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Programação conta ainda com peça que retrata com bom humor trajetória de paciente com esclerose múltipla, exposições,
entre outras atrações

Santo André, 16 de agosto de 2017 – A agenda do Teatro Municipal Antônio Houaiss está repleta de atrações nesta semana. A
programação começa nesta quinta-feira (17), às 19h, com a peça ‘Se Fosse Fácil não Teria Graça’. A apresentação, baseada no
livro ‘Um palhaço na boca do vulcão’, de Nando Bolognesi, narra com bom humor a trajetória do autor/intérprete, que conta
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como aprendeu a conviver com as limitações impostas pela esclerose múltipla, uma doença degenerativa. Indicação: livre.
Ingressos a R$ 15 e R$ 7,50.

Na sexta-feira (18), às 20h30, é a vez do musical ‘The Carpenters’, com Vania Evans à frente do grupo que faz um tributo à
dupla musical Carpenters, que emplacou diversos sucessos nos anos 70. Indicação 12 anos. Ingressos R$ 80 e R$ 40. A
programação do teatro prossegue no sábado (19), às 20h30, com o show ‘Elvis in Concert’, com Ronnie Packer e banda. Na
apresentação, com duas horas de duração, o público pode conferir os grandes sucessos do rei do rock´n´roll, num show que
resgata os anos dourados de Elvis, com figurinos e adereços de época. Indicação: livre. Ingressos R$ 70 e R$ 35. Antecipados a
R$ 50 pelo celular 99563-6035.

A peça ‘Emmanuel, a Luz de Chico Xavier’ encerra o fim de semana no domingo (20), às 18h. Em uma conversa entre Chico e
Emmanuel, conhecemos sua trajetória e trabalho junto ao médium Chico Xavier. Indicação: livre. Ingressos R$ 60 e R$ 30.
Antecipados a R$ 40 a venda emwww.bilheteriaexpress.com.br. O teatro oferece meia-entrada para estudantes, aposentados,
maiores de 60 anos, funcionários públicos da cidade e portadores de anúncios promocionais. O endereço é Praça IV Centenário,
01, Centro.

Nesta quinta-feira, às 14h30, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa recebe o professor da Fundação Santo
André Juarez Ambires para mais uma palestra do ciclo ‘O Negro na Literatura’. Neste mês, a apresentação terá como tema ‘O
caso Aluísio Azevedo e o livro O mulato’. O endereço é Rua Senador Flaquer, 470, Centro. Grátis.

Exposições – Na Sala Especial do museu está em cartaz a exposição ‘Imagens do Quilombo de Ivaporunduva: Comunidade,
Trabalho, Retratos’, do fotógrafo Beto Garavello. 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.

No Salão de Exposições do Paço Municipal a atração é ‘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. Até 25
de agosto.

E esta é a última semana da mostra coletiva de graffite Respirarte em cartaz na Casa do Olhar Luiz Sacilotto. A exposição
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 sábado, das 10h às 15h. O endereço da Casa é Rua Campos Sales, 410, Centro.
Grátis.

Cinema – O Cineclube do Auditório Heleny Guariba apresenta neste sábado, às 19h, o filme Hotel Atlântico, de Suzana Amaral.
Alberto, uma ator desempregado que decide deixar o Hotel Atlântico onde mora após ver o IML retirar um cadáver do local. Em
sua jornada, vai conhecer pessoas que provocarão mudanças em sua vida. (107’, 2009, 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.

E no sábado, das 9h às 17h30, será realizada mais uma Feira Livre do Vinil, na Galeria Studio Center. O endereço é Rua
Campos Sales, 58/64, 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 muita música, dança, atividades recreativas, esportivas e de lazer, entre
outros. 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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