
NOVA NOVELA FAZ GALÃ MUDAR VISUAL
Dalton Vigh (foto), que em Pura Estampa viverá Renê, o
protagonista da história, deu uma repaginada no seu visual
para esse novo trabalho, abolindo a barba, bigode, cava-
nhaque e deixando os cabelos bem curtos. Segundo o
galã, ele não quer que o personagem lembre, em nada, o
Claus que ele interpretou recentemente em Lara Com Z.
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A Festa do Peão de Barretos,
já iniciou a venda de ingressos
em várias cidades brasileiras,
uma delas é Bauru. Os ingres-
sos estão sendo vendidos na
100% Vídeo (Avenida Presiden-
te Vargas, Quadra 4 93), e os
preços variam de R$ 10 a R$
80 (o primeiro lote), dependen-
do do dia.

A pré-programação da 56ª
edição do evento, que ocorre de
18 a 28 de agosto, já foi anun-
ciada. Os destaques do Rodeio
ficam por conta das atrações
internacionais (International
Rodeo), a inédita Breeder’s
Cup - Copa dos Criadores (en-
volvendo cavalos nacionais e
importados de Três Tambores),
O Campeonato Interestadual de
Montarias em Touros e as fi-

Bauru vende ingressos
para a Festa do Peão

nais do Circuito Barretos de
Rodeio e da Associação Nacio-
nal de Bulldog.

Já na programação musi-
cal os destaques são os shows
especiais, unindo artistas no
mesmo palco. Alguns exem-
plos são os shows de Paula
Fernandes e Eduardo Costa
(dia 18), o encontro de gera-
ções com Chitãozinho &
Xororó, João Bosco & Vinicius
e Orquestra Sinfônica sob re-
gência do maestro João Carlos
Martins, Luan Santana e
Fernando & Sorocaba (dia 26)
e Jorge & Mateus e Gusttavo
Lima (dia 27).

A programação completa
está disponível no
www.independentes.com.br/
festadopeao. (Da redação)

Symployds: eletrônico diferenciado
Dupla Marina e Marcelo, conhecida por
cantar diversos tipos de música, lança
projeto experimental de dance house

Fernando e Sorocaba cantam na Festa do Peão de Barretos dia 26 de agosto

DA REDAÇÃO
 redacao@comerciodojahu.com.br

No começo deste ano,
Marina e Marcelo, que atuam
em casamentos e festas da re-
gião há mais de cinco anos,
resolveram investir em um
novo tipo de música. Surge as-
sim o Symployds, um projeto
experimental com músicas ele-
trônicas inéditas.

Marina Munhoz começou
sua vida musical aos 10 anos
de idade, por influência e in-
centivo dos pais. Em pouco
tempo havia composto músicas
próprias e saiu de casa para
participar de grupos e bandas.
Em 2006, ela entrou para can-
tar na Banda Fly By Night, onde
Marcelo Nascimento era
vocalista.

Marcelo também recebeu o
apoio da família para entrar na
carreira musical. Saiu de casa
e participou de várias bandas
até conhecer Marina. Depois de
dois anos trabalhando juntos na
Fly By Night, eles começaram
a fazer apresentações sozi-
nhos. O sucesso e a vontade
de criar algo diferente os le-
varam a criar o Symployds.

Atualmente, eles trabalham
na elaboração de um CD com
músicas inéditas. O single
Lighthouse foi lançado na
internet em maio e é a primei-
ra composição da dupla, que
não possui gravadora e realiza
trabalho totalmente indepen-
dente.

“Pretendemos terminar nos-
so primeiro CD ainda este ano.
Estamos produzindo quatro

Marina e Marcelo
investem em projeto

experimental com
músicas eletrônicas

inéditas

Lady Gaga, Rihanna, Bruno
Mars e Katy Perry”, afirma
Marcelo.

Apresentações

Marina e Marcelo não têm
data confirmada para vir a Jaú,
mas estão com muitos shows
marcados na região. O próxi-
mo ocorre dia 18 de junho, em
balada de Lençóis Paulista.

