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Com uma programação 
cultural extensa, equilibrada 
entre informação e diversão, 
São Bernardo promove pela 
primeira vez o Mês LGBT (Lés-
bicas, Gays, Bissexuais e Trans-
gêneros). De 3 a 27 de junho, 
a cidade vai receber atividades 
gratuitas como palestras, ex-
posição, lançamento de livro, 
exibição de fi lmes, apresenta-
ções musicais e teatrais, tudo 
relacionado ao tema da diver-
sidade sexual. 

Para o encarregado do ser-
viço de Estímulo às Artes da 
Secretaria de Cultura, Marcos 
Ferraz, organizador do Mês, o 
objetivo é simples: promover 
o respeito ao próximo. “É ne-
cessário respeitar o outro pelo 
que ele é, sem prejulgamentos, 
fugir dos estereótipos, que fo-
ram criados e são falsos”. De 
acordo com Ferraz, que está 
na Prefeitura há 19 anos, é a 
primeira vez que São Bernardo 
faz uma ação desse porte, com 
a integração de secretarias. 
“A Sedesc (Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cida-
dania), a Saúde, a Cultura e a 
Educação, por exemplo, já têm 
ações habituais. Estarão agora 
todas juntas”. 

A programação começa com 
o lançamento do livro “Trilogia 
Lésbica”, do dramaturgo ber-
nardense Ronaldo Ventura, na 
quinta-feira (03/06), no Teatro 
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Exposição ‘Rainhas e Dragões’ será aberta no dia 12: fotos feitas por Amanda Perobelli

Elis Regina (avenida João Fir-
mino, 900, Bairro Assunção). 
No mesmo local serão apre-
sentados os espetáculos da tri-
logia, sendo que a última, “Co-
nheci uma pessoa”, terá estreia 
nacional em São Bernardo. 
“A peça de teatro de Ronaldo 
Ventura foi a única a receber 
um prêmio do governo federal 
dentro do programa Brasil Sem 
Homofobia”, contou Ferraz. 

O mundo colorido das drag 
queens não fi ca de fora das 
atividades e terá seu espaço 
na Pinacoteca (rua Kara, 105, 
Jardim do Mar), na exposição 
“Rainhas e Dragões – fotogra-
fi as de Amanda Perobelli”, da 
fotógrafa do ABCD MAIOR, que 
tem abertura dia 12. Ainda na 

Filme ‘1972’ está entre os programados para exibição

Pinacoteca, para os cinéfi los, o 
Festival Mix Brasil de Cinema 
e Vídeo da Diversidade Sexual 
– o maior da América Latina - 
estará mais perto e terá exibi-
ções de 11 a 13. 

A cidade também recebe-
rá bandas como o rock de As 
Mercenárias, formada nos anos 
1980. “Escolhemos a progra-
mação não só pela questão da 
militância mas também pela im-
portância musical”, explicou. 

Acontece ainda durante o 
mês um seminário para fun-
cionários da Prefeitura. “Vamos 
trabalhar com a capacitação in-
terna para sensibilizar sobre a 
questão da diversidade sexual. 
Precisamos ter essa capacidade 
de respeito ao outro.” y

TEATRO - ELIS REGINA 
Quinta-feira, dia 03 
19h – Lançamento do livro Tri-
logia Lésbica, Ronaldo Ventura
20h – Peça “Lês”
Sexta-feira, dia 04 
20h – Peça “Eu queria ser a 
Cássia Eller” 
Sábado, dia 05 
20h – Peça “Conheci uma pes-
soa” 

PALESTRAS - PINACOTECA
Terça-feira, dia 08 
19h30 - Alexey Dodsworth 
“Militância e Ativismo: A luta 
gay numa perspectiva foucaul-
tiana”
Quarta-feira, dia 09

19h30 - Suzy Capó e  José Gatti 
‘Cinema e Diversidade Sexual’ 
multimídia, com cenas de clás-
sicos do cinema de temática 
LGBT. 

