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Improvável- Espetáculo criado pela Cia. Barbixas de Humor que completa 10 anos em cartaz

Crédito: divulgação

6/10- sexta-feria

18h – Lançamento do Livro “Despertar da Consciência – Fragmentos de Vida”

Lançamento e noite de autógrafos do livro "Despertar da Consciência - Fragmentos de Vida", de autoria de João Bosco dos Santos. A publicação conta com prefácio
assinado pelo jornalista e pesquisador Ademir Médici. Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. Rua Senador Fláquer, 470 – Centro.

19h – Fêmea – Alvo de Caça, Calcinha de Véia

Espetáculo da Coletiva Calcinha de Véia, criada em 2016, é uma pergunta sobre a violência de Estado em relação às mulheres prostitutas. Aludindo às personagens
Célia e Meire, de Abajur Lilás, de Plínio Marcos, as atrizes e criadoras Yamã Abreu e Tainara Silva provocam o público a pensar a mulher em uma das condições
mais extremas a que a sociedade machista impõe. Classificação: 10 anos. CEU Jardim Marek. Rua Engenheiro Alfredo Heitzman Júnior, S/n - Jardim Marek.

7/10- sábado

Mês das Crianças nos CESAs

Os Centros Educacionais de Santo André (CESAs) dão início neste sábado (7) à programação do Mês das Crianças, com diversas atividades esportivas e de lazer.   

10h – Contação de histórias no CESA Vila Sá: A história vai ser contada pelo arte-educador Gregório de Oliveira, que usará recursos como interpretação e 
caracterização para tornar a narrativa ainda mais interessante e divertida. (Avenida Nova Iorque, s/nº)

15h – Circo no CESA Parque Andreense: Os palhaços Fred e Anatólio, interpretados pelos atores Frederico Tesser e Edward Borges, serão os responsáveis pela
viagem ao mundo do circo, com apresentações que mesclam comédia com malabares, mágicas e acrobacias. (Estrada da Cata Preta, 810)

9h às 16h30 – Aventura nas piscinas do CESA Santo Alberto: Os usuários da piscina poderão andar de caiaque ou fazer waterline, que é a modalidade aquática do
slackline, um esporte radical relativamente recente que consiste em, não só se equilibrar, mas fazer manobras e acrobacias, em uma fita elástica esticada entre dois
pontos fixos. (Rua Petrogrado, s/nº)

10h às 15h – Skate no CESA Jardim Santo André: Quem gosta de skate, sabendo andar ou não, pode ir ao CESA para receber dicas dos monitores, andar de skate
nas rampas apropriadas para a prática de esporte que serão instaladas na unidade. (Rua dos Dominicanos, 1250)

9h30 às 17h30 – Mês das Crianças na Sabina

Oficinas de Mag Blocks, blocos magnéticos coloridos com formato geométrico que podem ser encaixados uns nos outros para montar diversos brinquedos, oficina
que vai ensinar a fazer uma pilha, além de oficinas com brincadeiras eletroestáticas, que ensinam como funciona a eletricidade, são algumas das atrações de outubro
da Sabina – Escola Parque do Conhecimento. Rua Juquiá, altura do nº 135.

10h às 17h – Feira Caminhos do Cambuci - Paranapiacaba

http://www.abcdoabc.com.br/images/abc/Improvavel__108930d3.gif
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A feira oferece doces, geleias e outros produtos elaborados com o fruto típico da Mata Atlântica. Antigo Mercado. Rua Campos Sales, s/nº.

19h – Cineclube: Fuga no Século 23

A ELCV (Escola Livre de Cinema) e o Sesc Santo André realizam a Mostra de Cinema Clássicos Sci-Fi - uma jornada de quatro décadas pelo fantástico mundo dos
filmes B de ficção científica. Sinopse: A vida não poderia ser mais perfeita no século 23. Todos têm direito ao bom e o melhor. Porém, não podem ultrapassar a
idade de 30 anos. Logan (Michael York) é a pessoa responsável por repreender os que não cumprem a regra. Até o dia em que ele atinge a idade permitida, decidindo
por fugir. Direção: Michael Anderson, 1976, EUA, 119 min. Classificação: 14 anos. Auditório Heleny Guariba. Praça IV Centenário, s/n, Centro.