Segundo Marina, a dupla
realiza no mínimo um show
por semana. “Estamos satisfei-
tos porque nosso nome está
crescendo e o número de shows
é cada vez maior”, conta. “Já
nos apresentamos em várias
cidades, como Jaú, Bauru,
Botucatu, Pederneiras, Mineiros
do Tietê, Brotas e Barra Boni-
ta”, acrescenta.

Expectativa

Com o Projeto Symployds, a
dupla espera produzir algo di-
ferente e inédito, que leve en-
tretenimento e boa música ao
público. Embora estejam con-
solidados no cenário musical,
Marina e Marcelo querem con-
quistar também o grande pú-
blico e serem reconhecidos pelo
trabalho de qualidade.

Ainda não há projetos para
o lançamento de um DVD, mas
a dupla está produzindo o cli-
pe da música Lighthouse, que
será divulgado na internet até
o próximo mês.

canções autorais e também en-
viamos nosso material para o
departamento artístico de vá-
rias gravadoras. Queremos le-
var nossa música para mais

pessoas”, comenta Marina.
Com uma pegada retrô da

famosa dance/house e uma pi-
tada de pop, Marina e Marcelo
têm como resultado uma mú-

sica diferenciada e bem elabo-
rada.

“O que fazemos agora come-
ça na influência musical que
tivemos, como Information

Society, Pet Shop Boys, Kon
Kan, Skank e Technotronic,
além de bandas de pop dos
anos 80 e 90. Também levamos
em conta artistas atuais, como

Tuca Melges

Divulgação
 Na declarada guerra entre
Aguinaldo Silva e Wolf Maya, as
vítimas foram alguns atores do
elenco de Pura Estampa. Quem
o diretor escalou, o novelista faz
questão de cortar e vice-versa.
Nos bastidores do início das gra-
vações, o clima não poderia es-
tar mais pesado. Nessa batalha
pelo poder, a dupla pode se
desfazer a qualquer momento.
Luiz Gustavo, que reviveu o
detetive Mário Fofoca em Ti Ti
Ti, esteve internado no Hospital
São Luiz, unidade Anália Fran-
co, em São Paulo, onde passou
por um procedimento cirúrgico
por sofrer de artrose. O grande
ator foi submetido a uma
artroscopia e implantou células
tronco no joelho direito. Tatá,
como é chamado carinhosamen-
te pelos amigos, já recebeu alta
e está se recuperando em sua
residência na capital paulista.
Cristina Prochaska, que parti-
cipou de Viver a Vida interpre-
tando a psiquiatra que cuidava
de Renata (Bárbara Paz), está
de volta à Rede Globo. A atriz
aceitou convite do diretor Daniel
Filho para um importante papel
em A Perseguida, um dos episó-
dios da série As Brasileiras, que
estreará no segundo semestre.
Cristina ainda não sabe quando
começará a gravar a sua partici-

pação na história.
Durante uma gravação externa
de Insensato Coração na Praia do
Leme, zona sul carioca, Déborah
Secco, que vive a Natalie Lamour
na história, recebeu a visita da
sogra, Geuse Galera, que estava
acompanhada da neta Luna, uma
das sobrinhas do jogador Roger
Flores, marido da estrela. Nos
intervalos entre uma cena e ou-
tra, Déborah fazia questão de dar
todo o seu carinho e atenção para
as duas, que não se cansavam
de tirar fotos com os demais ato-
res que também estavam partici-
pando das cenas.
Existem alguns diretores de jor-
nalismo que chegam numa emis-
sora e passam a destruir tudo que
foi construído antes de ele che-
gar até conseguir a queda de
apresentadores e repórteres da
gestão anterior. Tudo para con-
seguir levar a sua “turma” (para
usar uma palavra mais delicada).
Isto está acontecendo agora
numa emissora de São Paulo.
 Já o ótimo José Luiz Datena
está cada vez mais próximo de
aceitar a proposta da Rede
Record, visto que o clima na
Band continua o mesmo de sem-
pre, muita gente mandando em
poucos. Aí fica difícil.
 A produção do Tudo é Possível
(Rede Record, meio-dia) está pro-

