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No domingo, capoeiristas participam de novo projeto que pretende dialogar com os diversos setores culturais da cidade no
Parque Celso Daniel; 
programação tem ainda exposições, cinema e atividade de lazer, entre outras atrações

Santo André, 9 de agosto de 2017 – A agenda do Teatro Municipal Antônio Houaiss deste fim de semana está completa. A Cia.
Teatroendoscopia apresenta três peças com preços populares. Os clássicos de Plínio Marcos, ‘Dois Perdidos Numa Noite Suja’, e
‘Oração Para um Pé de Chinelo’, serão apresentados nesta sexta-feira (11), às 20h. No sábado (12), no mesmo horário, é a vez
de ‘Alma’, monólogo de Andressa Ferreira e Flávio Marin, que mostra uma jovem em busca de sua identidade. Indicação: 16
anos. Ingressos R$ 10.

E o infantil ‘O Show da Luna – Ao Vivo’ será a atração no domingo (13), às 15h. Criado a partir da série de TV, o espetáculo
tem a participação de Luna, Júpiter e Cláudio, que tentam responder questões como “do que é feito o arco-íris?”.
Ingressos antecipados a R$ 60 nos sites www.bilheteriarapida.com.br e www.compreingressos.com.br. No dia, R$ 70, com
meia entrada para  estudantes, aposentados, maiores de 60 anos, funcionários públicos da cidade e portadores de filipetas
promocionais. O endereço é Praça IV Centenário, 01, Centro.
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Novo projeto – E neste domingo, a partir das 10h, no Parque Prefeito Celso Daniel, tem início o novo projeto da Secretaria de
Cultura da cidade, ‘Santo André de Múltiplos Tons’. A iniciativa tem como objetivo dialogar com os diversos segmentos e
coletivos culturais do município. Este primeiro encontro reunirá os representantes da capoeira. Às 10h, será realizado um bate-
papo ‘Papoeira sobre Curiosidades da Capoeira – Práticas, Musicalidade, Instrumentação e Movimentos’, com a presença de
Mestre César, Mestre Carioca, Contra-mestre Cenourinha, Contra-mestre Anselmo, Professor Jamaica e convidados. A partir
das 13h, haverá oficinas e rodas de capoeira com o contra-mestre Cenourinha e o professor Jamaica. Uma grande roda de
capoeira encerra a programação a partir das 16h. O endereço do parque é Av. Dom Pedro II, 940, Bairro Jardim. Grátis.

Exposições – A exposição ‘Imagens do Quilombo de Ivaporunduva: Comunidade, Trabalho, Retratos’, do fotógrafo Beto
Garavello, está em cartaz na Sala Especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. A exposição apresenta
registros fotográficos da comunidade, localizada no Vale do Ribeira (SP), resultando num belíssimo trabalho ao mesmo tempo
poético e revelador. As visitas gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h
às 14h30. O endereço do museu é Rua Senador Flaquer, 470, Centro.

No Salão de Exposições do Paço Municipal está em cartaz ‘dezpintores’, com pinturas do grupo de artistas QUARTAS, formado
por Ana Francisca, Eduardo Di Lascio, Edu Silva, Helena Carvalhosa, Luciana Saad, Roberta Mestieri, Rubens Cardieri, Sergio
Spalter, Soraia Dias e Suzana Barboza. As visitas gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

E na Casa do Olhar Luiz Sacilotto o público pode conferir a mostra coletiva de graffite Respirarte, que reúne a atmosfera das
obras de 20 artistas da região, da Capital e do litoral, entre iniciantes e nomes já consagrados. Visitas de terça a sexta-feira,
das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h. O endereço da Casa é Rua Campos Sales, 410, Centro. Grátis.

Cinema – O filme ‘Cinco X Favela, Agora por Nós Mesmos’ é a atração do Cineclube do Auditório Heleny Guariba neste sábado,
às 19h. Dividido em três episódios, o drama trata da realidade dos moradores das comunidades. No primeiro, ‘Fonte de Renda’,
Maicon realiza o sonho de passar no vestibular, mas enfrenta dificuldades para arcar com os gastos; no segundo ‘Arroz com
Feijão’, um garoto batalha para conseguir dinheiro para comprar um frango de presente no aniversário do pai; e em ‘Concerto
de Violino’, Márcia, Jota e Ademir, amigos desde a infância, tomaram rumos diferentes na vida. Jota entrou para o tráfico,
Ademir para a polícia. O confronto entre os dois pode impedir Márcia, agora violonista, de realizar o sonho de conseguir uma
bolsa de estudos na Europa. (96’, 2010, indicação: 14 anos). A iniciativa é uma parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo
(ELCV) e a Ancine (Agência Nacional do Cinema). O auditório fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

Lazer – A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari estará aberta ao público no sábado e domingo, das 9h30 às 12h30, e das
13h30 às 16h30. O endereço é Av. Utinga, 136, na Vila Metalúrgica. Já a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel funcionará
no sábado e domingo das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na av. Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim.
Grátis.

No domingo, das 7h30 às 13h30, para quem curte andar de bicicleta, a opção é 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 música, atividades recreativas, esportivas e de lazer. Neste domingo, às 10h,
haverá uma roda de danças circulares, e às 15h, apresentação do projeto B-Stilt, de arte circense sobre perna-de-pau. O
endereço é 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: culturaz.santoandre.sp.gov.br.

Marcos Imbrizi
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