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O Teatro Municipal Antônio Houaiss terá dois espetáculos neste m de semana. Na sexta-feira, às 20h30, o

musical ‘Bee Gees Alive’, o primeiro tributo brasileiro à banda dos irmãos Gibb, retorna a Santo André com o

show ‘Legends Never Die’, com novo cenário e novo repertório. Indicação: Livre. Ingressos R$ 80. E a comédia

stand-up ‘4 Amigos’ é a atração do sábado, também às 20h30. O espetáculo reúne os comediantes Thiago

Ventura, Dihh Lopes, Marcio Donato e Afonso Padilha, amigos de longa data, que se revezam no palco

contando suas melhores observações do cotidiano. E ao nal, se reúnem para tratar de assuntos pessoais,

demonstrando o porquê são tão amigos. Indicação: 16 anos. Ingressos R$ 70. O teatro oferece meia-entrada

para estudantes, aposentados, maiores de 60 anos, funcionários públicos da cidade e portadores de lipetas

promocionais. O teatro endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Neste m de semana a programação tem início na quinta-feira, às 14h, na Biblioteca Cecília Meireles, com um

bate-papo descontraído com os amantes da boa alimentação. A atividade terá como convidada Margarete

dos Anjos Moreto Beividas, que falará sobre técnicas de alimentação, receitas e modos de preparo. O

endereço da biblioteca é Praça Valdemar Soares, s/n, Parque das Nações. Grátis.

As atividades no sábado têm início às 9h, com mais uma edição da Feira Livre do Vinil. O encontro acontece

na rua Campos Sales, 58/64, Centro. A partir das 14h, a Biblioteca da Vila Floresta realiza a Rodas das Mães,

círculo inspirado no livro ‘Mulheres que correm com os lobos’, de Clarissa Pinkola Estes. Rua Parintins, 344.

Grátis.
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No domingo, das 7h30 às 13h30, quem curte andar de bicicleta tem como opção a ciclofaixa de lazer, roteiro

de cerca de 4 km pelo Centro da cidade, passando pelo Paço Municipal. No local, das 10h às 16h, acontece o

projeto ‘Domingo no Paço’, que traz ao Paço Municipal o conceito de club-park, com muita música, dança,

atividades recreativas, esportivas e de lazer, entre outros. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Grátis.

Exposições – Nesta sexta-feira a Sala Especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa

recebe a exposição ‘Abstrato e Geométrico’, com trabalhos em acrílica sobre tela do artista autodidata José

Roberto Silva. Visitas gratuitas até 8 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e no sábado, das

9h às 14h30. O endereço do museu é rua Senador Fláquer, 470, Centro. Grátis.

No Salão de Exposições do Paço Municipal o público pode conferir o 45º Salão de Arte Contemporânea Luiz

Sacilotto, que neste ano conta com 72 obras de 36 artistas e um coletivo de arte. O endereço é Praça IV

Centenário, s/n, Centro. Visitas até 23 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O salão conta com

uma Sala Especial na Casa do Olhar, com a exposição ‘Sacilotto: Formas em Movimento’, realizada em

parceria com o Instituto de Arte Contemporânea, que traz obras do artista andreense realizadas entre 1940 e

2000. A casa ca na Rua Campos Salles, 414. Visitas até 24 de junho, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e

aos sábados, das 10h às 15h. Grátis.

Cinema – O programa ‘Histórias que cam’ tem continuidade neste sábado, às 19h, com a exibição do

documentário ‘Guarnieri’, que retrata a vida de Gianfrancesco Guarnieri, ator de grande sucesso na televisão,

autor fundamental na história do teatro brasileiro e imagem-síntese do artista engajado. A exibição contará

com a presença do diretor Francisco Guarnieri. (72’, 2017, indicação: livre). O programa é uma realização da

Fundação CSN e Taturana Mobilização Social, que numa parceria com a Escola Livre de Cinema e Vídeo, traz

a Santo André a série de lmes. O auditório ca na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Mais

informações podem ser obtidas através do telefone 4433-0652. Ou no site:

http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/ (http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/).
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