Antonino - CEP 79.011-332, município de Campo Grande - MS.
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O Sesc MS oferece uma boa
opção para quem pretende via-
jar nos próximos dias e ainda
não decidiu o destino: excursão
para a charmosa e aconchegan
te Campos do Jordão, na Serra
da Mantiqueira, em São Paulo.
A 1628 metros de altitude, é o
município brasileiro mais alto e
considerado a “Suíça Brasile
ira”, devido às temperaturas
amenas e arquitetura baseada
em construções europeias.

A excursão sai de Campo
Grande no dia 17 de abril, quin-
ta-feira, às 17 horas e chega em
Campos do Jordão no dia 18 de
abril, já com programação de
visita à fábrica de chocolate e

malharias. Ao longo da estadia,
a excursão fará vários passeios,
incluindo visita ao Morro do
Elefante e Horto Florestal de
Campos do Jordão. O check
out será no dia 21 de abril e o
grupo chega em Campo
Grande no dia 22.

Campos do Jordão tem
entre seus visitantes celebri-
dades e personalidades. Entre
suas vilas, a mais badalada é
Capivari. Cercada por um forte
clima europeu e dona de uma
variedade gastronômica, a vila
é o point preferido dos turistas
na alta temporada. Por ali, se
concentram ainda diversas lojas
especializadas em malhas e

chocolates, a disputada cerve-
jaria Baden Baden e o teleférico
do Morro do Elefante, parada
obrigatória para os que vão ao
município. Apesar de fazer
mais sucesso durante o inverno,
Campos do Jordão pode ser vis-
itada durante o ano todo. A
cidade possui uma excelente
infraestrutura, com cerca de
8.000 leitos em hotéis e pou-
sadas, casas para aluguel,
incontáveis opções de restau-
rantes e atrações. Sem contar
que, fora da alta temporada, o
sossego impera, contribuindo
para uma estada mais tranquila
e barata, sem o tumulto e o
trânsito dos meses mais frios.

Atrativos – Pico de itapeva:
é uma elevação rochosa
brasileira com 2 030 metros de
altitude, segundo os mapas do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. O cume
está situado no município de
Pindamonhangaba, no estado
de São Paulo, a apenas 35 met-
ros da divisa com Campos do
Jordão. O pico é acessível a par-
tir desta última cidade por estra-
da pavimentada, sendo um dos
pontos mais altos acessíveis por
automóvel no Brasil. Do alto, é
possível se ver uma ampla
extensão do Vale do Paraíba
paulista, avistando-se 15
cidades da região.

Sesc tem excursão para Campos do Jordão



Musicoteca aposta: Thamires Tannous
agosto 21st, 2013  Posted in Artistas  por Web Mota  Write comment

A jovem promissora e querida voz entre os novos e já consagrados compositores da música
brasileira está finalizando o seu primeiro disco para lançamento em breve aqui mesmo na
musicoteca.
Figura cativa entre os mais requisitados ciclos de artistas e músicos paulistanos, Thamires foi
carinhosamente abraçada por parceiros prestigiados para gravar o seu primeiro álbum.

Direto de Campo Grande (MS), sua terra natal, a menina moça vive atualmente na megalópole
paulista, onde uniu sua técnica vocal à sua base musical iniciada no piano aos 4 anos.

Estamos acompanhando de perto as gravações desse maravilhoso trabalho que conta com
produção musical do respeitado Dante Ozzetti e parcerias muito especiais para o lançamento.

Para deixá-los na curiosidade, eis aqui uma pequena prova do trabalho que está por vir.
Um single exclusivo que estará no disco, uma composição inédita de Kleber Albuquerque e
Dante Ozzetti, a música “Canto Para Aldebarã”.

Saiba mais:
Site da Thamires Tannous
Facebook da Thamires

buscar

home acervo colunas Mini-Prosa sobre contato
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