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Cinema

Continua o ciclo de Cinema 
Internacional em São Bernardo 
no Teatro Cacilda Becker (pra-
ça Samuel Sabatini, Paço Mu-
nicipal ). Os próximos filmes 
exibidos são Infância Roubada 
no sábado (09/02) às 20h e 
domingo (10/02) às 16h, Piaf 
– Um Hino Ao Amor no sába-
do (09/02) às 16 e domingo 
(10/02) às 19h, Atravessando 
A Ponte – O Som De Istambul 
na quinta (14/02) às 20h, sá-
bado (16/02) às 20h e domin-
go (17/02) às 16h e Amantes 
Constantes, que será exibido 
na sexta (15/02) às 20h, sába-
do (16/02) às 16h e domingo 
(17/02) às 19h. Os ingressos 
custam R$ 3 inteira, R$ 1,50 

meia entrada. Pessoas com 60 
anos ou mais não pagam. 

Infantil

O Parque Municipal Eng. 
Salvador Arena (Av. Caminho 
do Mar, 2.980, Rudge Ramos) 
exibe gratuitamente a anima-
ção francesa “As Bicicletas de 
Belleville” amanhã (09/02) às 
20h. O filme conta a história 
de um menino solitário, que só 
sente alegria em uma bicicleta. 
Sua avó o incentiva a treinar 
para participar da famosa Vol-
ta da França mas ele é seqües-
trado durante a prova, fazendo 
com que a avó e seu cachorro 
saiam à sua procura. Foi indi-
cado aos Oscars de Animação 
e Canção em 2004.

São Bernardo Santo André

Diadema
Exposição

A mostra “Águas de Ie-
manjá” está no Museu de Arte 
Popular (rua Graciosa, 300, 
Centro) até o dia 29 de feve-
reiro. A exposição conta com 

Exposição

A Exposição “Mundo dos 
Bonecos, Bonecos do Mun-
do” estará no Sabina Esco-
la Parque do Conhecimento 
(Rua Juquiá, s/nº, bairro Pa-
raíso) a partir de segunda-
feira (11/02). A mostra mar-

Exposição

A exposição “Máscaras” 
está no saguão da Faenac (Rua 
Conceição, 321, Bairro Santo 
Antônio). Dezoito máscaras da 
artista plástica Priscila Gorzoni 
produzidas com jornal, massa 
corrida, argila e aplicação de 
materiais rústicos. A entrada  é 
franca e pode ser visitada das 
10h às 17h.

Infantil 

A peça “Aventurança Can-
cioneira” será apresentada no 
Espaço Verde Chico Mendes 
(avenida Fernando Simonsen, 
566, Bairro Cerâmica) sábado 

São Caetano

LIORA MINDRISZ
liora@abcdmaior.com.br

Escritora de Diadema lança
livro que transcreve sonhos
“Os recados de Deus em cesto de maçãs” reúne 30 anos de sonhos e visões registrados por Maria Socorro Souza

Santo André possui es-
colas nas áreas de teatro, 
cinema e vídeo, dança e 
literatura. As Escolas Li-
vres, oferecem cursos li-
vres, gratuitos e abertos 
para todos os  interessa-
dos com pelo menos 16 
anos. Entre elas está a 
ELD (Escola Livre de Dan-
ça), para a formação pre-
paratória. Suas inscrições 
acontecerão nos dias 21 
e 22 de fevereiro, das 9h 
às 12h e das 14h às 17h 
no Centro de Dança (Rua 
Eduardo Monteiro, 410, 
Jd. Bela Vista).

O interessado deve levar 
uma foto 3x4 e RG ou cer-
tidão de nascimento.

A primeira experiência 
foi a ELT (Escola Livre de 
Teatro), que forma artistas 
há 15 anos a partir de um 

Santo André tem
cursos gratuitos

centro de pesquisa e um 
laboratório de experimen-
tações.

A ELCV (Escola Livre de 
Cinema e Vídeo) surgiu na 
seqüência, em 2001, e já 
produziu 22 trabalhos en-
tre curtas, médias e longas-
metragens. A quarta turma 
abrirá suas inscrições em 
agosto deste ano.

Debates e pesquisas
A ELL (Escola Livre de 

Literatura) organiza deba-
tes, pesquisa e produção 
literária na Casa da Pala-
vra (Praça do Carmo, 171, 
Centro). As inscrições po-
dem ser feitas este mês na 
sede da ELL ou pelo tele-
fone 4992-7218. Todos os 
cursos são organizados 
pela Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer. (LM)

Inscrições serão este mês no Centro de Dança

O sonho da vende-
dora Maria Socorro 

Souza se tornou realidade 
no final no ano passado ao 
lançar seu livro “Os recados 
de Deus em cesto de ma-
çãs”. Na verdade, foi mais 
de um sonho. Maria guar-
dou por cerca de 30 anos a 
transcrição de seus sonhos 
e visões e juntou tudo para 
transformar num livro. “Vou 
contando o que me aconte-
ceu, os sonhos e as visões 
que eu tive, as revelações 
de Deus”, revela Maria. “Ele 
fala sobre os destinos, so-
nhos e visões. Está sen-
do visto como um livro de 
auto-ajuda, mas ele é minha 
autobiografia”. 

