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agenda

Teatro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exposição ------------------------------------------------------------------------------

ÓperA dO meNdiGO
O espetáculo A Ópera do 

Mendigo segue em temporada na 
Escola Livre de Teatro (praça Rui 
Barbosa, 12, Santa Teresinha, Sto. 
André). Baseada na obra de John 
Gay, a montagem mescla a ópera 
burlesca com a cultura brasileira 
ao contar a disputa da ingênua 
Polly e da desafortunada Lucy 
pelo amor de Macheath. Grátis. 
Sábados, às 21h, e domingos, às 
19h. Informações: 4990-4474. 

viAJANte
A necessidade de migração de 

famílias brasileiras por um futuro 
melhor é tema do espetáculo Via-
jante. Em cartaz na Fundação das 
Artes de São Caetano (rua Vis-
conde de Inhaúma, 730, Nova 
Gerty), a peça permanecerá em 
temporada até 18/05 sempre aos 
sábados, às 20h, e aos domingos, 
às 19h. Os ingressos variam en-
tre R$ 7 a R$ 14. Informações: 
4239-2020.

NOite dO imprOvisO
O Teatro Clara Nunes (rua 

Graciosa, 300, Centro de Diade-
ma) recebe no próximo domin-
go (06/04), às 18h, o espetáculo 
Noite do Improviso. Por meio da 
improvisação, os atores entram 
em cena interagindo com con-
vidados e plateia, criando a cada 
apresentação uma peça diferente. 
Os ingressos variam entre R$ 15 
e R$ 30. Classificação de 14 anos. 
Informações: 2093-3176.

Zé pretiNhO
Muro do Zé Pretinho, exposi-

ção que traz as obras em sucata do 
artista de Diadema, continua em 
cartaz no Sesc São Caetano (rua 
Piauí, 554, Santa Paula). Com re-
produção em plotagem do muro, 
fotografias e elementos audiovisu-
ais, a mostra segue até 20/04. A 
visitação pode ocorrer de segunda 
a sexta, das 7h às 21h30, e aos sá-
bados e feriados, das 8h às 17h30. 
Grátis. Informações: 4223-8800.

ANtiGO eGitO
O Shopping Praça da Moça 

(rua Graciosa, s/nº, Centro, Dia-
dema) apresenta a exposição Mis-
térios do Antigo Egito e da Terra 
Santa. Com obras pré-históricas, 
estatuetas de deuses e moedas an-
tigas, a mostra busca resgatar tra-
dições de um povo. Em cartaz até 
13/04. Os ingressos custam entre 
R$6 e R$12, mas são permanen-
tes e utilizáveis mais de uma vez. 
Informações: 4048-2715

sto. andré realiza mais uma Jornada Cultural neste final de semana

divUlGaçãoJornada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a programação cultural da 2ª Jornada Cultural estará espalhada pela cidade 

Com teatro, música, artes plás-
ticas, cinema e gastronomia, San-
to André receberá a 2ª Jornada 
Cultural neste fim de semana. 

No sábado (05/04), a progra-
mação começa na Biblioteca Vila 
Floresta (rua Parintins, 344) com 
a exposição Origem da Vida, às 
9h. Dentre os destaques do dia, o 
Paço Municipal (praça 4º Cente-
nário, s/nº) terá encontros musi-
cais, como a Banda Lira, às 11h 

e a cantora Rose Calixto, às 13h.
No domingo (06/04), terá  

apresentação da peça Rapunzel, 
no Teatro Municipal, às 10h. O 
Teatro também é palco da exi-
bição de grafite, às 10h30, e do 

show do Líbero Dietrich Quinte-
to, às 11h. O encerramento será 
no auditório Heleny Guariba 
com exibição de curtas-metra-
gens, às 20h. 

(rafael revadam)

com risotto napolitano; frango 
com fettuccine ao brócolis; es-
trogonofe de camarão; risotto 
de limão; risotto de funghi com 
frango; risotto milanês; risotto de 
camarão com rúcula.

O Golden Square Shopping 
fica na avenida Kennedy, 700. Os 
restaurantes da praça de alimen-
tação funcionam das 11h às 22h 
todos os dias.  

A Risotto Mix acaba de lan-
çar 15 novas opções de pratos. 
A franquia, que tem unidade na 
praça de alimentação do Golden 
Square Shopping, em São Ber-
nardo, oferece mais de 90 itens 
no cardápio com preços entre R$ 
14,90 e R$ 29,90. 

Entre os destaques está o sal-
mão com molho de maracujá por 
R$ 24,90 - porção individual. O 
molho dá um toque especial ao 
peixe, que fica  levemente adoci-
cado. O prato vem acompanha-
do de arroz branco.

“Os novos pratos são mais ela-
borados. Todos são feitos na hora 
e o preparo leva apenas sete mi-
nutos”, disse o o coordenador de 
marketing, Alexandre Fico.

Outras apostas entre os lança-
mentos são salada de frango com 
bacon; filé de abadejo; penne ao 
funghi com camarões; alcatra 

risoto e companhia em sete minutos

Gastronomia

divUlGação

salmão com molho de maracujá é um dos destaques das novidades do cardápio

 (michelly cyrillo)

fresAttO cAfé
No 2º piso do Golden Square 
Shopping, em São Bernardo, 
a proposta do Fresatto Café é 
resgatar o prazer de tomar um 
bom café acompanhado de 
um  bolo delicioso. Chás, pão 
de queijo e salgados também 
são servidos.  Fica no piso 2, 
loja 269 do shopping  (av. 
Kennedy, 700 – Jardim do 
Mar). Telefone: 3135-4194.

empÓriO árAbe
Restaurante tem cardápio recheado 
de opções, incluindo pratos para 
quem não consome carne ou 
qualquer outro tipo de produto 
de origem animal (os chamados 
veganos). Aceita encomendas e 
funciona de segunda a sexta das 9h 
às 18h e aos sábado das 9h às 13h, 
na rua Índico, 105, Jardim do Mar, 
São Bernardo. Tel.: 2822-9657.

GrAZie NApOli
Pizzaria de Santo André 
traz para o ABCD sabores 
característicos da Itália. A casa 
sugere que o cliente dobre a 
fatia ao meio e coma com as 
mãos. São mais de 30 sabores. 
Fica na rua das Aroeiras, 
317, Bairro Jardim. Abre de 
domingo a quinta, das 18h às 
23h e sexta e sábado, das 18h 
à 1h.Tel.: 4432-2308.

GeNdAi
Para quem adoram degustar  
pratos japoneses, o restaurante 
oferece opções variadas, que 
incluem um saboroso menu 
express, com até 13 unidades, e 
combinados de até 19 unidades. 
Abre todos os dias das 11h às 
22h30. Fica no São Bernardo 
Plaza Shopping (av. Rotary 62, 
3º piso). Tel.: 4128-3487.

Roteiro -------------------------------------------------------------------------------------

serviçO

    a Jornada cultural será no sábado (05/04), das 9h às 21h30, e no domingo 
(06/04), das 10h às 20h. Grátis. a lista das atividades pode ser conferida no 
site: http://www2.santoandre.sp.gov.br/.ages/Jornada_cultural_2014.pdf

memórias do comércio
 A exposição Memórias do Comércio continua em cartaz na Câmara de 

Cultura Antonino Assumpção (rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro, São 
Bernardo). Com diversos painéis, a mostra traz um panorama da trajetória 
comercial da cidade. Grátis. Informações: 4125-0054.


