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Reportagem Local

Dia Mundial do Rock tem show no Parque Central

No feriado da Revolução Constitucionalista quem permanecer na cidade vai contar uma
série de atrações culturais. O destaque será o show em comemoração ao Dia Mundial
do Rock, no domingo (12), a partir do meio-dia no Parque Central. O evento, uma
parceria da Prefeitura de Santo André com a rádio Mix FM 106,3, terá as participações
das bandas NX Zero, Camisa de Vênus, Detonautas, Urbana Legion, Spazio e
Carapuça. Entrada franca. O endereço do parque é rua José Bonifácio, s/n, na Vila
Assunção.

No Teatro Municipal Antonio Houaiss a programação começa nesta quinta (9), com a
peça “Aporia 23º46º0”, produzido por aprendizes da Escola Livre de Teatro que tiveram
os primeiros estímulos de criação no romance “O Castelo”, de Franz Kafka. A apresentação será às 20h30, e os
ingressos serão distribuídos meia hora antes do início na bilheteria do teatro.

Na sexta-feira (10), às 21h30 o ator e humorista Murilo Couto apresenta seu stand-up. Ingressos a R$ 60. No
sábado (11), às 21h e domingo (12), às 18h a atração será a comédia “As Mona-Lisas”, com Eduardo Moreno,
Lessandro Fagutt e Roberto Taty, que interpretam três gays que vivem em um apartamento e recebem a mãe de um
deles, que desconhece a opção do filho. Ingressos a R$ 60. Os três espetáculos são indicados para maiores de 14
anos.

Para o público infantil, na sexta-feira haverá a apresentação da peça “O Caso da Casa”, às 14h e 16h. No sábado e
domingo, às 15h, “Turma da Mônica – O Show”, que conta com efeitos especiais e a participação dos personagens
Mônica, Magali e Chico Bento em quadros engraçados, dinâmicos e interativos. Os ingressos para todos os
espetáculos do teatro contam com meia-entrada para estudantes, aposentados e professores da rede pública. O
teatro fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Mais informações: 4433-0786.

Festa Tanabata Matsuri
No próximo sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 18h, o público poderá conferir a já tradicional Festa
Tanabata Matsuri. Em sua 11ª edição a festa acontecerá na sede da Sociedade Cultural ABC Bunka Kyokay – rua
Santo André, 661, Vila Assunção.

Ainda no sábado, das 9h às 17h30, os aficionados dos bolachões poderão conferir mais uma Feira Livre do Vinil na
Galeria Studio Center (Rua Campos Sales, 58/64). Já na Casa da Palavra Mario Quintana às 13h30, será realizada
mais uma Sacada Literária, na qual o público pode trocar livros. E às 14h haverá o lançamento do livro “Antologia
Poética Vida & Verso”. A Casa fica na Praça do Carmo, 171, Centro. Grátis.

O ciclo de cinema sobre o Expressionismo alemão tem prosseguimento neste sábado, às 19h30, no Auditório
Heleny Guariba (Praça IV Centenário, s/n, Centro), com a apresentação de “O Gabinete do Dr. Caligari”, de Robert
Wiene. Indicado para maiores de 16 anos. Entrada gratuita. O ciclo é uma parceria da Escola Livre de Cinema e
Vídeo e o SESC Santo André.

Serviço – A programação cultural é organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santo André. O conteúdo
completo está disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/biblioteca/agenda/agenda.asp. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 4433-0577.
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