20h30 – Sinfonia das Estações

Espetáculo de dança e música com repertório de Árias, Coros de Ópera e canções medievais que, de forma poética, remeterão o público às fases da vida: Infância,
Juventude, Maturidade e Velhice, relacionadas simbolicamente às estações do ano: Primavera, Verão, Outono e Inverno. Espetáculo com direção e coreografia de
Ronaldo Monteforte. Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia). Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss. Praça IV Centenário, s/n, Centro.

8/10- domingo

10h às 16h – 1ª Feira de Troca de Brinquedos

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Prefeitura de Santo André realizam uma ação inédita na cidade: a 1ª Feira de Troca de
Brinquedos. A atividade é uma maneira divertida e inovadora de repensar e transmitir aos pequenos os valores sobre consumo e consumismo, e como estes atos
podem afetar também o meio ambiente em que vivemos, enfatizando que trocar pode ser mais divertido do que comprar. Crianças de todas as idades poderão
participar da atividade, que é gratuita e tem como tema ‘Educar para a Sustentabilidade’. Além da troca, será possível doar brinquedos e livros infantis novos ou em
bom estado, em uma caixa da campanha do Fundo Social de Solidariedade de Santo André que também estará à disposição no Parque Central. A arrecadação será
doada para entidades sociais e hospitais do município. Rua José Bonifácio, Vila Assunção.

9h às 12h – Pet’s Day no Grand Plaza

O estacionamento do Grand Plaza Shopping será palco para o Pet’s Day, evento dedicado ao melhor amigo do homem. O espaço receberá uma “Cãominhada”,
vacinação gratuita para o seu pet e muito mais. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento (www.petsdayabc.com.br). Os 300 primeiros que apresentarem a
inscrição no dia do evento receberão um kit. Avenida Industrial, nº 600.

10h às 16h – Domingo no Paço – Especial Mês da Criança

Práticas de lazer com programação diversificada: música ambiente, Espaço Criança com brinquedos e jogos de tabuleiro; slackline e jogos de raquete; espaço para
bikes, patins e skates; atividades recreativas monitoradas e Encontro de Automodelismo e atividades culturais. No Mês da Criança, estão programadas também
oficinas e intervenções circenses e apresentações, além de brinquedos infláveis. Estacionamento do Paço Municipal.

12h – Art Circo Escola: oficinas de circo com a Escola Art Circo.

14h30 – Intervenção de Mágica Close Up: Apresentação de Sandro Machado, o Mágico Sany. Hipnólogo e mágico profissional há mais de 25 anos, usa a mente
humana como um novo jeito mágico de encantar as pessoas.

10h às 17h – Circo no Parque Ipiranguinha

Em comemoração ao Mês da Criança, a programação conta com os grupos Tápias Voadores em um Mini Circo com tenda e oficinas, Cia. 3 Entradas com
intervenções circenses, Circo Tapa com o espetáculo "Se Liga!", Pequena Trupe de Circo com o espetáculo "O Pequeno Espetáculo" e Circo do Asfalto e o "Gram
Circo Apará". Haverá intervenções circenses com os artistas Nelson Vitorino e Luana Bitencourt. O circo tradicional também estará presente através do equilíbrio de
pratos com Bruno Edson. Parque Antônio Fláquer – Ipiranguinha. Rua Sete de Setembro, Vila Alzira.

10h às 17h – Feira de Antiguidades – Paranapiacaba

Neste domingo, a Vila de Paranapiacaba recebe mais uma edição da feira de artes, artesanatos e antiguidades. A atividade acontecerá no Clube União Lyra-Serrano.
Neste mês, o evento terá a participarão de cerca de 50 expositores da região, entre artesãos, artistas plásticos, antiquaristas, restauradores, escritores regionais e
expositores da Feira do Vinil, entre outros. Entrada franca. Avenida Antonio Olyntho, s/nº.

10h às 17h – Feira Caminhos do Cambuci - Paranapiacaba

A feira oferece doces, geleias e outros produtos elaborados com o fruto típico da Mata Atlântica. Antigo Mercado. Rua Campos Sales, s/nº.

15h – III Campeonato Regional de Qwan Ki Do

O Parque Celso Daniel recebe neste domingo, das 9h30 às 16h, o III Campeonato Regional de Qwan Ki Do (arte marcial vietnamita) para cerca de 500 pessoas. A
entrada será 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Santo André. Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim.

10/10- terça-feira

10h30 e 14h30 – Cinderela – Um baile do planalto

A clássica história será contada de uma forma muito engraçada e contemporânea. A peça leva esta definição às últimas consequências. O despautério absoluto a
serviço do diálogo com a inteligência da plateia. Uma caricatura implacável da sociedade. Ingressos: R$ 15. Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss.
Praça IV Centenário, s/n, Centro.

