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Conquista - O programa ABCD Maior em Revista deste sábado (08/08) tem reportagem sobre 
a conquista dos motoristas e cobradores de ônibus de São Caetano, que conseguiram um 
refeitório decente. Outra matéria de destaque é sobre a Roda de Conversa, encontro mensal 
para discutir a temática racial, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O programa 
ABCD MAIOR em Revista é apresentado todos os sábados pelo canal 48 UHF (20h), canal 45 
UHF (19h) e canal 14 da Net (19h). Também fica disponível no site www.abcdmaior.com.br

                                      

ABCD MAIOR na TV
Canal 48 - Sábado 20h - Domingo 12h
Canais 45 e 14 (Net ABC)- Sábado 19h

‘ABCDo Som’ impulsiona 
cena underground 

A associação Cidadão do Mundo ministra cursos de rádio e sonorização gratuitos
CAIO LuIZ
caio@abcdmaior.com.br

O Centro Cultural Ci-
dadão do Mundo (rua 

Rio Grande do Sul, 73, Cen-
tro, São Caetano) promove 
o 3º ciclo do projeto ABCDo 
Som na segunda quinzena 
do mês. São 20 vagas para 
as oficinas gratuitas de Ca-
pitação e Edição de Som 
(sonorização) e de Criação 
e Produção de Rádio (web 
rádio). As inscrições se en-
cerram na segunda-feira 
(10/08) e devem ser feitas 
pessoalmente na sede ou 
pelo site www.cidadaodo-
mundo.org.br.

Financiados pelo progra-
ma Petrobras Cultural des-
de o começo do ano por se-
guirem uma linha de forma-
ção, os cursos da associa-
ção, qualificada como Oscip 
(Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público) 
visam familiarizar estudan-
tes, músicos e produtores 
com as etapas de mixagem 
e gravação de CDs.

“Montamos o ABCDo 
Som a partir de uma deman-
da que detectamos quando 
criamos o centro cultural 
em 2005. Até 2007, 90 ban-
das já haviam se apresenta-
do no nosso espaço e, nes-
se ínterim, vimos que várias 

Centro cultural tem um estúdio profi ssional utilizado para aplicar os cursos que até hoje formaram cerca de 50 pessoas

Fotos: Divulgação

bandas terminaram por falta 
de incentivo”, disse o presi-
dente do Cidadão do Mun-
do, Robson Timóteo que 
luta pela organização e arti-
culação do cenário musical 
independente do ABCD.

Um estúdio profissional 
é utilizado para aplicar os 
cursos que têm duração de 
56 horas e, até hoje, forma-
ram cerca de 50 pessoas. 
“Assim contribuímos para 
que os músicos da Região 

aprendam os processos 
necessários e os pratiquem 
de forma colaborativa”, 
acrescenta Timóteo. Ele 
esclarece que o material 
produzido por conjuntos 
amadores será compilado 
em coletâneas para ser en-
viado para 18 Estados, 40 
grupos de produtores inde-
pendentes e 22 festivais na 
tentativa de dar visibilidade 
para a Região.

De acordo com o diretor 

da Oscip, Eyler Farias, o cir-
cuito comercial está cada 
vez mais estreito, o que exi-
ge força de vontade para 
que este tipo de iniciativa se 
fortaleça. “As novas tecno-
logias e a internet prejudi-
caram o antigo sistema do 
mercado fonográfico. Hoje 
é difícil viver de música. Só 
quem realmente está a fim 
se dedica a essa indústria 
e, por isso, podemos dizer 
que crescemos”. 

Fim do subsídio
A verba proveniente do 

contrato com a Petrobras 
termina em outubro, ao final 
do 3º ciclo de oficinas, e para 
que o projeto tenha continui-
dade, o Cidadão do Mundo 
busca novos patrocinadores 
e parceiros em prefeituras e 
entidades governamentais 
ou empresariais dispostas a 
colaborar. Mais informações 
e contato pelo site www.ci-
dadaodomundo.org.br. 

São Caetano
Show

A Secretaria de Cultura 
apresenta o sexteto de indie-
samba Numismata que tocará 
na Coordenadoria Municipal 
da Juventude - Estação Jo-
vem (piso superior do módulo 
2 do Terminal Nicolau Delic, 
rua Serafim Constantino, s/nº, 
Centro), às 14h30, no sábado 
(08/08). Misturando ritmos la-
tinos, como samba da velha 
guarda e efeitos eletrônicos 
nas composições, as influên-
cias da banda vão de Cartola 
a grupos internacionais como 
The Flaming Lips. A entrada 
é franca. Mais informações: 
4226-5518. 

