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agenda

Música ------------------------------- Exposição ------------------------- Cinema ------------------------------ Literatura -------------------------------------------------------------------------------

GuGA e deNi dOmeNicO
Continuando a programa-

ção do Quintas Musicais, o Sesc 
Santo André (rua Tamarutaca, 
302, Vila Guiomar) recebe nesta 
quinta-feira (23/10), a partir das 
19h, os cantores Guga e Deni 
Domenico. Pai e filho, eles tra-
rão o show Em nome do Pai, do 
Filho e do Chico Buarque, com 
clássicos como Vai Passar, Feijo-
ada Completa e Jorge Maravilha. 
Grátis. Informações: 4469-1200.

GrAVurAS brASileirAS
O Museu Barão de Mauá (av. 

Dr. Getúlio Vargas, 276, Vila 
Guarani) segue com a Mostra de 
Gravuras Brasileiras. Em cartaz 
até 18/11,  a mostra reúne obras 
em metal de artistas como Cândi-
do Portinari, Daniel Ryo Shino-
zaki, Flávio de Carvalho e Tarsila 
do Amaral. Visitação de terça a 
sexta, das 9h às 16h, e aos sába-
dos e domingos, das 10h às 16h. 
Grátis. Informações: 4519-4011.

ciNe (pOe)mAS
O projeto Cine (Poe)mas abriu 

inscrições para oficina de edição 
de vídeo. As atividades serão na 
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
(av. Utinga, 136, Sta. Terezinha, 
Sto. André), entre os dias 28/10 e 
11/11, às terças-feiras, das 15h às 
19h. Para participar basta preen-
cher o formulário em  http://elcv.
art.br/santoandre/exibe_agenda.
php?acao=exibir1&codigo=653. 
Grátis. Informações: 4461-4181. 

reViStA rAíZeS
A Fundação Pró-Memória de 

São Caetano recebe até 31/10  
textos para a 50ª edição da revis-
ta Raízes. Focada na história do 
município, a publicação aceita 
artigos, resenhas, crônicas e entre-
vistas, de pesquisadores ou escri-
tores independentes. O manual 
com as normas está disponível no 
site da instituição: www.fpm.org.
br, na página de download. Mais 
informações: 4223-4780.

SábAdO literáriO
A Biblioteca Paul Harris (av. 

Dr. Augusto de Toledo, 255, Sta. 
Paula, S. Caetano) realizará no sá-
bado (25/10), a partir das 13h30, 
uma edição do Sábado Literário. 
O evento reúne o lançamento de 
obras de diversos autores da Re-
gião, além de um bate-papo com 
o escritor Manuel Filho, autor de 
mais de 30 livros, entre eles Sen-
sor, O Game e  O que vi por aí. 
Grátis. Informações: 4229-1214. 

Luiza Possi retorna ao abCd com apresentação musical gratuita

divULgaçãoShow ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luiza Possi mostrará o repertório de seu Cd mais recente, sobre o amor e o Tempo

Comemorando o aniversário 
de um ano do Golden Square 
Shopping, a cantora Luiza Possi 
fará show musical gratuito nesta 
sexta-feira (24/10), a partir das 
19h. No repertório da apresen-
tação, algumas canções presentes 
no disco Sobre o Amor e o Tem-
po, lançado em 2013, além de 
composições mais famosas, en-
contradas nos outros seis CDs de 
sua carreira.

A programação segue durante 
a semana. Na sexta-feira (25/10), 
será aberta a exposição #Adotei, 
com fotos de personalidades e 
anônimos com seus animais de 
estimação. Para o lançamento, às 

10h, será realizada uma feira de 
adoção. Já no domingo (26/10), 
na praça de alimentação terá apre-
sentação do espetáculo infantil 
João e Maria. 

(rafael revadam)

R$ 6 e R$ 8.
No ParkShopping São Caeta-

no, a loja fica no número 2.057A. 
E funciona de segunda a sábado, 
das 10h30 às 22h30 e aos domin-
gos e feriados, das 14h às 20h. Já 

no Golden, o quiosque fica em 
frente à bilheteria do cinema e 
funciona de segunda a sábado, 
das 10h às 22h e domingos, das 
11h às 20h. Tel.:  5070-7284. 

Imagine o sabor da sua fruta 
favorita em um delicioso pico-
lé. Agora imagine esse sorvete 
com o dobro do tamanho dos 
picolés tradicionais e nos sabo-
res morango com leite conden-
sado, abacaxi ou manga com 
pimenta e paçoca. Isso é o que 
Los Paleteros traz ao ABCD. A 
primeira loja abriu em agosto 
no Golden Square Shopping, 
em São Bernardo. E a segunda, 
em outubro, no ParkShopping 
São Caetano.

Os picolés diferentes foram 
inspirados nas paletas mexica-
nas, sorvetes feitos artesanal-
mente à base de frutas. Os in-
gredientes são 100% naturais, 
sem corante ou aromatizante.  
O local oferece 25 sabores divi-
didos em quatro categorias: fru-
ta, cremosas, recheadas e Pre-
mium. Os valores variam entre 

o sabor da fruta de Los Paleteros 

Gastronomia

andris bovo

Picolés com o dobro do tamanho são feitos artesanalmente, à base de frutas

 (claudia mayara)

trOpicAl SOrVeteS
A dúvida ao chegar à sorveteria 
localizada no Centro de Diadema 
aparece na hora de escolher os 
sabores: são mais de 100, entre 
eles o chocotella, feito de chocolate 
italiano com avelã.  Fica na avenida 
Antônio Piranga, 192. Abre de 
segunda a sábado,  das 8h30 às 
20h, e domingo das 11h às 20h. 
Telefone: 4056-8257.

mr. brOwN brAZil
Hamburgueria de São Bernardo 
lança desafio: comer o Giga 
Brown, com três hambúrgueres, 
calabresa, queijos e salada. 
No cardápio, também há 
cachorros-quentes e sobremesas 
como petit gateau. Fica na rua 
Marechal Deodoro, 2.290, e 
abre de segunda a sábado das 
11h às 19h. Entrega das 11h às 
16h. Telefone: 4127-8034.

reStAurANte dA brANcA
Localizado no terraço do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, o 
antigo Bar da Tia foi repaginado 
e oferece cardápio para todos os 
públicos, incluindo os que buscam 
alimentação saudável. Abre de 
segunda a sexta, das 11h às 15h. 
Fica na rua João Basso, 231, 4º 
andar, Centro de São Bernardo. 
Telefone: 7739-9769.

pArrillA del cArmem
Casa é voltada não somente 
aos melhores cortes bovinos 
mas também a uma variedade 
do melhor em pratos franco-
italianos. Trabalha ainda com 
a culinária verde. Tem  à 
disposição 75 rótulos de vinhos 
de várias partes do mundo. Fica 
na rua das Paineiras, 269, Bairro 
Jardim, Santo André. Telefone: 
2759-4146.

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

SerViçO

     O Golden Square Shopping fica na avenida Kennedy, 700, Jardim do 
Mar, São Bernardo. Mais informações pelo telefone 3135-4000 ou no 
site www.goldensquareshopping.com.br.

Santo André na copa
 Realizada pelo Núcleo de Projetos Especiais, a exposição fotográfica 

Santo André na Copa segue em cartaz até o dia 01/11 na Biblioteca Nair 
Lacerda (praça 4º Centenário, s/nº, Centro, Santo André). A visitação é 
de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Grátis.


