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CIDADE, CULTURA 

‘Documentários Caseiros’ é a próxima 
oficina gratuita da Escola Livre de Cinema 
e Vídeo 
Atividade será transmitida ao vivo pela plataforma Zoom A oficina 

‘Documentários Caseiros’ é a atração desta semana do Projeto Oficina, 

parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André com o 

Museu da Imagem e do Som, através dos Pontos MIS. A atividade, com o 

cineasta Lucas Gervilla, será nos dias 16, 18 e 20 de agosto, às 19h, com 

transmissão ao … Continuar lendo‘Documentários Caseiros’ é a próxima 

oficina gratuita da Escola Livre de Cinema e Vídeo 
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16 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 

 

CIDADE, CULTURA 

Musas do Brasileirão participam do 
programa The Noite com Danilo Gentili 
Modelos foram entrevistadas em clima de descontração e desinibição. As 

Musas do Brasileirão serão as atrações do programa The Noite que vai ao ar 

na madrugada de hoje (de segunda para terça, 16/08 e 17/08). Entrevistadas 

pelo apresentador Danilo Gentili, as musas revelaram segredos das suas 

carreiras e participaram até de um “teste cardíaco”.  Em um clima de pura 

alegria, descontração e desinibição as Musas do Camila … Continuar 

lendoMusas do Brasileirão participam do programa The Noite com 

Danilo Gentili 
16 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CULTURA 

Espaço das Américas recebe Ney 
Matogrosso com a turnê “Bloco Na Rua” 
Cantor se apresenta no sábado, dia 9 de outubro. Existem alguns artistas que 

carregam uma espécie de aura especial sob suas carreiras. Ney Matogrosso é 

uma dessas entidades da nossa MPB e se prepara para a grande retomada de 

sua agenda de shows. Ele faz única apresentação no Espaço das Américas, no 

sábado, dia 9 de outubro, com a turnê “Bloco na Rua”.  O repertório foi 

selecionado enquanto Ney … Continuar lendoEspaço das Américas recebe 

Ney Matogrosso com a turnê “Bloco Na Rua” 
16 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CULTURA 

Escola Livre de Cinema e Vídeo realiza 
oficina sobre Quadrinhos e Literatura 
Encontros gratuitos são realizados pela plataforma Zoom Nesta semana a 

Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André realiza a oficina 

‘Linhas paralelas entre Quadrinhos e Literatura’. A atividade, mais uma 

parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som, através dos Pontos 

MIS, a cargo do professor David Ribeiro, teve um primeiro encontro na última 

segunda-feira e prossegue nos dias … Continuar lendoEscola Livre de 

Cinema e Vídeo realiza oficina sobre Quadrinhos e Literatura 
11 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CULTURA 

Coro da Cidade homenageia Adoniran 
Barbosa em gravação com o conjunto 
Demônios da Garoa 
Registro faz parte do projeto Adoniran e Santo André; música será lançada 

nas redes sociais em setembro Muita gente não sabe, mas o considerado pai do 

samba paulista, Adoniran Barbosa, morou por alguns anos em Santo André. 

Para lembrar a história e homenagear o músico, a Associação Coro da Cidade 

realiza neste ano o projeto “Adoniran e Santo André”. A mais nova atividade 

foi a … Continuar lendoCoro da Cidade homenageia Adoniran Barbosa 

em gravação com o conjunto Demônios da Garoa 
10 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CULTURA 

Sorriso Maroto está de volta ao palco do 
Espaço das Américas 
Seguindo todas as recomendações indicadas pelo Ministério da Saúde para a 

volta dos shows, como capacidade reduzida, uso obrigatório de máscaras e 

distanciamento de mesas, o Sorriso Maroto está de volta aos palcos para o 

lançamento da turnê AMA, baseada no DVD “A.M.A, Antes que o Mundo 

Acabe”. A segunda cidade a receber o novo show será São Paulo, no dia 01 de 

outubro, no Espaço das Américas. As … Continuar lendoSorriso Maroto 

está de volta ao palco do Espaço das Américas 
10 DE AGOSTO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 

 

CIDADE, CULTURA 

Mauá oferece filme para assistir e bate-
papo de cinema pelos Pontos MIS 
Sessão em Parceria com Belas Artes à La carte   O Bate-papo de Cinema 

Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de filmes seguidos de debates ao 

vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, 

pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas 

para discutir sobre a obra e apresentar curiosidades da produção.  Neste mês 

de julho, em parceria com … Continuar lendoMauá oferece filme para 

assistir e bate-papo de cinema pelos Pontos MIS 
19 DE JULHO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CIDADE, CULTURA 

Paranapiacaba recebe visita de bisneto do 
engenheiro-chefe Frederic Mens 
Durval da Silva, de 81 anos, foi com a família visitar a Vila onde viveu 

quando era criança Santo André, 14 de julho de 2021 – Uma visita especial, 

com lembranças dos tempos de criança. Foi assim o passeio de Durval 

Genofre Coelho da Silva pela Vila de Paranapiacaba. O aposentado, de 81 

anos, é bisneto de Frederic Mens, engenheiro-chefe da ferrovia que viveu 

entre … Continuar lendoParanapiacaba recebe visita de bisneto do 

engenheiro-chefe Frederic Mens 
14 DE JULHO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 

https://jornaltemporeal.com.br/category/cidade/
https://jornaltemporeal.com.br/category/cultura/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/
https://jornaltemporeal.com.br/2021/07/14/paranapiacaba-recebe-visita-de-bisneto-do-engenheiro-chefe-frederic-mens/


8 
 

 

CIDADE, CULTURA 

Prazo de inscrição do Enem 2021 termina 
nesta quarta-feira (14) 
Inscrições do ProUni começam nesta terça-feira (13) e terminam na próxima 

sexta (16). Prazo de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

2021 termina nesta quarta-feira (14). Interessados em realizar a prova devem 

fazer o cadastro na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é o responsável 

pelo certame. A taxa de inscrição para … Continuar lendoPrazo de 

inscrição do Enem 2021 termina nesta quarta-feira (14) 
13 DE JULHO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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CULTURA 

Concurso ‘Paranapiacaba é Show!’ recebe 
inscrições de vídeos sobre a vila 
ferroviária até 18 de julho 
Trabalhos selecionados serão exibidos durante edição online do Festival de 

Inverno Santo André, 8 de julho de 2021 – Como parte da programação do 

20º Festival de Inverno de Paranapiacaba – Edição Online, a Secretaria de 

Cultura de Santo André recebe até 18 de julho inscrições de vídeos para o 

concurso ‘Paranapiacaba é Show!’. O evento será realizado nos dias 31 de 

julho e 1º … Continuar lendoConcurso ‘Paranapiacaba é Show!’ recebe 

inscrições de vídeos sobre a vila ferroviária até 18 de julho 
8 DE JULHO DE 2021DEIXE UM COMENTÁRIO 
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