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Riopreto Shopping homenageia
São José do Rio Preto com exposição
fotográfica de Guilherme Baffi
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EDITORIAL APRESENTA
Rumo ao Milésimo Programa

Estamos
próximos
de
conseguir uma façanha, em
abril chegaremos ao programa
de número 1.000 da TV Seven,
a Revista que tem o mesmo
nome é um pouco mais velha
poderia dizer assim. Tudo
começou no dia 20 de abril de
1997, e depois de 3 anos foi a
vez do irmão mais novo nascer.
Passamos
por
várias
experiências e veiculações, foi
um misto tanto no impresso
como no televisivo, mas
sempre apostando no presente
e futuro, valorizando a cultural

local e regional.
No início tínhamos o nome de Seven
Nights, afinal nossos programas eram mais
produzidos durante as noites, e com o
passar dos anos e amadurecimento, o foco
ficou para o dia, talvez poderia ter mudado
para Seven Days, mais ficou apenas Seven.
Em nosso portifólio de entrevistas
memoráveis estão: Ivete Sangalo, a dupla
Zezé di Camargo e Luciano, Jota Quest,
Daniela Mercury, Chitãozinho e Xororó,
Leonardo, Daniel, Claudinha Leite, e muito
mais.
Nosso programa durante 9 anos teve
a transmissão pela TV Record, mas desde
o início foi exibida pelos canais locais
pela Net Rio Preto. O programa hoje está
no Canal 526 da Net (TV Viva Interior)
aos sábados às 20h30 de forma inédita e
reprisado diariamente no rotativo.
O idealizador Fernando Furlan, lembra
de tudo com muito carinho e relembra de
pessoas que fizeram parte desse projeto,
como nos primeiros anos de programa,
o amigo Carlinhos Mattos que dividiu o
microfone durante alguns anos. Também
a lembrança do saudoso Pai Olavo Furlan
(em memória), um grande incentivador e
parceiro de todas as horas.
A TV Seven tem histórias
marcantes com o empresário Paulo
Emílio Marques, o criador do Riopreto
Rodeo Bulls, na época proprietário
do temido touro Bandido. Em
uma gravação, Furlan foi até
a Fazenda Santa Martha e
na ocasião Paulo Emílio
disse que só faria aquela
entrevista se topasse entrar
dentro do local onde o touro
vivia solto. Desafio feito, desafio
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aceito. Que loucura!
Furlan comemora grandes
parcerias entre elas com o Riopreto
Shopping, do qual é patrocinado
a mais de 20 anos e ainda tem a
realização da Corrida Seven que
faz parte das etapas de corridas da
ALCER CUP.
Nessa
trajetória
pessoas
importantes incrementaram toda
história entre elas Marcelo Teixeira
Arroio Nunes, um jovem sonhador
que veio de Votuporanga pra
Rio Preto, na época professor de
Pilates, daquela amizade surgiu
uma das maiores empresas de
organização de corridas de rua a
ALCER.
E ainda sempre o agradecimento
das centenas de pessoas que
trabalharam com a gente, cada
um da sua maneira e o registro da
gratidão eterna a telespectadora
número 1, mãe do apresentador,
Dona Maria Delele Milioli Furlan.
A família constituida pela esposa
Cássiae os filhos Enzo e Valentina.
Chegar no milésimo programa
é uma dádiva de Deus, poder
trabalhar, e sempre apresentar
um produto de conteúdo ao
telesctador através da televisão,
revista e das mídias sociais.
A referência de um fato marcante
do apresentador é o milésimo gol
do Pelé. Longe de ser um Pelé,
mas com tamanha grandiosidade
e realização chegou a um número
incrivelmente marcante.
Obrigado a todos, que venha o
milésimo programa Seven!
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Eventos: SESC Rio Preto
Vênus Negra, um manual de como engolir o mundo

Com Coletivo Zona Agbara. O espetáculo é inspirado na história de Saartjie Baartman,
mulher africana que foi exibida em jaulas na Europa durante o século 19 devido às
suas proporções avantajadas. Na produção coletiva, cinco corpos nus são apresentados,
explorando a existência e as relações sociais e discutindo temas como o feminismo das
mulheres negras. Retirada de ingressos a partir das 19h30.
Dia 20 de março.

