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arte e ação  cultura

Com sua voz de rosnado em-
balada pelo blues e pelo rock, 
Marcos Valadão Rodolfo, o 
Nasi, continua rodando com as 
apresentações de Vivo na Cena. 
É o último álbum da carreira 
solo no qual traça uma espécie 
de panorama do rock nacional 
misturado com infl uências e re-
ferências próprias. No ABCD, 
neste fi nal de semana, seu show 
será no bar Rock Club, em São 
Bernardo, na madrugada de sá-
bado (01/09) para o domingo, 
com previsão de início à 1h30.

O trabalho lançado em 2010 
será a espinha dorsal do que 
Nasi levará ao palco. No en-
tanto, canções do próximo tra-
balho do cantor podem entrar 
no repertório. O que denota 
que os shows de Vivo na Cena 
já rumam para o fi m, uma vez 
que o músico está terminando 
as gravações do disco intitulado 
Perigoso, a ser colocado na in-
ternet em outubro para depois 
ganhar corpo em forma de CD 
em novembro.

Com releituras e versões que 
pertencem ao pós-punk bra-
sileiro e de bandas pelas quais 
passou e criou, como Voluntá-
rios da Pátria, Ira! e Irmãos do 

Show mostra retrospectiva 
pessoal de nasi em São bernardo
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intérprete passa pela região com o show vivo na Cena, dedicado a mostrar que o rock ainda está vivo

caio Luiz
caio@abcdmaior.com.br

Encontro do Vinil
 Neste sábado (01/09), das 14h às 17h30, 

os apreciadores de vinil podem comparecer ao 
Centro de Memória de Diadema (avenida Alda, 
255/277) para apresentar seus discos favoritos. 
O tema do mês é música tradicional brasileira.

nasi  se apresenta em S. Bernardo e 
anuncia nova fase na carreira

banda nervos, da região, faz as honras da casa com show de abertura

Blues, o intérprete expõe obras 
que marcaram sua trajetória e 
deixa espaço para homenagear 
ícones tupiniquins como Raul 
Seixas e Cazuza. O próprio 
Nasi concorda que a coletânea 
“é um balanço de carreira e o 
começo de uma nova fase”.

Outra novidade é o lança-

mento da biografi a do cantor, 
batizada de A Ira de Nasi em 
alusão ao mar de encrencas en-
tre os membros da banda mais 
reconhecida do músico, o Ira!. 
A obra literária tem noite de 
autógrafos programada para 10 
de setembro em um shopping 
de São Paulo.

sERVIçO

 bar Rock club

O Bar Rock Club fi ca na rua José Bonifácio, 90, Centro. O local 
abrirá as portas às 21h30. As bandas Mordy Rex e Nervos 
abrirão o show de Nasi a partir das 22h30. Antecipado, o 
ingresso custa R$ 40 em pontos de venda autorizados que 
podem ser consultados no site do bar: www.barrockclub.com.
br ou no local do show no sábado durante o dia. Os ingressos 
também estão a venda pelo site www.ticketbrasil.com.br.

Depois de protagonizar 
brigas e fofocas nas páginas 
da mídia, com intrigas e de-
safetos frutos de entreveros 
pessoais, que por alguns anos 
ofuscaram o que de fato se 
espera dele, Nasi veio com o 
disco em questão exatamente 
como uma resposta musical, 
explicitando que estava mu-
sicalmente vivo. Metalingua-
gem perfeita para o momento 
que vivia então.

“Os momentos recentes são 
tão bons quanto os do passa-
do”, enfatizou, ao se mostrar 
concentrado em viver a fase 
atual da profi ssão. Ao reunir 

um time de músicos da velha 
guarda do rock, o trabalho 
costura períodos musicais de 
dias com mais rock and roll 
no Brasil sem deixar de lado a 
produção recente ao fazer duas 
versões de canções de bandas 
nordestinas contemporâneas.