Maria conta que enviou 
o pedido para o Ministério 
da Educação sem a cate-
goria do livro e que eles o 
denominaram como sendo 
religioso. “Chega até ser 
engraçado, porque eu não 
pensei que iria ser um livro 
nessa linha, só juntei tudo o 
que eu tinha. É isso o que 
ele é”, define a escritora. 
Desde o lançamento do li-
vro, Maria têm feito pales-
tras nos Centros Culturais 
e bibliotecas de Diadema, 
onde mora, e nas outras ci-
dades do ABCD. 

A escritora fez uma pro-
dução independente: achou 
a editora sozinha e pagou 
pelos livros. Ela conta que 
já tem material para um se-
gundo livro, mas que ainda 
quer trabalhar bastante nele 
e ver “até onde vai, porque 
assim será mais fácil”.

O livro de Maria está dis-
ponível também em braile 
(alfabeto convencional para 
cegos). “Eu estava procu-
rando um espaço para lan-
çamento. Eles pediram para 
eu deixar o livro na bibliote-
ca interativa da Vila Noguei-
ra e, quando voltei, foi uma 
surpresa: me perguntaram 
se eu não aceitava lançá-lo 
em braile também”, conta. 

O livro está à venda nas 
livrarias Moreninha (aveni-
da Alda, 242, Centro, Dia-
dema), Paulus (rua Campos 
Sales, 283, Centro, Santo 
André), Nobel (rua Marechal 
Deodoro, 1736, Centro, São 
Bernardo) e Martins Fontes 
(avenida Paulista, 509, em 
São Paulo). 

Maria do Socorro Souza achou editora e pagou pelos livros: sonho realizado e publicação até em braile

Luciano Vicioni

Curta-metragem “O Balanço”, produzido pela turma 3 da ELCV

Divulgação

Fórum discute Cultura
A segunda reunião do 

Fórum Permanente de Cul-
tura do ABCD aconteceu no 
dia 28 de janeiro na Livra-
ria Alpharrabio, em Santo 
André. O grupo de artistas, 
produtores, agentes cultu-
rais, intelectuais e profes-
sores ganhou nova dinâmi-
ca após a 1o Jornada ABCD 
Maior de Ações Sociais, 
realizada entre 15 a 17 de 
novembro de 2007, em São 
Bernardo.

O grupo, coordenado 
pela escritora e dona da 
livraria e editora Alpharra-
bio, Dalila Teles Veras, tem 
o objetivo de discutir a cul-
tura na Região. 

A cada reunião, um con-
vidado será chamado para 
trabalhar o tema da gestão 
da cultura no ABCD. O Fó-
rum também pretende con-
vidar os candidatos a prefei-
to da Região para participar 
de debates.

De acordo com Dalila, o 
Fórum agora está mais for-
talecido. As reuniões são 
abertas a todos os interes-
sados e acontecem na últi-
ma segunda-feira de cada 
mês, às 18h, na Livraria. O 
próximo encontro será em 
25 de fevereiro. A Alphar-
rabio fica na Rua Eduardo 
Monteiro, 151, Jardim Bela 
Vista. (LM)

ca o primeiro aniversário do 
Sabina e conta com vários  
bonecos. O Sabina é aberto 
ao público aos finais de se-
mana e feriados, das 9h às 
17h30, com fechamento da 
bilheteria às 16h. O preço do 
ingresso é R$ 10 inteira e R$ 
5 meia entrada.

18 obras que homenageiam a 
deusa do Candomblé,  feitas 
pelo artista plástico Ricardo 
Amadasi. O MAP está aberto 
de terça a sexta, das 14h às 
20h e aos sábados, das 13h 
às 18h. A entrada é gratuita.

(16/02) às 11h. O espetáculo 
da Cia. Trem Bão de Teatro 
leva as crianças numa viagem 
pelo universo da música. A en-
trada é franca. 

Música

O Espaço Verde Chico Men-
des (avenida Fernando Simon-
sen, 566, Bairro Cerâmica) 
apresenta Música no Parque 
aos domingos. Dia 10, o gru-
po The Classics se apresenta 
às 15h e, em seguida, às 17h, 
Ivan Marcio Harmônica Show. 
No dia 17 às 15h se apresenta 
o grupo erudito Alegro Vivacce 
e às 17h a Banda Insight. A en-
trada é franca. 

Música - O Sesc Santo André (rua Tamarutaca, 302) apresen-
ta a Mostra Hip Hop aos domingos. O evento conta com apre-
sentações de grupos e tem parceria com a Casa de Hip Hop 
de Diadema. No próximo domingo (10/02) se apresentam os 
grupos Projeção, Rinha dos Mc’s, Afro Break (foto). No dia 17 
é a vez de Time da Casa, Slim Rimografia, Black White - Elec-
tric Force e no último domingo do mês (24/02) se apresentam 
G.Box, Rinha dos Mc’s, C3. Todas as apresentações contam 
com um mestre de cerimônia e um DJ. A entrada é franca. 

Divulgação


