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AÇÕeS CuLturAIS
A Secretaria de Cultura de S. 

Caetano está com inscrições aber-
tas para projetos e espetáculos ar-
tísticos, arte-educadores, artistas e 
oficineiros para as Ações Culturais 
e Artísticas 2016, além de ativida-
des esportivas e de capacitação pro-
fissional para juventude. As inscri-
ções podem ser feitas de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 17h, na sede 
da Secretaria (av.Goiás, 600, 4° 
andar, Sto. Antonio). O edital está 
em: http://goo.gl/xgIvN5. 

orqueStrA
No fim de semana a Orquestra 

Sinfônica se apresentará durante 
o Natal da Acisa. O concerto será 
domingo (13/12), às 20h, no Paço 
Municipal (pça. 4 º Centenário, 
Centro de Sto. André) e terá a par-
ticipação das crianças do JEDA, 
do Coro da Cidade e do Coro da 
UFABC. O público poderá con-
ferir a Alvorada de Lo Schiavo, 
de Carlos Gomes, Boas Festas, de 
Assis Valente, e Natal Brasileiro de 
Wilma Camargo. Grátis.

NANdo reIS
Nando Reis e Os Infernais fa-

rão uma apresentação especial, 
em formato voz e violão, em São 
Caetano. O show será domingo 
(13/12), às 20 horas, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho (al. 
Conde de Porto Alegre, 840, San-
ta Maria). Ingressos custam de R$ 
70 até R$ 140. Entradas anteci-
padas estão sendo comercializadas 
em www.ticketbrasil.com.br e na 
bilheteria do Teatro, das 14 às 19 
horas. Informações: 4232-1237.

Pedro mANSo
Na sexta-feira (11/12), às 21h, 

o humorista Pedro Manso apre-
sentará um show de comédia no 
Espaço Catedral Hall (av. Doutor 
Rudge Ramos, 383, São Bernar-
do). Pedro é contador de piadas e 
causos e neste show faz imitações 
como: Faustão, Sílvio Santos, Gal-
vão Bueno, Datena, Clodovil, Cid 
Moreira, Maguila, Ronaldo Fenô-
meno e Romário. Ingressos de R$ 
30 a R$ 60. Informações: www.
bilheteriaexpress.com.br.

PoNto mIS
As atrações do Ponto MIS nesta 

quinta-feira (10/12) às 17h, serão 
o curta-metragem Dona Cristina 
Perdeu a Memória, no qual um 
menino ajuda sua vizinha de 80 
anos a recuperar a memória; e o 
longa Antes que o Mundo Acabe, 
sobre um garoto que recebe uma 
carta do pai que nunca conheceu. 
O Ponto Mis é uma parceria da 
ELCV com o Museu de Imagem e 
do Som. O endereço é av. Utinga, 
136,  Sta.Terezinha, Sto. André. 

Pinacoteca de São bernardo recebe exposição de betto Damasceno

DivulgAçãOExposição ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A obras de betto Damasceno ficarão expostas na Pinacoteca até 16 de janeiro

Será aberta nesta quinta-feira 
(10/12) mostra do artista ber-
nardense Betto Damasceno, com 
trabalhos que fazem parte da série 
chamada Desenho. As peças esta-
rão expostas na Biblioteca de Arte 
Ilva Aceto Maranesi, espaço que 
fica na Pinacoteca de São Bernar-
do, no Jardim do Mar.

As obras, sombrias e muitas de-
las representando pessoas e paisa-
gens, apresentam diferentes graus 

de distorção em relação à ‘realida-
de’. Utilizando carvão, o artista, 
que é autodidata, desenha sobre 
diferentes bases: papel canson, 
craft, cartolina e até sobre páginas 
de jornal.     

A abertura da mostra acontece 
a partir das 19h, com a presença 
do artista, do curador, João De-
lijaicov Filho, e convidados. O 
evento é aberto ao público.  

(redação)

 Como bom bar que se preze, 
o Bar Coppini também produz 
sua pinga de cambuci, e batidas 
de maracujá e amendoim, todas 
por R$ 4 a dose. 

O local abre de segunda à 

sexta das 9h às 20h, e sábado 
das 9h às 16h, fechando aos 
domingos. O endereço é av. 
Anita Franchini, 314, Santa 
Terezinha. Tel: 4127-3763. 

O Bar Coppini existe desde 
1972 em São Bernardo, mas ape-
nas em 2004 começou a servir 
almoços. Em pouco tempo, o 
antigo Bar da Sônia passou a ser 
referência de boa comida no bair-
ro Santa Terezinha.

“O que atrai a clientela é a co-
mida caseira”, conta o proprietá-
rio Aírton Coppini, sem revelar 
do que se trata o tempero carac-
terístico que deixa a carne irresis-
tível. “É o segredo da casa.”

O contra-filé com fritas sai por 
R$ 21,90 e vem com uma ge-
nerosa porção de feijão. Já o filé 
à Parmegiana é um dos grandes 
destaques, vendido a R$ 47,90 e 
servindo até três pessoas. 

Outros dois pratos, a chule-
ta e o bife de chorizo, servem 
duas pessoas e vem com peças 
de 500g de carne, cada. Cus-
tam R$ 34,90.

Comida caseira com tempero secreto 

Gastronomia

ANDRiS bOvO

Com porções generosas de feijão e fritas, o contra-filé é um dos destaques da casa

(Felipe Castro) 

the CoFFee IS oN the 
tAbLe
Além de bebidas à base de café, 
a 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. 
Funciona de segunda a sexta-
feira das 9h às 20h e sábados, 
domingos e feriados das 14h às 
20h. Tel.: 2774-6731.

NAtAL NA StArbuCKS
Opções natalinas já 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
Os hambúrgueres da casa são 
artesanais. Tudo é feito e frito 
na hora do pedido. Fica na praça 
de alimentação do São Bernardo 
Plaza Shopping, localizado na 
avenida Rotary, 624. Funciona  
de segunda a sábado, das 10h30 
às 22h30. Aos domingos, das 11h 
às 22h. Informações: 4128-3465. 

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

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

ServIÇo

     A Pinacoteca de São Bernardo fica na Rua Kara, 105, no Jardim do 
Mar. A  visitação é gratuita acontece até 16 de janeiro, das 10h às 18h, 
e nas quintas-feiras, até as 21h.

agenda
Concurso de marchinhas

 Estão abertas até 5 de janeiro as incrições para o Concurso de Marchinhas da Fundição 
Progresso (RJ). Este ano o tema é homenagem a Noel Rosa e a melhor marchinha ganhará 
R$ 10 mil. O formulário e regras estão no link:  www.concursodemarchinhas.com.br.


