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bAndA zAnder
Diretamente do Rio de Ja-

neiro, a banda Zander agitará a 
madrugada deste sábado (05/12) 
no Anexo Brasa (rua Vicente de 
Carvalho, 199, São Bernardo), 
às 22h. Apresentando canções 
autorais dos três EPs lançados, a 
banda levará ao palco o rock un-
derground, com doses de melo-
dia com peso e riffs marcantes. O 
evento tem a abertura das bandas 
Depois do Fim e Locomotrio. Os 
ingressos custam R$ 20.

rock novo polo
Com o objetivo de fortalecer a 

cena independente, a pista de ska-
te do Parque Cittá Di Maróstica 
(av. Armando Ítalo Setti, 65, Cen-
tro, São Bernardo) receberá neste 
sábado (05/12), a partir das 13h, 
a 11ª edição do Fest Rock Novo 
Polo. O evento contará com 
a presença das bandas Gritan-
do HC, Celofane, Subviventes, 
Grinding Reaction, Carbonna e 
Maverick Vodka. Entrada franca. 
Mais informações: 4125-9045

proJeto oWl
O Goodfellas Bar (rua dos Goi-

tacazes, 77, São Caetano) será 
palco no domingo (06/12), a 
partir das 20h30, o Projeto Owl. 
Construindo música a partir de 
uma única e simples ideia, como 
um ritmo no bumbo, uma melo-
dia de flauta ou até mesmo um 
grunhido vocal, o coletivo une sa-
xofone, flauta e voz, equipamen-
tos eletrônicos, como loopstation 
e pedais multiefeitos. Ingressos a 
R$ 10. Informações: 4226-3788.

HistóriA do cAnGAço
O pesquisador Anildomá de 

Souza, autor de quatro livros sobre 
o cangaço, apresentará neste sába-
do (05/12), às 16h, a história dos 
grupos armados que, no início do 
século 20, percorriam o interior 
do nordeste. Heróis ou bandidos, 
as duas facetas de Lampião e de 
outros tantos líderes cangaceiros é 
um dos temas da palestra que joga 
luz sobre a história do sertão. Na 
Casa da Palavra (praça do Carmo, 
s/nº, Centro). Grátis.

poesiA nA cozinHA
O poeta Cuíca de Santo Ama-

ro, conhecido como Trovador 
da Bahia, será o homenageado 
do mês de dezembro no proje-
to Poesia na Cozinha, que liga o 
universo literário à gastronomia 
local, no caso a culinária típica 
do Recôncavo Baiano. A exibição 
audiovisual temática ao artista, 
que publicou mais de mil cordéis, 
acontecerá até 30/12, das 12h às 
14h, no Sesc São Caetano (rua 
Piauí, 554, Santa Paula). Grátis. 

Santo André recebe exibição gratuita e ecológica de cinema

DivULgAçãOCinema----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O longa-metragem Colegas será exibido gratuitamente nesta quinta-feira às 19h

O projeto audiovisual itine-
rante Ecocinema, idealizado na 
Holanda, chegará a Santo An-
dré nesta quinta-feira (03/12) 
trazendo uma programação 
gratuita. 

Não é uma simples sessão 
cinematográfica, a ação tem 
como diferencial a instalação 
de uma tela inflável gigante e 
a utilização de energias reno-
váveis para seu funcionamento, 

além de incluir oficinas sobre 
a importância no cuidado do 
meio ambiente e a difusão dos 
recursos sustentáveis.

As atividades estão progra-
madas para começar às 14h 
na Igreja Santa Maria Goretti 
(avenida Nova Iorque, 120, 
Utinga) com os cursos educa-
tivos. Já às 19h30, o Parque 
Antônio Pezzollo, na Chácara 
Pignatari (avenida Utinga,136, 

Vila Metalúrgica) receberá a 
projeção do filme brasileiro 
Colegas, dirigido e roteirizado 
por Marcelo Galvão. O filme 
mostra a história de três ami-
gos portadores da síndrome de 
Down que fogem do instituto 
em que vivem para realizar seus 
sonhos (2012, 99’, Livre). Grá-
tis. Mais informações pelo tele-
fone: 4461-4181.

(redação)

te seco ou carne seca. Um bom 
vinho também pode acompa-
nhar as iguarias. Por fim, a casa 
confecciona baguetes para even-
tos, e também festivais de massa, 
tudo com receita própria. Fica na 

av. Dom José Gaspar, 402, em 
Mauá. Funciona de terça-feira à 
domingo das 18h às 23h. Para 
pedidos, ligue: 4555-5186 ou 
acesse: www.fornalenha.com.br.

Perto de completar 30 anos de 
tradição, a pizzaria Fornalenha 
não faz miséria. Conhecido pelas 
pizzas recheadas sem moderação, 
o estabelecimento reúne mate-
riais de qualidade e experiência 
para satisfazer os clientes, seja no 
salão ou ainda no delivery. Uma 
das mais pedidas é a baronesa,  
com calabresa, cebola, champig-
non, mussarela e bacon, ou ainda 
a mauaense, homenagem a cida-
de de origem, somando catupiry, 
champignon, palmito e mussa-
rela. Para os viciados em um dos 
derivados do leite, que tal a pizza 
sete queijos? Não, você não leu 
errado. Sem contar as pizzas com 
frutos do mar, como a praiana, e 
as de vegetais. As doces também 
incrementam o cardápio.

Para abrir o apetite algumas 
entradas são sugestivas, caso da 
provoleta, com provolone, toma-

recheio de sobra nas pizzas de Mauá

Gastronomia

rODrigO piNtO

A bela pizza “Baronesa” é uma das mais pedidas pelos clientes da Fornalenha

 (Guilherme menezes)

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.

stArbucks no nAtAl
Opções natalinas estão presentes 
no cardápio da Starbucks, como 
o panetone recheado  nos sabores 
caramelo e chocolate trufado por 
R$ 54,90 o grande e R$ 19,90 a 
versão mini. A rede possui lojas 
nos shoppings São Bernardo 
Plaza, Metrópole, ParkShopping 
São Caetano e Shopping ABC, 
em Santo André.

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. Tel.: 4128-3465. 

tHeodorA confeitAriA
Espaço oferece bolos caseiros 
e confeitados, doces, pães 
e salgados,além de cafés, 
achocolatado e chás. A 
confeitaria Theodora está 
localizada 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
banda ltda.

 Banda autoral da Região, a ltda. Se reunirá com os coletivos leeds e Atomic Dust para 
uma única apresentação neste sábado (05/12), às 18h, no Espaço Gambalaia (rua das 
Monções, 1018, bairro Jardim, Santo André).  Ingressos custam R$ 10.


