
CulturaJORNAL ABCD MAIOR 11

Agenda ABCD MAIOR na TV
Canal 48 - Sábado 20h - Domingo 12h

Balé - O programa ABCD Maior em Revista desse sábado (17/10) conta a história 
de uma bailarina com síndrome de down que mostra ao mundo como superar 
barreiras e preconceitos. Ela começou em São Bernardo e já viajou para outros 
países com a sapatilha na ponta dos pés. 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 www.abcdmaior.com.br

Santo André
CINEMA

Tem inicio na sexta-feira 
(16/10) a 21ª edição da Mostra 
de Vídeo de Santo André. As exi-
bições gratuitas prosseguirão até 
dia 18, no auditório do Teatro 
Municipal (praça 4° Centenário, 
s/nº, Centro), quando serão co-
nhecidos os trabalhos vencedo-
res. Este ano, a organização do 

evento recebeu obras de todo o 
país, dos quais 25 foram selecio-
nados. Há produções da região, 
de Campinas, São Paulo e de ou-
tras capitais. A Mostra existe des-
de 1983 e consolidou-se como 
referência na difusão da produ-
ção de vídeo no Brasil. Confira 
a programação completa no 
www.santoandre.sp.gov.br. 

São Bernardo
MúSICA

No sábado (17/10), às 20h, 
o Teatro da Escola Senai Mário 
Amato (avenida José Odorizzi, 
1555, Assunção) apresenta a 
Banda de Boca, integrando a 
programação musical do projeto 
Sesi Música 2009 – Série Música 
Brasileira. Formada pelos mú-
sicos Fábio Eça (1ºtenor), Neto 

16 a 19 de outubro de 2009

Com um trio de violões 
e sem repertório definido, o 
compositor carioca, Lobão, 
vem ao Sesc Santo André (rua 
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar) 
na sexta-feira (16/10), às 21h, 
para única apresentação dos 
sucessos desplugados de diver-
sos períodos da própria carrei-
ra na Região. Os 300 ingressos 
disponíveis para o espetáculo 
que será realizado no teatro do 
local foram colocados à venda 
no primeiro dia do mês e se es-
gotaram em poucos dias.

O cantor já iniciou a nova 
turnê intitulada “Elétrico” que 
volta ao formato roqueiro clás-
sico com um conjunto compos-
to de duas guitarras, bateria e 
baixo que se dedica a eletrificar 
as canções mais conhecidas do 
artista, mas ele não deixa com-
pletamente de lado a porção 
acústica explorada no último 
álbum lançado pela MTV. Para-
lelo à turnê mais recente, Lobão 
desenvolveu um show ainda 
mais acústico que a produção 
anterior para locais de menor 
porte.

“Não há um novo álbum em 
vista por enquanto. Há somente 
um conceito. Eu simplesmente 
estou retornando ao que fazia, 
o que não é o caso de Santo 
André, que receberá esta versão 
diferente de show”, explica João 
Luiz Woerdenbag Filho, conhe-
cido pela alcunha de Lobão, que 
não tem medo de mudanças. Já 
gravou com Nelson Gonçalves 
e flertou com samba e música 
eletrônica em discos passados. 
“Sempre sofri críticas com tudo 
que me meti. Mas isso é diverti-
do e inspirador porque sempre 
acaba acontecendo aquilo que 
previa”. 

Lobão se apresenta em 
“Caixa Preta do Rock” 
Músico focará show em instrumentos de cordas no Sesc Santo André durante 

única apresentação com sucessos de diversos períodos da carreira 

Lobão: ‘Sempre sofri críticas com tudo que me meti. Mas isso é divertido e inspirador’

Fotos: Divulgação

Sempre polêmico, o com-
positor é mediador de um pro-
grama de debates pela MTV e 
em 2005 apresentou o “Saca 
Rolha” ao lado de Marcelo Tas. 
“Levo jeito para o negócio, o 
Brasil necessita de atrito para 
crescer e se enxergar, além de 
me divertir às pampas com a 
‘bagaça’”. 

Para escapar do mercado, 
Lobão lançou o próprio selo in-
dependente em 1999 e comer-

cializou o CD “A Vida é Doce” 
em bancas de jornal. “Hoje en-
xergo esta década da mesmís-
sima forma como a década de 
1980: de maneira precária e ro-
mântica e a situação do músico 
também está na mesma. Nem 
melhor, nem pior, quando 
comparada ao passado”. E com-
pletou: “Acredito em quem tem 
talento e coragem. Não acredito 
em nenhum tipo de incentivo 
que não seja a própria vontade 

e convicção”.

