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iGUAldAde  
A partir de sábado (21/11), o 

Sesc Santo André (rua Tamaru-
taca, 302, Vila Guiomar) recebe 
a exposição Pestana: 30 anos de 
Arte pela Igualdade, de Mauri-
cio Pestana. Com curadoria de 
Claudinei Roberto da Silva, a ex-
posição é organizada em núcleos 
como as relações de trabalho,  se-
gurança pública e educação. São 
cartuns, cartazes, cartilhas e ilus-
trações do artista. Vai até 31/01. 
Entrada gratuita. 

Arte popUlAr
Mestre Molina, Waldomiro de 

Deus, J.Borges e Gilvan Samico 
estão entre os artistas presentes na 
mostra Eu vi uma história – Arte 
e Narrativa Popular no Acervo do 
Sesc de Arte Brasileira, em cartaz 
na Pinacoteca Municipal de São 
Caetano  (av. Dr. Augusto de To-
ledo, 255, Santa Paula). A mostra 
é composta por 43 obras que se 
dividem entre pinturas, gravuras, 
esculturas e geringonças. Em car-
taz até 30/01. Entrada gratuita.

orqUeStrA e cinemA
No sábado (21/11) às 20h, e 

domingo, às 19h, a Orquestra 
Sinfônica de Santo André, sob a 
batuta da regente-assistente Natá-
lia Laranjeira, fará concertos mul-
timídia em comemoração aos 15 
anos da Escola Livre de Cinema e 
Vídeo. O Concerto para Cinema 
e Orquestra unirá a produção da 
ELCV com o repertório da or-
questra. Ingressos serão distribuí-
dos no Teatro (pça. 4º Centenário, 
s/n, Centro). Info: 4433-0786.

oKtoberFritZ
Santo André (rua Caneleiras, 

550, Jardim) receberá a Oktober-
fritz no sábado (21/11), das 12h às 
17h. Além do Eisbein (joelho de 
porco) e das salsichas, serão servi-
dos kartoffsalat (salada de batata), 
bolinhos, Pretzel e schweiner file 
(strogonofe com macarrão). O 
participante ganha uma caneca e 
poderá abastecê-la à vontade. A 
banda alemã Fritz & os Schnaps 
Collegas irá se apresentar. Ingressos 
a R$ 140. Info:  2774-5322. 

de mAlAS prontAS
O Sesi Mauá (av. Presidente 

Castelo Branco, 237, Zaira) re-
ceberá no sábado e domingo (21 
e 22/11)  às 20h e 19h, respecti-
vamente, o espetáculo De Malas 
Prontas. A peça, da companhia 
Pé de Vento Teatro, é uma comé-
dia sem fala que utiliza somente 
a linguagem corporal para contar 
a história de duas mulheres que 
são obrigadas a compartilhar o 
mesmo banco de um aeroporto. 
Grátis. Informações: 4542-8977.

Claudia romano interpreta Chico e Caetano em Santo André

DivuLGAçãOMPB ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A cantora capixada Claudia romano cantará grandes da MPb em show gratuito

A cantora e compositora Clau-
dia Romano interpretará canções 
de grandes nomes da música po-
pular brasileira. Inspirado no mu-
sical Chico & Caetano, o show 
faz parte do projeto Quintas Mu-
sicais.   Dona de um timbre inten-
so, para esta apresentação Claudia 
Romano mescla o grave com tons 
suaves, para interpretar um dos 
maiores encontros da MPB. Com 
canções dos dois artistas, Claudia 

mostrará seu lado intérprete, com 
releituras e um olhar diferenciado 
para sucessos como Tatuagem 
e Mulheres de Atenas, de Chico 
Buarque e Leãozinho e Eclipse 
Oculto, de Caetano Veloso. 

Claudia Romano interpreta-
rá as canções ao lado de Roberta 
Kelly (percurssão), Pedro Biene-
man (guitarra e violão) e Carla 
Keyse (baixo). 

(redação)

co com morango. Os preços va-
riam entre R$ 5 a R$ 12 a fatia. 

O local possui espaço para 
crianças, salões de festas e área 
para troca de livros. Fica na 
avenida Wallace Simonsen, 

349, São Bernardo. O horário 
de funcionamento é de segun-
da a sexta, das 7h30 às 19h, e 
sábados das 9h às 12h. Mais 
informações: 4930-5787.

Foram 20 anos de profissão 
para Andréia Deeke trocar 
os jalecos médicos por luvas, 
toucas e temperos. Cozinhei-
ra de mão cheia, era ela a res-
ponsável em encher as festas 
da família de quitutes e doci-
nhos. Com o tempo, decidiu 
levar os sabores para além de 
sua casa. Saindo de Santa Ca-
tarina para São Bernardo, An-
dréia aproveitou os novos ares 
pata mudar de vida. Assim 
nasceu o Cafè das Letras.

Desde bolos tradicionais de 
chocolate com cenoura a re-
ceitas próprias, o espaço é um 
canto adocicado na correria 
cotidiana. Entre os destaques, 
o Bolo Prosperidade, feito com 
perfume de laranja, limão e cas-
tanha, divide a preferência do 
público com o Bolo de Chur-
ros, Prestígio e chocolate bran-

bolos com toque catarinense 

Gastronomia

ANDriS bOvO

bolo de Prestígio é um dos destaques do Café das Letras, localizado em São bernardo

 (rafael revadam)

tHe coFFee iS
on tHe tAble
Além de bebidas à base de café, 
casa oferece opções de salgados 
e doces para acompanhar. O 
café gratinado é um dos mais 
pedidos. Fica na rua Adolfo 
Bastos, 68, Vila Bastos, Santo 
André. Abre de segunda a 
sexta das 9h às 20h e sábados, 
domingos e feriados das 14h às 
20h. Tel.: 2774-6731.

rotA doS SAboreS
Mais de 180 estabelecimentos 
gastronômicos localizados em 
São Bernardo participam,  até o 
dia 29, do 5º Festival Rotas dos 
Sabores, que oferece pratos com 
descontos de 10% a 50%. A 
relação completa dos participantes 
pode ser conferida no site http://
festivalrotasdossaboressbc.com.
br. 

tUpelo miSSiSSipi 
bUrGUer
Hambúrgueres da casa são 
artesanais. Tudo é feito e frito 
na hora do pedido. Fica na 
praça de alimentação do São 
Bernardo Plaza Shopping, 
avenida Rotary, 624, e abre de 
segunda a sábado, das 10h30 
às 22h30. Aos domingos, das 
11h às 22h. Telefone para mais 
informações: 4128-3465. 

tHeodorA conFeitAriA
Espaço oferece bolos caseiros 
e confeitados, doces, pães 
e salgados,além de cafés, 
achocolatado e chás. Está 
localizado na rua Doutor 
Castelo Branco, 104, Vila 
Duzzi, em São Bernardo. Abre 
de terça a sexta das 10h às 
18h e sábados das 9h às 17h. 
Telefone: 2379-9310.

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

agenda
tecno orixás no paço municipal de Santo André

 A mostra Tecno Orixás, do artista plástico Valter Nu, com seis instalações artísticas, está em cartaz 
no Paço Municipal (praça 4º Centenário, s/n) até 27 de novembro. A mostra faz homenagem a seis 
orixás, da tradição ioruba – Iansã, Oxossi, Oxum, Iemanjá, Ogum e Oxumarê. Grátis.

ServiÇo

     Claudia Romano: Caetano e Chico juntos e ao vivo. Quinta-feira 
(19/11), a partir das 20h no Sesc Santo André, espaço Comedoria (rua 
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar). Entrada gratuita.


