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MostrA inFAntil
Mostra de Teatro Infantil, 

acontecerá aos finais de semana 
nos Cesa (Centros Educacionais 
de Santo André) e outros espaços. 
O espetáculo de animação de bo-
necos Última notícia abre a pro-
gramação no sábado (03/10). No 
enredo, detetive procura menino 
que decide deixar a realidade para 
viver aventuras. A apresentação 
será às 15h no Clube União Lyra-
-Serrano (av. Antonio Olyntho, 
Paranapiacaba). Grátis.

orson Welles
Em outubro a programação do 

Cineclube Santo André será des-
tinada ao ator, diretor e produ-
tor Orson Welles. Neste sábado 
(03/10), às 19h30, será exibido A 
Marca da Maldade no Auditório 
Heleny Guariba (praça 4º Cen-
tenário). O filme mostra chefe 
de polícia mexicano ao investigar 
assassinato na fronteira dos EUA 
com o México e cruza com um 
corrupto detetive. A programação 
completa está em www.elcv.art.br.

cAsA dA vez
Neste sábado (03/10) será aber-

ta no Paço Municipal de Santo 
André (praça 4º Centenário) Casa 
da Vez – Salão de Santo André. 
Em sua segunda mostra o grupo 
Casa da Vez, integrado pelos ar-
tistas visuais Carlos Ribeiro, Cris-
tina Suzuki, Guilherme Augusto 
e Gustavo Jeronimo, apresentam 
trabalhos que propõem diferentes 
leituras do espaço expositivo. Fica 
em cartaz até 31/10, de terça a sá-
bado, das 14h as 19h. Grátis. 

doce inFânciA
A infância é tema da nova ex-

posição do Espaço Atrium Cultu-
ral (rua Giovanni Batistta Pirelli, 
155, Santo André). Doces Sonhos 
apresenta o trabalho da andreen-
se Drika Trevisan, especializada 
em fotografar recém-nascidos no 
estilo “newborn”, no qual o bebê 
é fotografado em seus primeiros 
dias de vida,  uma forma extrema-
mente delicada de criar imagens. 
Vai até 01/11. Grátis. Informa-
ções: 3135- 4500. 

desenHo reAlistA
Estão abertas no site www.sa-

ocaetanodosul.org.br/secretaria/
cultura as inscrições para a oficina 
Desenho Realista/Modelo Vivo. 
O instrutor Bernardo Furlanetto 
buscará ensinar a ver as relações 
de espaço e das áreas de sombra 
e luz, econstrução visual como 
ofício. As aulas vão de 14/10 até 
09/12, sempre às quartas, das 
19h às 22h. Grátis. Indicado para 
maiores de 12 anos. Informações:  
4232-1237. 

primavera Autoral 2015 reúne música, circo e poesia

DivuLgAçãOFestival ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felipe tancini é idealizador da ação

Neste domingo (04/10) um 
evento dedicado à diversidade 
da arte independente brindará a 
chegada da estação das flores. O 
Festival Primavera Autoral  reúne 
apenas grupos que apostam em 
sons próprios, caso do cantor de 
MPB Felipe Tancini, idealizador 
do projeto. Outras bandas como 
os rockeiros do Demodês, e intér-
pretes da música brasileira como 
Vital Brazil, Bruno de Morais & 

Banda, Jardim Comestível, Ca-
pelo Gaivota, Aline Machado e 
Dukess estão entre as atrações. 

A Trupe Baião de 2, que tem 
como pesquisa a mistura da lin-
guagem da dança e circo, fará per-
formances e interações com o pú-
blico junto também os números 
da palhaça Curtiça. Completam a 
programação ações como leitura 
de poesia. As portas serão aber-
tas às 14h e quem chegar até 16h 

pode desfrutar de um churrascão. 
Os shows e performances ocor-
rem em dois ambientes, palco e 
pista. No primeiro, os  artistas se 

apresentam com suas bandas e no 
outro espaço DJ e demais interfe-
rências artísticas serão comandas 
por poetas e compositores. 

taxa de entrega a ser consultada 
pela região.

