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Agenda
Veja o que está acontecendo na semana, e onde você poderá encontrar os amigos.
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Data
22 de
Janeiro

Assunto
Apitaço

Moda
Turismo
Gastronomia
Saúde e Beleza
Energia

Ação Social - Eventos da Semana

Evento
Apitaço contra uso de peles de animais - A ONG Projeto Esperança
Animal (PEA) realiza no dia 22 (sábado), a partir das 14 horas, um
protesto contra o uso de peles de animais durante a SP Fashion Week,
em frente ao Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. O evento tem a
finalidade de conscientizar a população de que o uso de peles de animais
na indústria da moda é uma prática cruel, retrógrada e desnecessária.
Quatro ativistas da PEA, vestidas com biquínis, serão caracterizadas como
alguns animais que geralmente são as "vítimas da moda": felinos,
coelhos, focas e chinchilas. Estas ativistas carregarão cartazes contra o
uso de peles de animais e incentivarão o público a aderir a um abaixoassinado contra a matança de um milhão de filhotes de focas (com menos
de 12 dias de vida) no Canadá em 2005. Suas peles são retiradas e
usadas pela indústria da moda. Nos desfiles do Rio Fashion Week 2005,
várias marcas usaram peles de coelhos e raposas.

22 de
Janeiro e
todos os
sábados

Dance

Hotel House - o cultuado Hotel Cambridge, localizado na zona central de
São Paulo, transformou-se em referência para quem quer curtir house
music de qualidade. Todos os sábados, quatro núcleos se revezam no
comando das festas. Formado por quem vive o estilo há anos, os núcleos
trazem DJs responsáveis pelas melhores festas de house da cidade.
BACANA House Party (Colors), Five Stars (In The House + Substância),
Space Cookie (COMBO + React) e Vitamin H (Substância), prometem
diversão e qualidade com DJs e Live PAs especialmente convidados para
garantir noites regadas à muito groove. Neste sábado quem comanda as
pick-ups é o Bacana House Party, de Wander A. e Wagner J. Eles recebem
Anderson Soares, que em 2004 lançou o álbum “Muito Soul”, pela Trama
e foi aclamado por público e crítica.
Hotel House - Sábados, a partir das 23h - Preços R$ 25 (10
consumíveis) ou R$ 20 (10 consumíveis) com flyer ou reserva (validade
até à 1h) - Hotel Cambridge – Av. 9 de julho, 216 – Centro – São Paulo/
SP - Tel 11 3259-6586/9162-8588 - http://www.hotelhouse.com.br/

22 - 23
29 - 30
de
Janeiro

Teatro

Zôo-ilógico – o espetáculo infantil é resultado da parceria dos mais
conceituados profissionais do Teatro de Animação de todo o país:
Henrique Sitchin, da Cia. Trucks e Cláudio Saltini, da Cia Circo de
Bonecos. A peça traz para os palcos uma idéia aparentemente simples,
mas de fundamental importância para as crianças: o estímulo ao processo
criativo, à invenção e à criação de novos referenciais imaginários. Tudo
começa quando os dois atores resolvem fazer um piquenique no
Zoológico. Ao encontrarem as portas do parque fechadas, não se
intimidarão em criar, com muita criatividade e um certo nonsense, o seu
zoológico particular, em que bichos serão feitos de pratos, talheres,
panos, bacias, garrafas e tudo o mais que estiver ao alcance de suas
mãos.
Festival dos Melhores de 2004 – Teatro Alfa - Sala B - R. Bento
Branco de Andrade Filho, 722 - São Paulo/SP - 17h30 - a partir de 3 anos
- adulto R$16,00 - criança R$8,00 - Tel 11 5693-4000 - http://www.
teatroalfa.com.br/
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