14h – Encontro Quatro Dedos de Prosa

Toda segunda terça-feira do mês, a Biblioteca Nair Lacerda promove um encontro de amantes da literatura: quem gosta de escrever, de ler ou apenas de ouvir o que
outros escrevem ou leem reúne-se para conversar sobre a arte literária, trocar ideias e apresentar trabalhos próprios ou de autores consagrado. Biblioteca Nair
Lacerda. Praça IV Centenário, s/n, Centro.

14h – Biblioteca... Muito mais que livros: A lenda das orquídeas

Teatro de bonecos com Liz Moura, da Cia Patética. Lenda chinesa de uma formosa jovem chamada Hoan Lan que desprezava todos os seus admiradores
apaixonados, até o dia em que se apaixonou verdadeiramente e não foi correspondida. Fez um pacto com uma velha bruxa que transformou seu amado em uma
árvore de ébano. Biblioteca do CEU Marek. Rua Engenheiro Alfredo Heitzman Júnior, S/n - Jardim Marek.

11/10- quarta-feira

14h – Oficina de estrelas com caixas Tetrapak – Coletivo FOPP
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Nessa oficina, os participantes aprenderão fazer estrelas com caixas de leite para participar da Gincana das Estrelas da FOPP (Feira de Oratórios e Presépios de
Paranapiacaba & Encontro de Culturas Populares), que será realizada nos dias 09 e 10 de dezembro na Vila de Paranapiacaba. Biblioteca de Paranapiacaba Ábia
Ferreira Francisco. Avenida Rodrigues Alves, 472.

16h – Ponto MIS

Parceria entre a ELCV - Escola Livre de Cinema e Vídeo e o MIS (Museu da Imagem e do Som) através do programa Ponto MIS.

A Revolta dos Carnudos: Neste mundo de aparências, pacientes de uma clínica de emagrecimento se revoltam e resolvem provar que podem ser felizes do jeito que
são. O estopim do movimento é a secreta paixão do galã diretor da clínica por uma das pacientes cheinhas. Elenco: Edson Celulari, Eliana Fonseca, Gerson de
Abreu. Direção: Eliana Fonseca, Brasil, 1991, 15 min. Classificação: 14 anos.

Saneamento Básico, o Filme: Na pequena Linha Cristal, a comunidade se mobiliza para construir uma fossa no arroio e acabar com o mau cheiro. Marina, a líder do
movimento, descobre que a prefeitura só tem verba para produzir um vídeo de ficção. Assim, ela e seu marido Joaquim resolvem filmar a história de um monstro
que surge no meio das obras de saneamento. Elenco: Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Janaína Kremer, Lázaro Ramos, Paulo José, Tonico Pereira,
Wagner Moura. Direção Jorge Furtado, Brasil, 2007, 112 min. Classificação: 14 anos.

ELCV - Escola Livre de Cinema e Vídeo. Avenida Utinga, 136 – Vila Metalúrgica.

12/10- quinta-feira

10h às 17h – Especial Mês da Criança

Programação especial para o Dia das Crianças com os grupos Tápias Voadores (Mini Circo com tenda, espetáculos e oficinas), Bem Bolado, Cia. Reprises
(intervenções circenses), Cia. Diálogos Acrobáticos (espetáculo "Estação Devaneios") e Marcos Fiori (“Badjago Show”). Parque Regional da Criança Palhaço
Estremilique. Praça IV Centenário, s/n, Centro.

10h às 17h – Dia das Crianças – Paranapiacaba

Organizado por moradores de Paranapiacaba com o apoio da Prefeitura de Santo André, terá apresentação de circo, uma cama elástica e um tobogã, e recreação
diversas para crianças. Antigo Mercado. Rua Campos Sales, s/nº.

15h – Rabisco – Um cachorro perfeito

O espetáculo conta a história de Rabisco, um cãozinho desenhado por um menino que, após ganhar vida e sair do papel, não é aceito por seu criador por não ser
bonito como este gostaria. Abandonado, Rabisco foge e passa por inúmeras aventuras em um grande centro urbano até descobrir um objetivo: encontrar um
desenhista que possa dar ao menino o desenho de um cachorro bonito. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss.
Praça IV Centenário, s/n, Centro.

