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O fi m de semana chegou e você não vai fi car parado em casa, não é mesmo? Para isso, o Metro ABC 
selecionou diversas opções culturais que variam entre shows, peças, festivais ou até mesmo eventos para 

quem gosta de fi cção científi ca. Tudo isso para você encerrar bem sua semana com a família e amigos.

METRO ABC

Cidadão Instigado 

A banda vencedora do Prêmio Multishow como me-
lhor álbum, com “Fortaleza”, tem show marcado pa-
ra amanhã, às 20h, no Sesc Santo André, na rua Tama-
rutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. As opções de 
ingressos vão de R$ 6 a R$ 20.

Marcello 
Reis
Nascido em São 
Bernardo, o cantor 
de música sertane-
ja conta com um 
repertório de can-
ções típicas do gê-
nero, além de mui-
tas autorais.

A apresentação 
será amanhã, às 
20h30, no Teatro 
Lauro Gomes, na 
rua Helena Jacquey, 
171, Rudge Ramos. 
Os ingressos cus-
tam R$ 15 (inteira) 
e R$ 7,50 (meia).

26º Festival Internacional de 
Curta-Metragens de São Paulo
Amanhã, a partir das 19h30, o Cineclube Santo 
André apresenta a programação “Noites de Ki-
no”, que exibirá filmes produzidos por escolas 
de cinema como as regionais ELCV de Santo An-
dré e Cav São Bernardo.

A mostra tem entrada franca e será no auditó-
rio Heleny Guariba, localizado na Praça 4º Cente-
nário, s/nº, Centro, Santo André. 

Tango e Paixão
O espetáculo presta homenagem aos grandes com-
positores e autores de tango com diversos clássicos 
típicos da música Argentina. 

Tango e Paixão será apresentado amanhã, às 
21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (alame-
da Conde de Porto Alegre, 840, Santa Maria, São 
Caetano). Os ingressos vão de R$ 35 a R$ 70.

Zoom Beatles

Os fãs de Beatles têm a oportunidade de reviver a 
sensação de assistir a um show da banda britânica.

  No domingo, às 19h, a banda cover Zoom Bea-
tles faz exibição no Teatro Paulo Machado de Car-
valho, na alameda Conde de Porto Alegre, 840, 
Santa Maria, São Caetano. Os ingressos custam en-
tre R$ 70 e R$ 35 com o benefício de meia-entrada.

Anitta

A cantora e com-
positora de músi-
ca pop se apresenta 
amanhã no Estân-
cia Alto da Serra, na 
Estrada Névio Carlo-
ne, 03, Riacho Gran-
de, São Bernardo. O 
show será o segun-
do na ordem da “Fes-
ta Trans”, que, além 
da cantora, também 
contará com Xande, 
Alexandre Pires, Mu-
muzinho e Sorriso 
Maroto, a partir das 
23h. Os ingressos va-
riam entre R$ 40 e 
R$ 110.

Santo André 
Dance Festival

O evento realizado 
pelo Instituto Passo 
de Arte reúne mais 

de 800 bailarinos em 
diversos gêneros da 

dança.
O ingresso custa 

entre R$ 15 e R$ 30 
e o espetáculo será 
realizado no Teatro 
Municipal Antônio 

Houaiss, na Praça 
4º Centenário, s/nº, 

Centro, Santo An-
dré, às 20h30, de ho-
je e de amanhã, e às 

18h do domingo. 

Anitta faz show em SBC 
amanhã | DIVULGAÇÃO

Dança se destaca em 
Sto. André | REGINALDO 

AZEVEDO/DIVULGAÇÃO

62º Alpha Fiction e Cosplay
O evento contará com exposições, palestras e apre-
sentações, além de eleger os visitantes mais bem ca-
racterizados de seus personagens favoritos. 

Acontecerá neste domingo, das 12h às 18h, na Sa-
bina, que fica na rua Juquiá, s/nº, Vila Eldizia, Santo 
André. A entrada custa até R$ 20. 

Cosplayers tem evento marcado 
em Sto. André | DIVULGAÇÃO

Cantor sertanejo faz show 
amanhã em SBC| DIVULGAÇÃO

Cover de Beatles vem a SCS | DIVULGAÇÃO

Tango tem espetáculo 
marcado em SCS | DIVULGAÇÃO

Festival exibe filmes feito por 
escolas de cinema | DIVULGAÇÃO

Cidadão Instigado se apresenta no Sesc | DIVULGAÇÃO
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