O Detes Comida Oriental do 
Mercado do Rudge fica na av. 
Caminho do Mar, 3.344. Abre 
de segunda a sábado, das 9h às 

15h.  Tel.: 4362-2583. Na Ci-
dade da Criança abre de terça a 
sexta, das 9h às 17h; sábados e 
domingos, das 8h às 18h. Tel.: 
4123-1677. 

Amantes de comidas orientais 
agora têm opção de valor mais 
em conta na Região.  O Detes, 
que já funcionava na Cidade da 
Criança, em São Bernardo, abriu 
nova unidade no Mercado Muni-
cipal com self-service a R$ 13,90 
e o cliente pode comer à vontade.

A principal atração é o yakisso-
ba tradicional, além das opções 
de frango e carne. De acordo 
com a proprietária, Ildete Ferreira 
Costa, o segredo está no molho. 
“Na minha família todos gostam 
deste tipo de culinária e fui aper-
feiçoando”, disse.

Outras opções à disposição no 
restaurante são temakis, sushis e 
sashimis. Na unidade do parque, 
os valores são separados, sendo 
o yakissoba de frango de 500g o 
principal pedido, com valor de 
R$ 9,90. O restaurante oferece 
entrega de terças a sextas, com 

Comida oriental com preço camarada

gastronomia

rODrigO piNtO

Detes abriu segunda unidade em São bernardo, agora no Mercado do rudge

 (Iara voros)

tAnti gusti
Casa faz os tradicionais gelatos 
com frutas selecionadas e 
ingredientes importados da 
Itália,  país de origem desse 
produto. A casa funciona de 
domingo a quinta, das 12h às 
20h; sexta e sábado, das 12h às 
22h. Fica na rua das Caneleiras, 
496, Bairro Jardim, Santo 
André. Telefone para mais 
informações: 4901-0500.

cookie’n nice
Food truck oferece sanduíche 
doce com cookies recheados 
como alicerces e recheio de 
sorvete. Para saber o roteiro 
do caminhão, acompanhe os 
eventos através do instagram: 
@cookienicetrailer, no site 
http://www.cookienice.com.
br/ ou ainda pelo telefone: (11) 
98774-0252.

Abu ArAb
Lanchonete e esfiharia aposta 
em esfihas com bastante recheio, 
massa suave e o verdadeiro 
sabor da cozinha árabe. Está 
disponível no iFood e atende 
pelos telefones 2356-1362 e 
4388-7800. O endereço é rua 
Anunciata Gobbi, 190, Vila 
Euclides, São Bernardo. Abre 
de terça-feira a domingo, das 
10h às 23h30.

sAnto deus
Com sabores tradicionais do 
México, o restaurante traz 
os cardápios da terra dos 
Mariachis, incluindo rodízio. 
Fica na rua Doutor Baeta 
Neves, 136, São Bernardo. Abre 
segundas e terças das 11h30 às 
15h, quartas a sextas das 11h30 
às 22h e sábados das 11h30 às 
23h. Tel.: 3461-4340.

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

serviço

     Festival Primavera Autoral 2015
Facebook: facebook.com/events/429328800584957/
Domingo (04/10) no Porão 900 (av. Senador Vergueiro, 900, SBC)
Ingressos: R$ 15 antecipado; R$ 25 no dia
Compra através do site http://bpx.com.br/festivalprimavera
Informações: (11) 97146-9217 

agenda
Festival de Fanfarras em s. caetano

 Na 12ª edição, o Festival de Bandas e Fanfarras será realizado neste fim de semana 
(03 e 04/10) no Ginásio Milton Feijão (av. Walter Thomé, 64, Olímpico), a partir das 10h, 
com coreografias, marchas, evoluções e formações orquestrais. Entrada é gratuita.


