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Programação dos 463 anos
de Santo André começa hoje
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Carlos Grana, prefeito de S.A.

Hoje, às 10h30, na Casa da
Palavra Mário Quintana será
realizada a palestra “Suas pa-
lavras e seu tempo – vida e obra
de William Shakespeare, com
a participação do professor da
Cultura Inglesa, Alexandre Bar-
ros. O público pode conferir ain-
da o Projeto Internacional de
Poesia Gráfica, exposição com
textos ilustrados pelo artista
plástico romeno Tudor Serba-
nescu para o trabalho de treze
poetas. Visita das 10h às 17h. A
Casa fica na Praça do Carmo,
171, Centro.

E no Atrium Shopping, de
quinta-feira a domingo, das 12h
às 20h, tem prosseguimento o
projeto Leva&Traz, parceria da
Casa da Palavra Mario Quin-
tana. Para o domingo estão pre-
vistas as participações especiais
da Editora Dobra e Gambalaia
Espaço Cultural, com o lança-
mento dos autores Reynaldo

Damázio, Conceição Bastos e
Hélio Neri. Também se apre-
sentarão os compositores Rui
Freitas, Thais Helena e Jhonny
Jamal. No Térreo do Atrium
Shopping. Grátis.

No Museu de Santo André
Dr. Octaviano Armando Gaiarsa
estão em cartaz as exposições
“Universos Femininos”, com
peças do acervo do museu que
evidenciam o potencial cultural
e retratam o cotidiano das mu-
lheres; e “Pula Violeta!
Estremilique, Entre Lonas e Pi-
cadeiros”, uma homenagem ao
palhaço Estrimilique, que reú-
ne fotografias, objetos de traba-
lho e documentos. Visitas gra-
tuitas, de segunda-feira a sex-
ta-feira das 8h30 às 16h30, e aos
sábados, das 9h às 14h30. Grá-
tis. O endereço do museu é Rua
Senador Flaquer, 470, Centro.

“O Contemporâneo e o Fe-
minino: Encontros no Acervo
Artístico de Santo André” é o
tema da exposição na Casa do
Olhar Luiz Sacilotto. São obras
do acervo artístico da cidade,
tendo como ponto de partida a
seleção de artistas mulheres.
Visitas gratuitas terça a sexta,
das 10h às 17h e sábado, das 10h
às 15h. Cinema Cinema Cinema Cinema Cinema – A atração
do Cineclube Santo André nes-
te sábado será “O Processo”,
adaptação de Orson Welles para
o romance de Franz Kafka. Um
dia Joseph K., um homem re-
servado, que vive na pensão da
senhora Grubach é acordado
por um policial, que lhe infor-

ma que está preso, mas não o
leva sob custódia. Durante o pro-
cesso Joseph segue suas ativi-
dades normais, tendo apenas
que ficar à disposição das auto-
ridades. Incomodado por não sa-
ber do que está sendo acusado,
ele decide investigar, em busca
de uma resposta. (1962, 118’,
legendado, indicado para maio-
res de 16 anos). Entrada franca.
A exibição integra o curso que
tem a mediação do professor de
História da Imagem da Escola
Livre de Cinema e Vídeo, Mil-
ton Bíscaro. No total serão exi-
bidos 11 filmes e os interessa-
dos podem realizar aulas avul-
sas ou participar de todas elas.
O curso é uma iniciativa da
ELCV em parceria com o Sesc
Santo André. Haverá certifi-
cação. Inscrições e mais infor-
mações em www.elcv.art.br.
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tões Que Falam”tões Que Falam”tões Que Falam”tões Que Falam”tões Que Falam” – Neste
sábado e domingo o evento
“Cuiabá 153 e Portões Que Fa-
lam” promete agitar a Vila
Alzira. A ação cultural reunirá
exposições de 50 artistas na casa
da Rua Cuiabá, 153, e em 50
portões de residências nas ruas
Belém Cuiabá, Manaus, Mise-
ricórdia, São Luiz, Travessa Pa-
dre Navarro e 7 de Setembro.
A iniciativa teve início com a
artista Sueli de Moraes, que des-
de 2009 transformou sua casa,
da Rua Cuiabá, em uma verda-
deira galeria a céu aberto e neste
ano passa a ocupar outras ruas
do bairro.