Fernando Furlan - Editor
São José do Rio Preto I SP

Amostra
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Cinemas Africanos
A mostra de Cinemas Africanos traz uma seleção dos últimos cinco anos da cinematografia
original do continente ou de seus nativos em diáspora, oferecendo acesso a um recorte
até então pouco conhecido no Brasil. A utilização do nome do evento no plural remete
à diversidade que envolve a participação de países como África do Sul, Burkina Faso,
Nigéria, Quênia, Senegal e Sudão, entre outros.

www.revistaseven.com.br
revista@revistaseven.com.br
Publicação trimestral
Tiragem 2.000 exemplares
Diretor Geral
Fernando Furlan - MTB 32.892

Kasala!

Produção Gráfica / Revisão
Agência Messaggio - 17 98101-0731
Fotografia - Divulgação
Impressão
Gráfica São Sebastião - 17 3215 0700
Distribuição gratuita
Academias de Ginástica I Agências de Automóveis
Agências de Modelos
Agências de Propaganda I Agências de Turismo
I Bares e Restaurantes I Boutiques I Câmara
Municipal I Cartórios I Centros de Estética
IColégios I Particulares I Condomínios I Choperias
Cursinhos I Churrascarias I Clubes Sociais I Escolas
de Informática I Escolas de Idiomas I Fast Foods
Fotos I Hotéis I Lanchonetes I Livrarias I Lojas de
Conveniências I Óticas I Papelarias I Perfumarias
I Pizzarias I Postos de Combustíveis I Salões de
Beleza I Shoppings I Universidades

Dir: Ema Edosio, Nigéria, 90 min, cor, 2018, legendado. Um jovem de um subúrbio de
Lagos leva o carro de seu tio para se divertir com os amigos. As coisas se complicam
quando eles têm um acidente e apenas cinco horas para coletar dinheiro e consertar o
dano antes que seu tio retorne. Uma comédia em ritmo acelerado que, segundo a própria
diretora, é um reflexo de sua vida na Nigéria.
Dia 31/03 - Ingressos à venda no portal sescsp.org.br/riopreto e nas bilheterias das
unidades do Sesc.
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Criança

Idosos/Show

Artes para Crianças
Programa que aproxima o público infantil das diferentes linguagens artísticas, com
exibições de filmes, apresentações de espetáculos teatrais, shows e intervenções
artísticas que incentivam a criatividade e a reflexão de forma lúdica e prazerosa, além de
contribuir para o desenvolvimento cognitivo das crianças e sua formação cidadã.
Raposa Má
Diretor: Benjamin Renner e Patrick Imbert. França/Bélgica, 2017. 83 min. Um grupo de
agitados animais está em crise de identidade: a raposa pensa ser um frango, o coelho
está certo de que é uma cegonha e o pato passa os dias sonhando em substituir o Papai
Noel. O campo nunca esteve tão distante da paz e da tranquilidade que todos almejam
quando vão tirar férias por lá! Retirada de ingressos a partir das 10h30.
Dia 19/03
Grátis. Livre

Música
Sonora [+]
Edições especiais do projeto Sonora com integração de atividades de diferentes
linguagens artísticas em um evento noturno que promove a reflexão, a interação e o
diálogo. As atrações ocupam e ressignificam os espaços de convivência do Sesc e
culminam em uma celebração impulsionada por um show musical, que encerra a noite.
Paulo Zinner Rockestra

Vem Dançar: Renata Jambeiro e sua Super
Roda de Samba
Com Renata Jambeiro. Uma roda de samba
diferenciada, uma mestiçagem da música
popular brasileira, com muito suingue,
que vai do samba de terreiro ao côco, do
samba-afro à ciranda, do galope ao baião,
das marchas ao maracatu, fazendo um
show vibrante, dançante e genuinamente
brasileiro, aliando autores e compositores
consagrados à nova geração do samba,
com canções afetivas, conhecidas do
grande público e músicas autorais
fazendo o público vibrar, cantar e dançar
junto e ainda se deliciar com uma feijoada
de primeira.
Dia 26/03 das 20h às 22h30.
Comedoria. Grátis. Livre

Jovens
Juventudes em Foco
Encontros que pretendem, a partir
do reconhecimento do jovem como
um sujeito singular e de múltiplas
dimensões, provocar discussões sobre
as diversas juventudes e as principais
questões referentes a esta população,
problematizando os anseios e dilemas
vividos na contemporaneidade. Nesta
edição, as rodas de conversa tratam do
tema Comunidades e Conexões.