curando uma substituta para a
“Mulher Samambaia”, Danielle
Souza, que abandonou o pro-
grama de forma rumorosa para
acompanhar o marido, o joga-
dor Dentinho, para Ucrânia. A
escolhida, de preferência bem
solteira, dividirá com a outra ex-
A Fazenda Lizi Benites, a “Piu-
Piu”, os “desafios” da atração.
Uma reluzente aliança de ouro
que Giovanna Lancelotti, a Ce-
cília de Insensato Coração, usa-
va na mão direita chamou bas-
tante a atenção durante o
Fashion Rio. Porém, a jovem
atriz evitando dar detalhes so-
bre a sua vida particular, ape-
nas revelou que ainda não fi-
cou noiva, pois o seu namoro
com Pe Lanza, vocalista do gru-
po Restart, tem apenas oito
meses e que para eles, ainda é
cedo para dar um passo mais
sério no relacionamento.

MEU CARINHO
Até amanhã e um beijo a você.
Meu carinho especial aos ani-
versariantes: Carmem Verônica,
Xanddy, Adriana Lima, Anto-
nio Grassi, Maguila e o saudo-
so ator Rômulo Arantes. Dig-
nidade já!

GALÃ VOLTA PARA A TV MAIS CEDO
Antes de voltar às novelas, o que
deverá ocorrer em A Filha do
Mar, novela de João Emmanuel
Carneiro, com estreia prevista
para 2012, Fábio Assunção
(foto) terá um novo trabalho na
Rede Globo. O galã aceitou o
convite do diretor Daniel Filho
para ser protagonista de um dos
episódios da série As Brasi-
leiras, que irá ao ar no se-
gundo semestre.

CANTOR CONTRARIADO
COM A IMPRENSA
Caetano Veloso (foto) ficou visivel-
mente contrariado ao chegar a um
evento no Rio de Janeiro e por
estar de mãos dadas com Paula
Burlamaqui, a Penélope de Cor-
del Encantado, se tornou alvo dos
jornalistas presentes no local, que
queriam saber se o cantor e a atriz
estavam namorando. Impaciente
com a imprensa, Caetano revelou
que não estava ali para falar so-
bre a sua vida particular, se limi-
tando apenas a dizer que Paula é
uma amiga de muitos anos.

NOVELA EM VÁRIAS
PARTES DO MUNDO
Miguel Falabella e a
diretora Cininha de
Paula já decidiram que
Beijo na Boca, a pró-
xima novela das 19h,
terá cenas gravadas
em várias partes do
mundo como Paris,
Cartagena, na Colôm-
bia e também João
Pessoa, na Paraíba.
Entre os atores esco-
lhidos pela dupla para
fazer essas viagens es-
tão: Grazi Massafera
(foto), Giovanna
Antonelli, Ricardo Pe-
reira, Diogo Vilella, Bia
Nunes e Zezeh Barbo-
sa. Quem pode, pode!

EX-JOGADOR E
EX-CONFINADA COMEMORAM
O ex-jogador de futebol Denilson,
atualmente atuando como comen-
tarista esportivo, e a mulher, a
ex-confinada e atriz Luciele di
Camargo (foto), estão comemo-
rando um ano de casados. Atra-
vés do seu Twitter, Denilson ho-
menageou a amada agradecen-
do a Deus a esposa maravilhosa
que ele lhe deu. Os dois são pais
de Maria Eduarda, de 11 meses.

HUMORISTA RENOVANDO CONTRATO
Minha pulguinha que circula pe-
las altas esferas da Rede Record,
me contou que, ao contrário de
algumas notícias divulgadas, Tom
Cavalcante (foto), cujo contrato
só vence em 2012, já está con-
versando com a emissora sobre a
possibilidade de uma renovação,
novamente por um prazo longo.
O humorista continuará à frente
do Show do Tom e talvez em ou-
tros novos projetos.

ATRIZ QUER TRABALHOS
CURTOS PARA CUIDAR DA FILHA
Débora Falabella (foto), que está
na série A Mulher Invisível, de-
clarou que, por enquanto, só irá
aceitar trabalhos de curta dura-
ção, pois quer ter tempo dispo-
nível para cuidar da filha, Nina,
de dois anos. A atriz também afir-
ma que a menina passou a ser a
sua prioridade na vida e, por esse
motivo, por enquanto, não pre-
tende voltar às novelas.
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