CINEMA - PINACOTECA
Sexta-feira, dia 11 
19h - Pecado da Carne (Israel)
21h - Fucking Different São 
Paulo (Brasil/Alemanha) 
Sábado, dia 12 
19h - Meu Amigo Claudia (Bra-
sil)
21h - Mostra Competitiva Brasil 
Domingo, dia 13
19h - Caminho das Índias 
(EUA) 
21h - Mostra Competitiva Brasil

EXPOSIÇÃO - PINACOTECA
Sábado, dia 12
15h – Abertura da exposição 
fotográfica “Rainhas e Dragões 
– fotografias de Amanda Pero-
belli”

MÚSICA 
Sexta-feira, dia 25 
20h – Grupo Mercenárias
Parque Cidade Escola da Juven-
tude Città Di Maróstica (Av. Ar-
mando Ítalo Setti, 65 – Centro)
Domingo, dia 27 
17h – Cantora Laura Finoc-
chiaro.
Parque Municipal Eng. Salvador 
Arena (Av. Caminho do Mar, 
2980 - Rudge Ramos) 
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Divulgação Amanda Perobelli

SANTO ANDRÉ - este 
fi m de semana será a 
última oportunidade 
para conferir “Po-
pol vuh – Primeiros 
Cantos da escrita do 
Deus”, espetáculo 
de encerramento do 
curso no núcleo de 
Formação de Atores 
da elt (escola livre 
de teatro de santo 
André). As sessões 
acontecem no sába-
do (29/05) e domin-
go (30), às 20h30, 
no teatro Conchita 
de Moraes (praça Rui 
Barbosa, s/nº, santa 
terezinha). A entra-
da é gratuita. Infor-
mações: 4996-2164.

Divulgação

Mauá
MÚSICA
A harpista e cantora Cristina 

Braga integra a programação do 
projeto Sesi Música 2010 – Sé-
rie Brasileira, e se apresenta no 
Teatro Sesi (avenida Presidente 
Castelo Branco, 237, Jd. Zaíra). 
O show gratuito será realiza-
do nesta sexta-feira (28/05), às 
20h. Na apresentação, a mu-
sicista terá acompanhamento 
do violonista e baixista Ricar-
do Medeiros. O repertório da 
primeira harpista do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro 
contará com Villa-Lobos e clás-
sicos da MPB com canções de 
Chico Buarque, Tom Jobim, 
Edu Lobo e Geraldo Vandré. 
Informações: 4514-2555.

Santo andré
CINEMA

Retomando o projeto Ci-
neclube, que exibe fi lmes aos 
domingos, o Auditório Heleni 
Guariba do Teatro Municipal 
(praça 4° Centenário, s/nº, 
Centro) recebe o fi lme de Ste-
phen Daldry “Billy Elliot”. A 
apresentação acontece no do-
mingo (30/05), às 15h, e tem 
entrada franca. Em novo for-
mato, o principal objetivo do 
“Cineclube: o Cinema e Outras 
Linguagens” é reunir artistas de 
todas as áreas e, principalmen-
te, alunos de todas as Escolas 
Livres. Todos os meses haverá 
exibição de dois títulos, segui-
da de um bate-papo sobre as 
obras em cada sessão. 

São caetano
TEATRO

O MCTA (Movimento Cultu-
ral, Teatral e de Artes) faz duas 
apresentações do espetáculo 
“Dois Querer” neste fim de se-
mana. A peça será encenada 
nesta sexta-feira (28/05) e no 
sábado (29), sempre às 20h, no 
Teatro Santos Dumont (aveni-
da Goiás, 1.111, Bairro Santa 
Paula). “Dois Querer” conta a 
história de Francinete, uma em-
pregada doméstica apaixonada 
pelo cantor Raimundo Fagner. 
Fantasia e realidade alternam-se 
nas cenas nas quais a doméstica 
sonha em se casar com o cantor. 
Os ingressos para o espetáculo 
custam R$ 10 e R$ 5 (meia-en-
trada).

agenda