Show
Trio Canil

Paulo Zinner, considerado um dos mais importantes e influentes bateristas do Brasil,
conhecido por ser um dos fundadores da banda de hard rock paulista Golpe de Estado,
apresenta ao público de Rio Preto sua banda atual, a Paulo Zinner Rockestra. No
repertório rocks clássicos, músicas autorais, além de sucessos de formações onde Zinner
tocou, como o próprio Golpe de Estado, Tuti Frutti, Rita Lee, entre outros.
Dia 18/03 - Comedoria. Grátis. 14 anos

Espetáculo
Máfia
Direção: Fábio Valério. Elenco: Alexandre Manchini Jr, Luis Fernando Lopes e Ronaldo
Celeguini. 70 min. A partir do atrito entre a realidade nacional e a indústria hollywoodiana,
a peça atualiza o conceito clássico de Máfia. Em meio a lembranças e fake news o público
assiste à construção de um novo Poderoso Chefão: não mais aos moldes clássicos de
Don Corleone, mas a partir de uma referência mais atual, tropical e boçal. Retirada
de ingressos com 30 minutos de antecedência. Dia 27/03 às 20h. Sala de Expressão
Artística. 35 vagas. Grátis. 16 anos
Patrocínio

Trio formado por Adriano Franzoti, violão
e voz, Vagner Siqueira, contra baixo e
Júnior Muellas, bateria apresentam rock
clássico dos anos 70, 80 e 90, nacionais e
internacionais, no formato acústico.
Dia 05/04, às 16h30. Comedoria. Grátis.
Livre
Realização
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Eventos: SESC Catanduva
Quatro palhaços chegam a um pequeno
circo, e, aos poucos cada um vai tomando
uma função, todos em nome do mesmo
propósito: realizar um espetáculo cheio
de imagens e mistérios. Entre músicas,
poesias, peripécias e brincadeiras eles
vão propor ao público o encantamento e a
reflexão, mas sem abrir mão do riso.
Dia 29/3 das 10h30 às 11h30
Livre e Grátis
Mais Informações: (17) 3524-9200
www.sescsp.org.br/catanduva

Teatro
Com a Cia. Estelar de Teatro

Show

Em um ritual de pajelança, uma mulher - Vera Brasilis - busca a cura de suas dores.
Como a origem do mal está no passado, somos levados pelos cantos mágicos e ritos para
uma viagem desde a época da colonização aos dias atuais. Com profunda integração
entre linguagens, Matriarcado de Pindorama une teatro, dança, música, artes visuais,
projeções de vídeo (VJ), manifesto, festa e poesia.
Dia 20/3, sexta, das 20h30 às 21h30, no Ginásio.
Não recomendado para menores de 18 anos
Grátis - Retirada de convites com 1h de antecedência.
A partir de 18 anos

Johnnie Rock
Em 2007, inicia-se o projeto Johnnie
Rock. Com uma grande influência do
rock nacional, a banda se apresentou em
diversos lugares pelo interior paulista, e
gravaram o primeiro trabalho autoral, o
EP “Contra Ataque”. A banda é formada
por Vinícius Munhz (voz), Rodrigo Carriel
(guitarra e voz), Matheus Rozani (baixo
e voz), Junior Muelas (bateria e voz) e
Alberto Sabella (teclado).
Dia 19/03 das 20h15 às 21h30
Elas Elis

MiraNosostros
O Palhaço Kapilé mostra que é um mágico de verdade e que ninguém vai atrapalhar
sua apresentação, nem mesmo a pequena Pinguinho. Depois de muito ensaio e treino
o palhaço Kapilé vai demonstrar que é muito mais que um palhaço, ele é um grande e
maravilhoso ilusionista.
Dia 15/03 das 10h30 às 11h30
Livre e Grátis
O Pequeno Circo de Trapos

