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VIDA&BELEZA2º Encontro de Músicas Gospel 
reúne bandas de Cosmópolis

Espetáculo ‘Alladin’ chega a Paulínia 
com tapete mágico voador, dia 9

Parque D. Pedro Shopping 
apresenta o espetáculo natalino 
‘Era uma vez na neve’, até dia 23

Diversas bandas se apresen-
taram no 2º Encontro de Músicas 
Gospel, no dia 30 de novembro, na 
Praça Presidente Kennedy (Praça 
do Rodrigo), em Cosmópolis.

O evento, que é uma iniciativa 
da prefeitura, contou com a parce-
ria do Conselho de Ministros Evan-
gélicos de Cosmópolis (COMEC) 
e reuniu as bandas locais das 
igrejas Batista do Caminho, Fonte 
Church, Ministério de Louvor Ado-
rar - AD Madureira, Bola de Neve, 
Batista Luz das Nações, Fonte de 

A Academia Íris Ativa – Lina Pentea-
do, de Campinas, apresenta em Paulínia 
o espetáculo “Alladin”, baseado  no conto 
árabe “Alladin e a Lâmpada Maravilhosa”, 
na segunda-feira (9), às 18h30 e às 21h, 
no Theatro Municipal. Os ingressos custam 
R$ 45 (meia-entrada) e R$ 55 (inteira an-
tecipada).

O musical conta com  recursos tecnoló-
gicos e projeções de luzes, para dar supor-
te ao ponto alto da apresentação, quando 
um tapete mágico voador cruzará o palco 
do municipal. Trata-se de um dos maiores 
elencos que a academia já montou, com 12 
atores representando os personagens e 40 
vozes.

Mas há momentos em que público as-
sistirá cenas com quase 50 vozes ao vivo, 
no palco, em meio a cenários de época e 
fi gurinos que reproduzem a magia dos con-
tos das mil e uma noites. 

Segundo a diretora artística do musical, 
Liliana Testa, foram contratados os nomes 
mais respeitados do circuito artístico para 
garantir que um dos momentos mais aguar-
dados do espetáculo fosse reproduzido no 
palco. 

A história envolve a princesa Jasmine 

O Parque D. Pedro Shopping apresen-
ta o espetáculo de Natal ‘Era uma vez na 
neve’. O evento, gratuito, acontece até o 
dia 23 de dezembro, às 20h, na Praça de 
Alimentação do centro de compras.

O novo show natalino emociona e en-
canta os visitantes ao utilizar técnicas de 
ilustração em vídeo e interatividade entre 
o elenco e o desenho para contar a história 
de uma menina e seu amigo, um simpático 
boneco de neve. O palco tem formato de 

Vida , Seara de Jesus Nova Alian-
ça, Grupo Maranatha, Banda Jef-
ferson Vieira, Banda Otni, Banda 
Quadrangular e Coreografi a e GR 
Band.

O prefeito José Pivatto agra-
deceu a todos que estiveram 
comprometidos com o sucesso do 
evento,  servidores das secretarias 
de Segurança, de Cultura, de Ser-
viços Públicos, além de todas as 
igrejas e integrantes do COMEC.

“Aproveito para desejar um 
feliz aniversário para a nossa ci-

e seu pai, o Sultão, o Gênio da Lâmpa-
da Mágica, o ambicioso Jafar e um rapaz 
que pertence a uma casta desfavorecida, 
Alladin, rotulado por quem o cerca como 
imaturo e irresponsável. Passa o dia inven-
tando truques e cometendo furtos, até que 
um dia, perambulando, encontra na Caver-

livro aberto e tela de led de 54 m². 
Na véspera de Natal, um vento forte 

sopra e arrasta a pequena menina para 
uma aventura inesquecível. Durante a 
narrativa, nove atores e bailarinos se re-
vezam no palco e interagem com os per-
sonagens e cenários virtuais. Sonoplastia 
e efeitos especiais garantem o suspense 
à trama. O espetáculo tem 20 minutos de 
duração e é apresentado diariamente a 
partir das 20h.

Evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade

Treze bandas se apresentaram no 2º Encontro de Músicas Gospel, em Cosmópolis

Apresentação é gratuita e utiliza técnicas 
de ilustração em vídeo e interatividade entre o elenco

Academia Íris Ativa - Lina Penteado, apresenta musical 
tecnológico no Theatro Municipal, com 12 atores e  40 vozes

dade. São 75 anos de superação, 
mas de muitas conquistas. Que 
Deus, em sua infi nita bondade, 
possa abençoar todo o nosso povo 
e que nos traga, no ano que vem, 
muita paz e prosperidade”, disse 
Pivatto.

Além do 2º Encontro de Mú-
sica Gospel, a programação de 
aniversário de Cosmópolis contou, 
ainda, com uma festa de aniversá-
rio que trouxe como atração princi-
pal a banda Tempo Livre, no dia 29 
de novembro.

na  Maravilhosa a lâmpada mágica e, em 
um gesto acidental, liberta dela um gênio. 
Como gratidão pela liberdade, o gênio se 
propõe a realizar três desejos de Alladin, 
que pede que o transforme em príncipe e, 
assim, possa conquistar o amor da prince-
sa Jasmine. 

Di
vu

lga
çã

o P
MC

Gu
sta

vo
 O

lm
os

Di
vu

lga
çã

o