13/10- sexta-feira

21h – Improvável

Espetáculo criado pela Cia. Barbixas de Humor que completa 10 anos em cartaz. Formado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio
Sanna (Os Barbixas), o espetáculo usa a improvisação como linguagem para criação de jogos e cenas artísticas de humor. Um mestre de cerimônia apresenta as
regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora sem nenhuma preparação prévia, o que torna cada apresentação única. Um ator
convidado e um músico completam o elenco. Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia). Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss. Praça IV Centenário, s/nº,
Centro.

14/10- sábado

Mês das Crianças nos CESAs

Programação especial para as crianças nos Centros Educacionais de Santo André (CESAs).

9h às 16h30 – Aventura nas piscinas do CESA Parque Novo Oratório: Os usuários da piscina poderão andar de caiaque ou fazer  waterline, que é a modalidade
aquática do slackline, um esporte radical relativamente recente que consiste em, não só se equilibrar, mas fazer manobras e acrobacias, em uma fita elástica esticada
entre dois pontos fixos. (Rua Tanganica, 385)

10h – Contação de histórias no CESA Jardim Santo André: A história vai ser contada pelo arte-educador Gregório de Oliveira,  que usará recursos como
interpretação e  caracterização para tornar a narrativa ainda mais interessante e divertida.  (Rua dos Dominicanos, 1250)

10h às 15h – Skate no CESA Cata Preta: Quem gosta de skate, sabendo andar ou não, pode ir ao CESA para receber dicas dos monitores, andar de skate nas rampas
apropriadas  para a prática de esporte que serão instaladas na unidade. (Estrada da Cata Preta, 810)

15h – Circo no CESA Vila Floresta: Os palhaços Fred e Anatólio, interpretados pelos atores Frederico Tesser e Edward Borges, serão os responsáveis pela viagem
ao mundo do circo, com apresentações que mesclam comédia com malabares, mágicas e acrobacias. (Rua Parintins, 344)

9h30 às 17h30 – Arte Marinha na Sabina

O artista plástico especializado em arte marinha, Alexandre Huber, vai pintar um painel na Sala da Vida (dos Dinossauros e do Aquário) e o público vai poder
acompanhar o trabalho. Rua Juquiá, altura do nº 135.

20h30 – Improvável

Espetáculo criado pela Cia. Barbixas de Humor que completa 10 anos em cartaz. Formado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio
Sanna (Os Barbixas), o espetáculo usa a improvisação como linguagem para criação de jogos e cenas artísticas de humor. Um mestre de cerimônia apresenta as
regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora sem nenhuma preparação prévia, o que torna cada apresentação única. Um ator
convidado e um músico completam o elenco. Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia). Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss. Praça IV Centenário, s/nº,
Centro.

15/10- domingo

Mês das Crianças nos CESAs

Programação especial para as crianças nos Centros Educacionais de Santo André (CESAs).    

9h às 16h30 – Aventura nas piscinas do CESA Vila Humaitá: Os usuários da piscina poderão andar de caiaque ou fazer waterline, que é a modalidade aquática do
slackline, um esporte radical relativamente recente que consiste em, não só se equilibrar, mas fazer manobras e acrobacias, em uma fita elástica esticada entre dois
pontos fixos. (Rua Guerra Junqueira, 366)
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10h às 15h – Skate no CESA Vila Palmares: Quem gosta de skate, sabendo andar ou não, pode ir ao CESA para receber dicas dos monitores, andar de skate nas
rampas apropriadas  para a prática de esporte que serão instaladas na unidade. (Rua Armando Rocha, 220)

10h às 16h – Domingo no Paço – Especial Mês da Criança

Práticas de lazer com programação diversificada: música ambiente, Espaço Criança com brinquedos e jogos de tabuleiro; slackline e jogos de raquete; espaço para
bikes, patins e skates; atividades recreativas monitoradas e Encontro de Automodelismo e atividades culturais. No Mês da Criança, estão programadas também
oficinas e intervenções circenses e apresentações, além de brinquedos infláveis. Estacionamento do Paço Municipal.

12h – Art Circo Escola: oficinas de circo com a Escola Art Circo.

12h – Pequena Troupe de Circo: espetáculo “Show de Variedades” com números circenses, malabares, monociclo, acrobacias área, paradas de mão e exibição de
habilidades com chicote.