“Não tive intenção de mos-
trar uma roupagem moder-
na”, declarou, ao avaliar que 
sempre foi mais intérprete de 
composições, elegendo músi-
cas cujas letras tenham mais 
a ver com sua personalidade. 
“O que faço questão é que a 
música e o arranjo fi quem da 
maneira que gosto, pois a in-

tenção é fazer rock com von-
tade e tesão.”

A carreira solo permitiu a 
vazão para o lado mais blue-
seiro de Nasi, o que é com-
pletamente perceptível e im-
presso na levada das 17 faixas 
do disco. Por mais que a in-
tenção seja fazer com que o 
conjunto da obra “soe rock”, 
como ele mesmo definiu, é 
impossível que o gosto por 
estilos que deram origem ao 
rock, como o country, blue-
grass e muito do espírito do 
blues, não contaminem e re-
velem a tendência de resgate 
da produção. 

artista radicaliza veia de blueseiro

cuLTuRA POPuLAR
Sábado (01/09), às 14h, o Sesi de São Caetano (rua Santo André, 
810) recebe o Projeto Guarará com o show Balanceia. A apresentação é 
repleta de brincadeiras e danças, com instrumentos típicos de diferentes 
regiões do Brasil como tambores, pandeirão, maracás e rabeca.  Fazem 
parte do show ritmos como congo, samba de roda e fandango.

Porque hoje é sábado
  Neste sábado (01/09) tem Porque Hoje é 

Sábado em Ribeirão. As atividades são gratuitas e 
ocorrem no Espaço Acqua (praça Sabará, 67, Jd. 
Santa Cruz). As ações incluem feirinha de produtos 
sustentáveis e contação de histórias para crianças.

Restaurantes ------------------ Bares ----------------------------------

com salada, feito com alho 
poró, lorraine integral e toma-
te seco, que sai ao preço de R$ 
14,60. O Café Supremo está lo-
calizado na rua Antártico,175, 
Jardim do Mar. O espaço fun-

ciona de segunda a sexta, das 
8h às 20h e aos sábados, das 
9h às 19h. No local há estacio-
namento. Outras informações 
pelo telefone 4123-1202.  

Os móveis, a iluminação e 
a decoração bem selecionados 
dão ao Café Supremo Arábica, 
em São Bernardo, o clima de 
aconchego e bem-estar. Ali café 
não é apenas uma bebida qual-
quer, mas uma arte. O diferen-
cial está no sabor, cremosidade 
e qualidade de um verdadeiro 
café gourmet, que pelo preço 
de R$ 2,90 é acessível a todos. 

Os desenhos artísticos são 
outro diferencial, um mimo 
aos clientes. A cremosidade das 
bebidas é tamanha que é pos-
sível desenhar rosas e corações 
nos cafés e chocolates. Porém, 
o Café Supremo não é apenas 
uma cafeteria. O espaço tam-
bém serve cerca de 10 pratos, 
entre saladas, grelhados, sopas 
e feijoada light. A cada semana 
há novidades no menu. 

Uma boa pedida é a quiche 

no Supremo, a arte do café e algo mais

Gastronomia

andriS bovo

quiche com salada do Supremo arábica, onde chocolate quente também é opção

 (Claudia mayara)

O Clube União Lyra-Serrano 
(av. Antonio Olyntho, s/n) re-
ceberá, neste sábado e domingo 
(01 e 02/09), a terceira edição 
do Encontro de Cinema de Pa-
ranapiacaba. Neste ano o tema 
do evento é Documentário: fi cção 
da realidade.  O objetivo é pro-
mover a refl exão sobre a relação 
entre fi cção e realidade no fazer 
documentário contemporâneo.