Elas Elis é um grupo formado por musicistas
da Unicamp que pesquisam o repertório
de Elis Regina. Encantadas pelo trabalho
de Elis e seus músicos, as musicistas
fazem este mergulho na busca pela raiz da
expressividade da cantora e de seu grupo.
O grupo conta com Mynara Melo (cantora),
Bruna Duarte (contrabaixista), Marília
de Castro (pianista) e Cecília Collaço
(baterista).
Dia 26/03 das 20h15 às 21h30
Mais Informações: (17) 3524-9200
www.sescsp.org.br/catanduva
Patrocínio
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Guilherme Baffi reúne quatro lindos
registros em versão de cartões-postais

No aniversário de 168 de São José do
Rio Preto (19/03), o Riopreto Shopping
receberá as exposições #RioPreto168anos
e Eu Amo Rio Preto. A primeira será
realizada pelo fotógrafo Guilherme Baffi,
que buscou novas visões da cidade e
reuniu quatro lindos registros que serão
distribuídos aos clientes do Shopping
em uma versão de cartões-postais de
aniversário.
Neste ano mais de 30 mil cartõespostais foram produzidos para presentear
a população e serão adquiridos a partir
do dia 13 de março nos corredores do
shopping e fica até o dia 22.
Já a exposição coletiva “Eu Amo Rio
Preto”, será realizada de 14 a 23 de março
pela Afocirp - Associação dos Fotógrafos e
Cinegrafistas de Rio Preto, que apresenta
as fotos favoritas desses profissionais
sobre Rio Preto.
“Em 20 anos de história, a Afocirp
nunca deixou de presentear a cidade
com uma exposição fotográfica, sempre
mostrando a grandeza e exuberância de
Rio Preto, que está sendo considerada
uma das melhores cidades para se morar”,
diz Jorge Maluf, presidente da Afocirp.
Patrocínio
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Rio Preto
comemora 168
anos e divulga
programação

SESI Rio Preto
apresenta peças
para o público
gratuitamente
O Velho da Horta
Companhia PeQuod (Rio de Janeiro)
Dia 20, às 15h e 21, às 16h de março

A Banda USCARA E ELA, em 2020, comemora 15 anos de
brilhante trajetória, resultado do trabalho profícuo de mais de 20
profissionais.
A BANDA USCARA E ELA, traz consigo um novo show, um novo
conceito, apostando na irreverência e interação com o público,
que anda cada vez mais exigente e atualizado. Com grande estilo,
aliado ao excelente domínio técnico e musical, a banda oferece ao
seu público um repertório com os maiores sucessos do momento.
Entre a ousadia de recursos técnicos e a riqueza do domínio
musical, a BANDA USCARA E ELA, chegou ao mercado de shows,
casamentos e formaturas, apresentando um repertório atual e
explosivo. Dance, Pop, Pop Rock, Axé, Arrocha, Sertanejo, Funk
e outros ritmos, dividem palco com o que há de melhor em
equipamentos, produção, cenários e figurinos.
A BANDA USCARA E ELA é formada por grandes profissionais,
possui muita personalidade, carisma, ritmo e pegada, construindo
assim um know-how para excelentes apresentações em todos os
tipos eventos.
PROGRAMAÇÃO
A festividade será no 19/03 das 16h as 19h, no anfiteatro
Nelson Castro, Lago I da Represa Municipal.
16h -Show da Banda “ Uscara e Ela”
17h - Corte do bolo
17h30 - Distribuição dos pedaços de bolo
19h- Encerramento

Baseado em uma farsa, escrita em 1512, pelo poeta português
Gil Vicente, O Velho da Horta conta as desventuras de um hortelão
idoso que se apaixona por uma jovem freguesa, que vai à sua horta
comprar legumes. A fim de conquistar o coração de sua amada,
o senhor acaba revelando seus sentimentos e inocentemente
confia na ajuda de uma trapaceira, que deseja apenas arrancar
dinheiro do velho.
Ao adaptar para o teatro de bonecos esta obra do século XVI,
a Companhia PeQuod mostra que o amor é um tema para sempre
universal e procura ressaltar que não existe data limite para se
apaixonar.
Classificação: Livre