Biografia
Atualmente, o músico admi-

te não estar se dedicando intei-
ramente à produção fonográfica 
em virtude da imersão em um 
projeto. “Eu estou escrevendo 
minha biografia e estou exclu-
sivamente em função disso, 
enfurnado em minha própria 
existência e ficarei assim até ter-
minar o livro”, disse. y

CAIO LUIz
caio@abcdmaior.com.br

São Bernardo 
recebe festival
da França

O Pavilhão Vera Cruz, em 
São Bernardo, abre a bandei-
ra vermelha, branca e azul da 
França e muda de cor, som e 
sabor neste fim de semana. Du-
rante todo o sábado (17/10) e 
domingo (18), das 10h às 22h, 
o espaço recebe o Festival C’est 
Merveilleux – Um Pedaço da 
França em São Bernardo. Os 
dois dias de atividades contarão 
com apresentações culturais 
de música e ballet, oficinas da 
língua, arte e culinária francesa, 
além de barracas de comidas 
típicas. 

Para mostrar suas especiali-
dades e dar palestras, Eric Jac-
quin e Laurent Suaudeau, dois 
dos mais conhecidos chefs, 
participam do evento. Além das 
aulas, o espaço terá quatro res-
taurantes no pavilhão: La Bras-
serie, do chef  Jacquin; Bistrô 
Crepe de Paris, do chef Pierre; 
Sofitel, do chef Patrick Ferry; e 
o Laurent, do chef homônimo. 
Conhecidos  pela sofisticação, 
os pratos que estarão à venda 
terão preço acessível.  

Organizado por Denise Mei-
relles através da ONG Cultural 

LIORA MINDRISz
liora@abcdmaior.com.br

SantO andré – O Sesi 
(praça Dr. Armando de 
Arruda Pereira, 100, 
Santa Terezinha) apre-
senta gratuitamente no 
sábado (17/10) e do-
mingo (18), às 16h, a 
peça “E se...”, da Tato 
Criação Cênica. Pre-
miada no 36º Festival 
Nacional de Teatro de 
Ponta Grossa/PR e no 
Festival de Teatro de 
Campo Mourão, a co-
média aborda as muitas 
possibilidades da vida e 
as conseqüências decor-
rentes de tais escolhas. 
A montagem integra o 
projeto Mostra Sesi de 
Teatro de Bonecos e 
Formas Animadas. 

Erick Jacquin, do restaurante La Brasserie, estará no ABCD

B, o evento tem apoio da Prefei-
tura. “Por ser o ano da França 
no Brasil, nasceu essa vontade 
de organizar um evento com 
esse viés”, contou Denise. “Vi 
que São Bernardo não estava 
no calendário das comemora-
ções e decidi fazer por conta. 
Fui até o consulado, consegui 
apoios e patrocínios e assim 
nasceu o projeto”, comemora. 
Sem nenhuma ligação com a 
cultura francesa, mas com bas-
tante interesse, Denise recebeu 
apoio do Consulado e da Câma-
ra de Comércio Francês. 

Serviço
O Pavilhão Vera Cruz fica na 

avenida Lucas Nogueira Garcez, 
756, Jardim do Mar, em São 
Bernardo. Para conferir a pro-
gramação, acesse o site da Pre-
feitura através do http://www.
saobernardo.sp.gov.br. Para 
participar das oficinas, é neces-
sário fazer inscrição antecipa-
damente pelo e-mail eventos.
sdet@saobernardo.sp.gov.br. 
A programação é gratuita. y

Moura (2º tenor), Hiran Mon-
teiro (barítono), Arno Junior 
(baixo) e Poliana Monteir (so-
prano), o grupo baiano faz da 
voz o único instrumento. Criada 
em 1999, a Banda de Boca tem 
como característica marcante a 
perfeita reprodução dos sons 
originais de instrumentos. A en-
trada é franca.

Mauá
INFANtIL 

A animação “Robôs”, será 
exibida gratuitamente no do-
mingo (19/10), às 19h30, no 
Sesi Mauá (avenida Presidente 
Castelo Branco, 237, Jardim Za-
íra). Codirigido pelo brasileiro 
Carlos Saldanha, o filme conta a 
história de Rodney Lataria, que 
sonha em encontrar seu maior 

ídolo, o Grande Soldador. As-
sim, ele parte de sua cidade na-
tal rumo a Robópolis sem saber 
dos perigos que o aguardam. 
Para enfrentá-los, ele contará 
com a ajuda dos Enferrujados, 
uma gangue de robôs de rua. A 
exibição integra a mostra Tela 
Animada , que comemora o Mês 
da Criança com oito animações 


