
Luiz Mauro Filho (piano) e Di-
nho Oliveira (violão) mostram
um lado “nada usual” de Tom
Jobim no show “Tom Jobim Ins-
trumental”, nesta terça-feira, às
19h, no Salão Mourisco da Bi-
blioteca Pública do Estado/BPE
(Riachuelo, 1190). Entre outras
raridades selecionadas estão
“Two Kites”, “Estrada Branca”,
“Radamés y Pelé”, “Marina Del
Rey” e “Mojave”. A entrada é
por contribuição espontânea

“no chapéu”. Essa será a segun-
da apresentação da dupla no
projeto Chapéu Acústico.

O Movimento Coral Feevale
participará da programação alu-
siva aos 500 anos da Reforma
Protestante, na Igreja da Ascen-
são (Bento Gonçalves, 2394, Cen-
tro), em Novo Hamburgo, na
quarta, às 19h30min. Os coros
Unicanto e Sinfônico Comunitá-
rio e o grupo Instrumental Fee-
vale apresentam o repertório

com que destaca a atuação da
mulher na música brasileira.

Em Lajeado, no Teatro Univa-
tes, no sábado, dia 24, 16h, a Or-
questra de Brinquedos faz
show. Os músicos, como soldadi-
nhos de chumbo tocam “O Tren-
zinho do Caipira” (Villa Lobos),
“Felicidade” (Lupicínio Rodri-
gues), “Pezinho” (folclore gaú-
cho), “Marcha Soldado”, o tema
da Nona Sinfonia (Beethoven),
entre outras composições.

M
arion Crane rouba di-
nheiro do escritório
onde trabalha, entra
no seu carro, segue

pela estrada e, na escuridão da
noite, vai parar no quase esque-
cido Bates Motel, que já não tem
muitos hóspedes desde que a no-
va rodovia foi construída longe
dali. Na portaria, é atendida por
um rapaz chamado Norman,
que vive com sua velha mãe, nu-
ma antiga casa no morro ao la-
do. Ela conversa um pouco, recu-
sa comida, entra no quarto e vai

tomar um banho de chuveiro. O
resto você sabe. A cantora
Rihanna interpreta agora o pa-
pel que foi de Janet Leigh.

A célebre sequência de morte
no chuveiro filmada por Alfred Hi-
tchcock para o clássico “Psicose”
é, sem dúvida, um dos momentos
mais esperados da série “Bates
Motel”, que estreia sua quinta e
última temporada no canal Uni-
versal neste semestre. Os episó-
dios desta temporada final (um
total de 10) também estarão dis-
poníveis on-line no Universal
Play (www.universalplay.com.br)
no dia seguinte a cada exibição.

“Bates Motel”, inspirado no
romance de Robert Bloch, foi
lançado como um prefácio con-
temporâneo de suspense psico-
lógico, apresentando um retra-
to íntimo de como a psique de
Norman Bates (Freddie Highmo-

re) se desenvolve ao longo de
sua juventude. Os fãs puderam
seguir a história obscura de
sua relação conturbada com a
mãe (Vera Farmiga). O primei-
ro ano mostra os dois mudando-
se para uma nova cidade, onde
Norman vai se apaixonar e Nor-
ma acaba se envolvendo com os
xerifes da região.

No segundo ano, Norman per-
cebe que está tendo apagões
quando se relaciona com uma
garota local criando conflito
com Norma que não quer acei-
tar a evolução do problema do fi-
lho que comete seu primeiro cri-
me. Na temporada três, Norma
se dá conta dos problemas psico-
lógicos do filho e passa a procu-
rar soluções, Na quarta, ela pro-
cura ajuda profissional e Nor-
man é internado e foge, no final,
para matar a mãe.
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Conquistando o telespectador
■ O último capítulo da trama “Moisés e os Dez Manda-
mentos”, transmitido pelo Canal Unimás, nos EUA, con-
quistou 2,2 milhões de telespectadores, com exibição no
dia 12 de junho. A novela bíblica da Record TV, com dire-
ção de Alexandre Avancini, fechou a temporada na vice-
liderança, entre os canais hispânicos.

Músicaerudita
para crianças
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Mais de três mil crianças de-
vem participar dos Concertos Di-
dáticos da Ospa, com realização
hoje, às 10h30min, e amanhã, às
9h e 10h30min, no Salão de Atos
da Ufrgs (Paulo Gama, 110). Vol-
tados a turmas de escolas da re-
de pública, previamente inscri-
tas, as apresentações proporcio-
nam o primeiro contato dos jo-
vens com uma orquestra.

O maestro Evandro Matté
conduz os músicos na interpreta-
ção de composições conhecidas
dos pequenos, como trilhas de
desenhos animados e do filme
“Harry Potter”, além de uma pe-
ça do repertório orquestral para
esse público: “Pedro e o Lobo”,
de Sergei Prokofiev. Participa
ainda o clarinetista Diogo L. Vie-
gas, de apenas 14 anos, estudan-
te da Escola de Música da Ospa.
Interessados em integrar edi-
ções futuras podem verificar o
procedimento no site da Ospa.

Três atraçõespara esta semana

TELEVISÃO

Bates Motel vai fechar
as suas portas este ano
Oseriado inspirado no
thrillerde Alfred
Hitchcockestreia
última temporada ao
seaproximar do filme
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CONCERTO LANÇAMENTO

Norman e sua mãe Norma se despedem dos fãs na última temporada da série

Conselhospara
osempresários

A&A
arte e agenda

Sandra Guerra lança hoje, às
18h30min, na Livraria Cultura
(Túlio de Rose, 80), “A Caixa-
Preta da Governança” (Editora
Best Business), livro no qual
apresenta os desafios enfrenta-
dos pelos conselheiros das maio-
res empresas brasileiras e lati-
no-americanas. Órgão máximo
da governança corporativa, o
conselho de administração é con-
siderado por muitos pesquisado-
res a “caixa-preta” das compa-
nhias por tratar de temas sigilo-
sos e pela dificuldade em se ob-
ter dados e depoimentos que re-
velem os meandros de seu fun-
cionamento. Escrita em lingua-
gem acessível, a obra tem como
principal objetivo fornecer uma
bússola comportamental para
administradores. Sandra é uma
das principais autoridades no
assunto, tendo sido presidente
do Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa.
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