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arte e ação
REAlCE   pOR MARGARETE sUZANO

1. Sergio Nobre saúda convidada.
2. O empresário Eloy Carloni (Estância 
Alto da Serra).
3. Em momento de descontração, 
Rossana lana, repórter fotográfi ca, e 
a assessora de imprensa do Sindicato, 
Vanilda  Oliveira.
4. prestigiando a classe metalúrgica, a 
presidente do Sindicato dos Bancários 
de São paulo, Juvândia Moreira, e os 
amigos Sergio Nobre; Alemão Duarte, 
diretor do Sindicato; e Vagner Freitas,  
secretário de Administração da CUt.
5. Eles  brindam com muita energia 
este ano novo. Gilberto Emiliano, 
Antonio Garrido, Evandro Dias Sampaio 
e Ailton Confortini.
6. teonílio Monteiro da Costa (Barba), 
diretor do Sindicato, e Célia Rocha 
lima, assessora jurídica.
7. Sonia Nabarrete, Revista INOVA
8. Carla Carvalho e Camila Brito, Jornal 
ABCD MAIOR.
9. Eles fazem parte do time da tVt: 
Claudia Ugolini e Alexandre Alimari.
10. Comemorando, os ex-presidentes 
do Sindicato, Heiguiberto Navarro 
(Guiba, ao centro) José lopes  Feijóo 
(assessor da Secretaria Geral da 
presidência da Republica) e sua 
companheira Sueli.

    Com classe 
metalúrgica
para a alegria dos trabalhadores do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, o sol brilhou o dia 
todo no espaço de shows e eventos Estância 
Alto da Serra na comemoração ao novo ano.
Como sempre, a boa conversa e o clima de 
confraternização imperou nas rodas de amigos 
que vibraram em dia de descanso com suas 
famílias. Aliás, mais que merecido para os 
trabalhadores do ABCD. O presidente do 
Sindicato, Sergio Nobre (ao lado) e sua diretoria 
marcaram presença no decorrer do dia com as 
famílias e convidados.
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logo maistodas as terças-feiras 

Realce arte e ação  cultura

Ritmos de dança tipica-
mente brasileiros e latinos 
terão palco garantido todo 
domingo, sempre às 16h, no 
Sesc Santo André até o fim 
de fevereiro. Parte das ini-
ciativas de Verão da entida-
de, “Com Passo Musical” é 
o nome do projeto que reú-
ne música ao vivo com au-
las de dança de salão. Essas 
atividades são voltadas para 
cada estilo, com o intuito de 
aproveitar os meses de sol 
para incentivar o público a 
fazer exercícios.

Além de conhecer os mo-
vimentos que representam 
as distintas culturas das re-
giões do Brasil, é a oportu-
nidade perfeita para incre-
mentar o “dois para lá, dois 
para cá” da rapaziada de 
quadril duro e, de quebra, 
incorporar um hábito sau-
dável para o dia a dia. 

Neste domingo (15/01), a 
Orquestra Lyra Latina esbanja 
suingue, trazendo a salsa clás-
sica com repertório infl uen-
ciado por nomes como Ruben 
Blades, Oscar D’Leon e Ray 
Barreto. Dia 22 será a vez do 
sanfoneiro Lino de França e 
conjunto marcarem presença 
com uma dança tipicamente 
nordestina, o forró. 

No último fim de semana 
do mês, o Trio Gato com 
Fome relembra sucessos do 
samba de Noel Rosa, Ado-
niran Barbosa e Osvaldinho 
da Cuíca. O grupo também 
passeia por outras vertentes 
como samba de gafieira.

NOvIDADEs
Apesar das atividades com 

dança serem recorrentes no 
Sesc, esta é a primeira edi-
ção do evento que conta com 
mais espaço e shows. “Os 
dois primeiros meses do ano 

Dois pra lá, dois pra 
cá no Sesc Sto. André
Dança e shows de ritmos como forró e samba embalam tardes de domingo

caio Luiz

caio@abcdmaior.com.br

O sanfoneiro lino de França será atração no Sesc no próximo dia 22, dia de balançar o esqueleto ao som de forró

FOtOS: DIVUlGAÇÃO

costumam ser os mais movi-
mentados na instituição, o 
que torna a atração perfei-
ta para disseminar a cultura 
popular do País e estimular 
a prática de exercícios”, ava-
liou a animadora cultural da 
unidade, Flávia Rapaça.

De acordo com Flávia, a 
chance de presenciar o espe-
táculo e aprender a dançar 
são chamarizes para formar 
público. “Para todas as apre-
sentações haverá uma profes-
sora e auxiliares prontos para 
ensinar a plateia”, informou.

A profi ssional responsável 
pelas aulas é Sara Fernandes, 
dançarina que coordena clas-
ses de dança na unidade há 
três anos e é proprietária de 
escola em Santo André. 

“O objetivo é promover 
sociabilização e melhoria da 
saúde corporal, mas o aspec-
to cultural fi ca evidente nas 
técnicas formadas ao longo 
de gerações em cada estado 
do País. Procuro adaptar um 
pouco para o jeito que os 
paulistas estão acostumados a 
ver danças típicas”, declarou 
Sara Fernandes. 

Enquanto grupos se apresentam é possível dançar no projeto “Com passo Musical”, que integra programação de verão 

sERvIçO

   O Sesc Santo André 
fica na rua Tamarutaca, 
302, Vila Guiomar.       
O evento é gratuito e 
a classificação é livre. 
Mais informações pelo 
telefone 4469-1200    
ou pelo site: 
www.sescsp.gov.br.

agenda
santo André
cINEMA
A Escola livre de Cine-
ma e Vídeo de Santo An-
dré está com inscrições 
abertas para o Núcleo 
de Formação - turma 06 
e para a o Curso Santo 
André Documenta. 
para se inscrever o can-
didato deverá compare-
cer à sede da Escola 
livre de Cinema e Vídeo, 
das 9h às 11h30 ou 
das 14h às 19h30 até 
31 de janeiro. 
O curso é gratuito e tem 
duração de três anos. 
As aulas acontecem de 
segunda a sexta-feira, 
das 19h30 às 22h30. 
Mais informações pelo 
email cinemaevideo@
santoandre.sp.gov.br 
ou pelo telefone 
4997-2155.

são Bernardo
MÚsIcA
Neste domingo 
(15/01), às 20h, 
começa o projeto Os 
grandes discos da 
música brasileira, da 
banda Som na 
Caneca. No primeiro 
show  a banda apre-
sentará o disco Dois, 
da legião Urbana, no 
teatro lauro Gomes 
(rua Helena Jacquey, 
171, Rudge Ramos). 
Os ingressos custam 
de R$ 5 a R$ 10. Mais 
informações pelo 
telefone 4351- 3479.

são caetano
cRIANçA
O Sesc São Caetano 
(rua piauí, 554, Bairro 
Santa paula) realiza o 
especial quer Brincar 
de quê? entre os dias 
16 e 20, das 14h às 
17h30. Voltada para cri-
anças de 7 a 12 anos, 
a programação oferece 
atividades de esportes, 
ofi cinas, contações de 
histórias e cineminha. A 
participação é gratuita, 
com inscrições 
antecipadas na Central 
de Atendimento da 
unidade. telefone: 
4223-8800.

professora 
ressalta lado 
cultural