O evento é uma realização da 
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
em parceria com o Sesc Santo 
André e traz programação gra-
tuita. Serão exibições de curtas 
e longas metragens, ofi cinas, in-
tervenções artísticas e bate-papos 
com diretores. Nas discussões, e 
em especial nas ofi cinas, o tema 
do encontro terá como ponto 
de partida a realidade de Para-

Paranapiacaba volta a se 
abrir ao Encontro de Cinema
programação gratuita, com mostra de fi lmes, palestras e intervenções, será no união lyra-Serrano

Marina bastos

marina@abcdmaior.com.br

Segunda edição do encontro reuniu dezenas de pessoas em exibições e debates

divulGação

napiacaba, sua história e de seus 
moradores. “Não é um encontro 
em Paranapiacaba, mas de Para-
napiacaba”, afi rmou Sérgio Pires, 
coordenador da escola.

As personagens femininas e a 
relação de matriarcado presen-
te na Vila também é tema bas-
tante explorado nesta edição do 
Encontro. “A mulher tem uma 
presença muito forte em Parana-
piacaba. Ao chegar à Vila, se per-
guntar onde comer ou onde dor-
mir, mulheres serão indicadas: 
‘Vá na dona Zélia’, ‘Vá na dona 
Francisca’”, disse o coordenador.

cuRTAs
A programação do sábado co-

meça às 9h e vai até as 21h, com 
exibição de curtas documentais, 
e em seguida haverá a interven-
ção Retrato – substantivo femini-
no, composta de retratos de mu-
lheres de comunidades ligadas a 

diferentes tradições culturais bra-
sileiras. Depois será apresentada 
Cinema Provisório, intervenção 
do Grupo Caixa Mágica, que re-
vive o início do cinema.

No sábado também haverá 
quatro ofi cinas ligadas à pro-
dução de documentários, cujas 
inscrições já estão encerradas. E 
no início da noite, às 19h30, o 
longa Leite e ferro será exibido. O 
fi lme registra com delicadeza a 
maternidade na prisão.

A programação continua no 
domingo com ofi cinas e inter-
venções. O documentário Bom 
Retiro de Muitos Povos, sobre o 
bairro como patrimônio cultural 
imaterial, será exibido às 18h.

Para fi nalizar o Encontro ha-
verá mesa redonda sobre Docu-
mentário e Paranapiacaba, com 
a exibição de produções Parábola 
da Ladeira, Trilhas e Café, reali-
zadas por alunos da escola. 

cIcOnELLO
A Ciconello Pizza Bar é uma 
reunião de lounge para eventos com 
pizzaria e bar em São Bernardo. 
Um dos diferenciais da casa está 
na diversidade do cardápio, que 
conta com mais de 250 opções de 
recheio. A pizzaria oferece ainda 
o serviço Delivery que atende de 
Rudge Ramos até Assunção, bairros 
da cidade, pelo telefone 4125-6263. 
O endereço é rua Continental, 304, 
bairro Jardim Do Mar.

chAbOcãO
Todos os dias, durante o almoço 
ou jantar, pode-se encontrar no 
cardápio pratos como feijoada, 
tutu de feijão, dobradinha, galinha 
caipira, churrasco, caldos mineiros 
e nordestinos, além do baião-de-
dois, especialidade da casa. O 
restaurante fi ca na avenida Capitão 
Casa, 818, em São Bernardo.

EL bOTIn
Localizado na badalada rua das 
Figueiras, 473, em Santo André, El 
Botin é o único da Região a reunir 
‘nachos’, ‘burritos’ e tortilhas no 
cardápio, especialidades da culinária 
mexicana. O restaurante oferece 
ainda happy hour todos os dias, a 
partir das 17h. Aceita os cartões de 
crédito Visa e Mastercard e possui 
estacionamento conveniado.

Pub AcE OF sPADEs
O bar, localizado em Santo 
André, tem decoração rústica e 
pouca iluminação que compõem 
o ambiente inspirado nos pubs 
irlandeses. Completam essa 
atmosfera os shows de rock e de 
blues que acontecem todo último 
domingo do mês. A carta de 
bebidas lista cerca de quinze rótulos 
de cerveja. Fica na rua Gonçalo 
Fernandes, 296, Vila Bastos.