15h – Conversando sobre música – OSSA

Em homenagem ao Dia das crianças e ao Dia dos Professores, a Orquestra Sinfônica de Santo André apresenta na Sabina, sob regência de Natália Larangeira, as
obras Carmen – Prelúdio, de Georges Bizet, Suíte Star Wars - I Abertura, de John Williams, Guilherme Tell, Gioachino Rossini, Can Can, de Jacques Offenbach,
Marcha Radeztky Op. 228, de Johann Strauss, Adoniran Barbosa, de Alexandre Dalóia, e Seleção Luiz Gonzaga, de Clóvis Pereira. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$
10 (meia). Sabina Escola Parque do Conhecimento. Rua Juquiá, altura do nº 135.

15h – Romeu e Julieta – Shakespeare para crianças

Nesta história, os palhacinhos Piro, Liz e Plin encontram um livro mágico que transporta as pessoas para dentro dele e, num passe de mágica, começam a conviver
com as personagens destas histórias. Piro, muito curioso, lê o livro e, quando pensa que tudo esta sob controle, acaba levando Liz, Plin e toda a turma em uma
viagem, onde voltam ao séc. XVI na cidade de Verona e vivem uma aventura circense e divertida dentro da história de Romeu e Julieta. O trio Piro, Liz e Plin é
resultado do trabalho do Centro de Pesquisas do Cena IV. Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia). Teatro Municipal de Santo André Antonio Houaiss. Praça IV
Centenário, s/n, Centro.

16h – OSSA na Sabina

No dia dos Professores, a OSSA (Orquestra Sinfônica de Santo André) faz apresentação inédita dentro da Sabina, às 16h, para os professores da rede e para o
público em geral, com participação dos fãs de Star Wars que fazem cosplay dos personagens do filme. Quem for à Sabina às 16h para apresentação da orquestra
poderá trocar um brinquedo novo por um ingresso na Sabina. Rua Juquiá, altura do nº 135.
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+ Cultura

Dança e humor são atrações culturais em Diadema

Devoção a Nossa Senhora Aparecida é o tema da exposição virtual

Galerista da OMA Galeria fala sobre a polêmica do MAM

Secult lança programa de desenvolvimento do audiovisual paulista

Quartas Culturais traz homenagem ao Dia das Crianças

Mostra Senac de Artes Cênicas em São Bernardo

Agenda de Eventos

6/10 - 20h Lazer

Grand Plaza Shopping

Parque Patati Patatá - Circo + Show

http://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/danca-humor-sao-atracoes-culturais-diadema-56100
http://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/devocao-nossa-senhora-aparecida-tema-exposicao-virtual-56056
http://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/galerista-oma-galeria-fala-sobre-polemica-mam-56034
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/secult-lanca-programa-desenvolvimento-audiovisual-paulista-56015
http://www.abcdoabc.com.br/maua/noticia/quartas-culturais-traz-homenagem-ao-dia-criancas-55996
http://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/mostra-senac-artes-cenicas-sao-bernardo-55922
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/grand-plaza-shopping/06-10-2017/parque-patati-patata-circo-show-12577
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6/10 - 21h Teatro

Sesc Santo André

A vida em Vermelho – Brecht & Piaf

7/10 - 20h Dança

Teatro Municipal de Santo André

Sinfonia das Estações- A poética da vida através da dança e da música

8/10 - 12h Teatro

Sesc Santo André

Viagem ao Centro da Terra

10/10 - 10h Teatro

Teatro Municipal de Santo André

Cinderela- Um Baile no Planalto

11/10 - 22h Música

Hillarius Comedy Bar

Show Banda Sete Cidades- tributo a Renato Russo

+ Últimas notícias de Santo André

http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/sesc-santo-andre/06-10-2017/vida-vermelho-brecht-piaf-12596
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/teatro-municipal-santo-andre/07-10-2017/sinfonia-estacoes-poetica-vida-atraves-danca-musica-12606
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/sesc-santo-andre/08-10-2017/viagem-ao-centro-terra-11073
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/teatro-municipal-santo-andre/10-10-2017/cinderela-baile-planalto-12601
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/evento/hillarius-comedy-bar/11-10-2017/show-banda-sete-cidades-tributo-renato-russo-11875
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/mcdia-feliz-2017-destina-r-618-mil-casa-ronald-mcdonald-abc-56133
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McDia Feliz 2017 destina R$ 618 mil para Casa Ronald Mcdonald ABC

Documentário "Agentes da Vida" no Instituto Acqua em Santo André

Atrium Shopping traz a atração circense “Zico & Zen”

Núcleo de Inovação Social realiza o primeiro Café Solidário

Prefeito Paulo Serra é o novo vice-presidente do Consórcio

Santo André respira cultura neste fim de semana!
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