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Biblioteca Nair Lacerda recebe novo serviço de acessibilidade; teatro, exposição e cinema, são outras

atrações

Santo André, 28 de setembro de 2017 – O projeto Santo André de

Múltiplos Tons apresenta neste domingo (1º) a versão especial

dedicada ao Rock. O Dia Municipal do Rock será realizado no

Parque Ana Brandão (Juventude), que ca na avenida Capitão

Mario Toledo de Camargo, s/n, Jardim Ipanema. A partir das 10h,

até as 18h, o público poderá conferir apresentações das

bandas Tortura Squad, Montanha, Toxic Novel, Atomic Dust, 3

Loucos, Trashing, Concept of Hate, Rhegency,Necromesis

e Excesso Bélico. Entrada franca.

O Teatro Municipal Antônio Houaiss apresenta nesta sexta-feira (29), às 20h30, ‘Noite de Reis’. O espetáculo,

com direção de Rodrigo Veloso e texto de William Shakespeare, traz uma trupe vinda da mítica cidade de

Ilíria que viaja pelo mundo para contar a história de ‘Noite dos Reis’. Viola, após sobreviver a um naufrágio,

trabalha para o Duque Orsino disfarçada como Cesário, um criado. Encantada pelo Duque, leva suas

mensagens de amor para Olívia, que se apaixona por Cesário. Está instaurado o triângulo amoroso. Indicação:

livre. Ingressos R$ 10.

No domingo, às 15h, é a vez do infantil ‘Masha e o Urso’, baseado na animação da Animacord Studios. A peça

mostra a amizade entre Masha – uma menina muito ativa e, como muitas crianças, insiste em fazer tudo por

conta própria -, e um urso. Indicação: livre. Ingressos antecipados a R$ 40 até um dia antes da apresentação e

R$ 35, com a apresentação de  yers promocionais. No dia, R$ 50. O teatro oferece meia-entrada para
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estudantes, aposentados, maiores de 60 anos e funcionários

públicos. O endereço é Praça IV Centenário, 01

(https://maps.google.com/?

q=Pra%C3%A7a+IV+Centen%C3%A1rio,+01&entry=gmail&source=g), Centro.

Teatro no CEU Jardim Marek – A peça ‘Sintoma Social’, do Grupo de Teatro Singular, é o destaque do m de

semana no CEU das Artes Jardim Marek Professor Acylino Bellisomi, na sexta-feira, às 19h. Sintoma Social é

uma banda adolescente supostamente politizada. Nos bastidores do show, assistimos à crise dos integrantes

diante da reação de uma mulher vítima da ditadura militar brasileira. Pressionados pela produção, precisam

decidir se devem ou não fazer a segunda sessão. A peça integra a Mostra de Teatro do CEU Marek. Indicação:

10 anos. O endereço é Rua Engenheiro Alfred Heitzmann Junior, s/n. Grátis.

No sábado, às 13h, os moradores da região do Centreville são convidados a participar do projeto ‘Muito

Prazer, Somos…’. A iniciativa da Secretaria de Cultura visa levantar informações do local e para tanto, será

realizada caminhada fotográ ca, registro audiovisual de depoimentos, digitalização de fotos, entre outros. O

encontro será na Associação de Moradores Centreville, na Rua Bezerra de Menezes, 464

(https://maps.google.com/?q=Rua+Bezerra+de+Menezes,+464&entry=gmail&source=g).

Também no sábado, às 19h, no Cineclube do Auditório Heleny Guariba, o público poderá conferir mais um

documentário do diretor Eduardo Coutinho. ‘Edifício Master’ mostra o cotidiano dos moradores do prédio de

12 andares e 23 apartamentos por andar, localizado a um quarteirão da praia de Copacabana. (110’, 2002,

indicação: 12 anos). A iniciativa é uma parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) e a Ancine (Agência

Nacional do Cinema). O auditório ca na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

Bibliotecas – A Biblioteca Nair Lacerda passa a contar com mais um importante serviço a partir desta sexta-

feira (29). Às 15h, será inaugurado o serviço de acessibilidade, que dará autonomia ao de ciente visual e de

baixa visão para o acesso ao conteúdo de livros e documentos impressos em tinta. Trata-se de um projeto da

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com De ciência. Santo André recebeu um ampliador automático,

scanner leitor de mesa, teclado ampliado, mouse estacionário, software de voz sintetizada NVDA e

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

Nesta quinta-feira (28), às 14h, a Biblioteca da Praça Internacional recebe Paula Knoll para a contação de

histórias ‘Lua Cheia de Histórias’, que celebra as fases da vida, do nascimento à morte. O endereço é Rua

Tanganica, 385, Parque Novo Oratório (https://maps.google.com/?

q=Rua+Tanganica,+385,+Parque+Novo+Orat%C3%B3rio&entry=gmail&source=g). E no sábado, às 9h, será

realizada a 2ª Mostra de Talentos na Biblioteca da Vila Floresta. O endereço é Rua Parintins, 344

(https://maps.google.com/?q=Rua+Parintins,+344&entry=gmail&source=g). Atividades gratuitas. Atividades

gratuitas.

Exposições – No Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa estão em cartaz a exposição ‘Dá para

imaginar? Se as coisas não tivessem evoluído’’, com objetos de uso cotidiano e do trabalho que as novas

gerações não conheceram, como a vitrola e a máquina de escrever. De maneira divertida a mostra procura

fazer com que o visitante re ita sobre a importância da evolução tecnológica. E para quem conheceu estes

objetos, é uma oportunidade de relembrar e matar a saudade. Na Sala Especial do Museu a atração é

‘Bonecas temáticas customizadas: gênero’, de Elenilda Duque e gra tes de Tota de Jhesse. 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 Fláquer, 470 (https://maps.google.com/?

q=Rua+Senador+Fl%C3%A1quer,+470&entry=gmail&source=g), Centro.

Lazer – 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 Avenida Dom Pedro II, 940 (https://maps.google.com/?

q=Avenida+Dom+Pedro+II,+940&entry=gmail&source=g), 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. Em outubro, o projeto ‘Domingo no

Paço’ terá série de atividades para as crianças, com o cinas e intervenções circenses, apresentações,

brinquedos in áveis, jogos e brincadeiras, das 10h às 16h. Neste domingo, às 12h será realizada o cina de 
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circo com a Escola Art Circo; às 14h, intervenção circense com a Cia. Percha no Asfalto; e às 13h, o pessoal do

grupo Bike Anjos faz atividades de promoção da bicicleta como meio de locomoção. 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

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