Diadema
Teatro

A montagem solo “A Noi-
te do Barqueiro”, escrita e 
dirigida por Samir Yazbek, e 
atuada por Hélio Cícero, re-
aliza única apresentação no 
Teatro Clara Nunes (rua Gra-
ciosa, 300, Centro), às 20h, 
nesta sexta-feira (07/08). A 
encenação retrata a viagem 
de um homem que é obri-
gado a ficar em uma ilha re-
fletindo sobre a vida depois 
de deixar a família em outro 
continente. A peça foi pre-
miada pelo PAC e pela Se-
cretaria de Cultura do Esta-
do. Os ingressos são gratui-
tos. Contato: 4056-3366. 

Santo André
Inscrições

A Escola de Cinema e Ví-
deo encerra nesta sexta-fei-
ra (07/08) as últimas vagas 
abertas para as oficinas de 
Interpretação para Cinema, 
o Projeto Primeiro Foco e o 
concurso 21ª Mostra de Ví-
deo. Os interessados devem 
acessar o site www.santoan-
dre.sp.gov.br para obter a fi-
cha de inscrição e conhecer 
os regulamentos. O material 
que concorrerá à mostra deve 
ser entregue no Departamento 
de Cultura. As matrículas são 
gratuitas. Mais informações 
pelos telefones 4997-1167 e 
4997-2155.

Danilo
Gentilli em 
São Caetano

Integrando a enxurrada 
de espetáculos de comé-
dia stand up que continua 
encharcando o ABCD, o 
andreense Danilo Gentili, 
repórter do programa CQC 
da TV Bandeirantes, traz o 
Show Solo para o Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, Santa Maria, 
São Caetano) no sábado 
(08/08), às 21h, e no do-
mingo (09/08), às 19h.

Artista de 29 anos, criado 
nas imediações dos bairros 
Santa Teresinha, Parque 
das Nações e Parque Novo 
Oratório, Gentilli é o primei-
ro comediante do estilo cara 
limpa do ABCD com reper-
cussão nacional. “Tentei 
iniciar minha carreira por 
aqui, mas o ABC não deu 
muita bola para a comédia 
stand up, então tive que via-
jar para São Paulo”, afirma 
Gentilli que constrói o es-
petáculo baseando-se “na 
vida real, nas coisas ao meu 
redor, nas incoerências, nas 
crueldades... Tudo isso é 
matéria prima para as mi-
nhas piadas”.

As entradas podem ser 
compradas no próprio teatro 
de exibição da comédia por 
R$ 50 ou R$ 25 a meia para 
estudantes e idosos, das 
14h às 19h.A capacidade é 
de 1.122 lugares e a dura-
ção, de 50 minutos. A clas-
sificação etária é 16 anos. 
Informações pelo telefones 
4238-3030 ou 2093-3176.   

A montagem teatral Vestido de Noiva, escrita pelo dramaturgo Nelson Rodrigues e dirigida por Gabriel 
Villela, vem ao Teatro Municipal de Santo André (praça 4º Centenário, s/nº, Centro, Santo André) durante 
o fim de semana. No sábado (08/08), o espetáculo será às 21h e no domingo (09/09), às 19h. A dura-
ção é de 1h40 min. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro durante todos os dias da 
semana, das 14h às 19h. O preço da entrada é R$ 60, a meia para idosos e estudantes custa R$ 30. A 
classificação etária é 14 anos. Mais informações: 4433-0789.

A exposição teatral com objetos, esculturas, música ao vivo e monitores “A Cigarra e a Formiga” da 
Companhia Artes Integradas será inaugurada nesta sexta-feira (07/08), às 15h, no Centro Cultural Vla-
dimir Herzog (rua Eduardo de Matos, 159, Jd. Campanário). O objetivo da mostra é proporcionar in-
teratividade entre os participantes e os elementos que integram a exposição. A entrada é gratuita e o 
evento vai até sábado (29/08). O horário de visitação é das 15h às 18h, de terça-feira a sábado. Mais 
informações: 4091-2299.  