Espaços Compartilhados da Imagem
Curadoria de Bruno Vilela e Guilherme Cunha.
De 20 de março a 23 de maio, de terça a sábado,
das 9h às 20h, exceto feriados.
A exposição Espaços Compartilhados da Imagem se propõe
a investigar processos criativos, no campo ampliado da imagem,
que exploram a fotografia na intercessão com outras linguagens
e mídias. Compõem a mostra 21 obras, de 4 artistas diferentes:
David Weich (EUA), Jackie Nickerson (Irlanda), Kent Rogowski
(EUA) e MacDonaldStrand (Reino Unido). As imagens apontam
para pesquisas em poéticas visuais abrindo o diálogo entre a
fotografia e as diversas plataformas da expressão sensível tais
como a escultura, pintura, literatura, performance e o desenho.

Fotos: Deivid Costa

Copa de Corridas de Rua é a aposta da
Alcer para 2020
A ALCER CUP chegou pra ficar, pelo terceiro ano consecutivo a

na premiação final, o chamado Oscar do Corredor de Rua, fazer

competição entre os principais atletas da região promete disputa

a premiação do 1º ao 5º das categorias por idade. Com isso a

acirrada para 2020 e com novidades.

expectativa é movimentar no mínimo 20% a mais de público

Os diretores da Alcer, Marcelo Arroio e Fernando Furlan

para a modalidade mais democratica do mundo.

pioneiros em organização de eventos apostaram em um

O lançamento desse ano de 2020 aconteceu no restaurante

formato de disputa para atrair cada vez mais os amantes do

Barbecue, onde reuniu as principais assessorias esportivas e

pedestrianismo, além do trófeu Adalberto Garcia que continua

patrocinadores para o pontapé inicial.

em disputada. Para 2020 os organizadores resolveram somente

Que venha a ALCER CUP 2020!

Júlia e Carina da Unimed

Marco Aurélio do CEFIS

Os anfitriões Marcelo e Fernando com Adalberto Garcia
que leva o nome do troféu

Fotos: Deivid Costa

Lourival e Fransciele da Loufran - Nutrição Consciente

Equipe ALCER

Monte Líbano promove Verão 2020
O aguardado evento que movimenta milhares de associados
mais uma vez foi sucesso de público! Quem comemorou foi o
presidente do clube Nadim Cury e o vice Paulo Voltarelli.
Toda organização do evento contou com a parceria do
idealizador Fernando Furlan e sua equipe da Revista e TV Seven.
Foram 3 domingos de muito agito, esportes e aquele astral
maravilhoso que tomou conta do clube. As atrações eram
realizadas toda manhã com início na piscina, com as aulas de
hidroaxé do professor Schimidt, e simultamente as modalidades
de futevôlei, beach tênis, voleibol e bola queimada por associados
que se revezevam durante a programação na quadra de areia.
A Schmidt Dance com certeza foi uma das principais atrações
e apresentou todos os domingos danças e coreografias que
a dupla Théo & Luan, o grupo Sambalada, a dupla Douglinha e
Makal e o grupo Maestria do Samba. No último domingo durante
o encerramento rolou uma linda queima de fogos comandada
pelos Fogos Xingu. Confira um pouquinho do evento!

Nadim e Célia Cury

Fotos: Deivid Costa

fizeram época e as da atualidade. Também tiveram participação

Estrutura top de linha
Uma estrutura impecável digna
dos grandes centros turisticos foi
montada para atender o associado
com food trucks com gastronomia
variada e gelato da Borelli. Todos
os domingos a partir das 12h
começava funcionar juntamente
com
games
pra
garotada,
comandada pela Super Geekes,
penteados com o Hair Kids, corte
de cabelo e barba da Borsato
Barbearia, tatuagem com a Pop
Tatto e a Natura que investiu nos
principais lançamentos da época
para incrementar o Verão do
Monte Líbano.

Decathlon foi o grande destaque
desse verão

Fotos: Deivid Costa

Pra quem não foi esse ano de 2020
perdeu uma hiper novidade implantada pela
organização do evento. A Decatlhon levou
parte da sua estrutura e montou uma área
com jogos de verão, entre eles badminton,
freesbie e as maiores sensações, caiaque
e standup. Os associados do Monte Líbano
deliraram com a novidade, sempre com
total segurança, as familias puderam entrar
na represa e se divertir no calorão que
sempre esteve presente.
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