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Espetáculo de dança “Lindy Hop com 
Unidos do Swing” e show de “LUME”, 

acontece no Sesc Santana em dezembro
Fotos: Divulgação

Apresentação de dança com o grupo de Jazz

Performance Musical da dupla Luana Baptista e Gui Augusto

Venha descobrir a programação 
gratuita da Biblioteca de São Paulo 

Em férias na cidade de São 
Paulo? Que tal descobrir as ativi-
dades - gratuitas - da Biblioteca 
de São Paulo (BSP) que são mui-
tas e para pessoas de todas as 
idades. Na BSP os destaques dos 
próximos dias, são as contações 
de histórias, que enchem de ale-
gria a programação. Sábado, 21 
de dezembro, o pessoal do Jardim 
de Histórias comanda a ati-
vidade e no domingo, dia 22 
de dezembro, é a vez da Cia. 
Três Lunas (com interpre-
tação em Libras) divertir as 
famílias na BSP. 

Importante acrescen-
tar que a BSP estará fe-
chada nos dias 24, 25, 31 
de dezembro, e 1º de janei-
ro de 2020. Portanto, pro-
grame-se! E fique atento: janei-
ro vai chegar cheio de atividades 
especiais de férias. Veja sempre 
a programação atualizada em 
nossos sites. Confira, a seguir, 
as atividades marcadas (sujei-
tas a alterações) para os próxi-
mos dias:

Biblioteca de São Paulo

21 de dezembro de 2019 
(sábado)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos ! Oficina de Xadrez
16 às 17 horas - Hora do Conto.

22 de dezembro de 2019 
(domingo)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
16 às 17 horas - Hora do Conto.

26 de dezembro de 2019 
(quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7.

27 de dezembro de 2019 
(sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto;
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido.

28 de dezembro de 2019 
(sábado)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos! - Oficina de Xadrez;
16 às 17 horas - Hora do Conto.

29 de dezembro de 2019 
(domingo)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
16 às 17 horas - Hora do Conto.

2 de janeiro de 2020 
(quinta-feira) 
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7.

3 de janeiro de 2020 
(sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto;

16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido.

4 de janeiro de 2020 (sábado)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos! - Oficina de Xadrez;
16 às 17 horas - Hora do Conto.

5 de janeiro de 2020 
(domingo) 
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
16 às 17 horas - Hora do 
Conto.

7 de janeiro de 2020 
(terça-feira)
15 às 16 horas - Jogos 
Sensoriais.

8 de janeiro de 2020 
(quarta-feira)
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo.

9 de janeiro de 2020 
(quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7. 

10 de janeiro de 2020 
(sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto;
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns na Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630, Santana (ao lado da Estação 
Carandiru do Metrô). Para mais 
informações: https://bsp.org.br/
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Biblioteca de São Paulo (BSP)

INAUGURAÇÃO
20-12-2019

Conheça também nossa linha 
de massas prontas e salgados

3876-2240 Natuice Jardim São Paulo
99632-5359 @natuicejdsp
Av. Leôncio de Magalhães, 240 - Jd. São Paulo

SORVETES NATUICE
JARDIM SÃO PAULO
LOJA DE FÁBRICA

Traga esse anúncio e ganhe 10% de desconto. 
*Promoção não cumulativa válida até 31/12/2019.

Potes 2 litros
Picolés Variados
Sorvetes Extrusados
Açaí
Copões
Copinhos

Sundae
Paletas Mexicanas
Milk Shake
Linha Diet

ATACADO
A PARTIR DE 
20 UNIDADES

R$1,45

No dia 21 de dezembro, às 19 horas 
o Sesc Santana apresentará mais um 
evento do Projeto Música no Deck, que 
fomenta a cultura musical. Dessa vez, o 
show será “LUME”. Formado pela can-
tora uruguaia Luana Baptista e o multi
-instrumentista brasileiro Gui Augusto, 
o duo LUME toca canções de seu disco 
de estreia. Transitando do pop às raízes 
da música argentina, uruguaia e da can-
ção brasileira, explora diversos timbres 
e dinâmicas, com um repertório autoral 
cantado em espanhol e português, onde 
se ressalta a qualidade dos arranjos e a 
criatividade compositiva. Evento livre e 
gratuito.

Nos domingos dos dias 22 e 29 de 
dezembro, às 17 horas o Sesc Santana 
apresentará mais um espetáculo de dan-
ça, “Lindy Hop com Unidos do Swing”. 
Primeiro grupo a inserir o Jazz no cir-
cuito carnavalesco de São Paulo, o 
Unidos do Swing foi criado por ami-
gos artistas, amantes do Swing Jazz, 
da dança e da música brasileira. O gru-
po surgiu em 2014 e já lotou as ruas da 
cidade com suas performances, unindo 
a linguagem das fanfarras de rua com 
os arranjos inspirados pela Era das Big 
Bands, deixando registrada sua presen-
ça no cenário independente da cidade. 
Evento livre e gratuito.

O Sesc está localizado na Avenida 
Luiz Dumont Vil la res, 579 - Jd. São 
Paulo. Para informações sobre essas e 
outras programações, ligue 0800-118220 
ou acesse o site: www.sescsp.org.br.

*Lanches na Baguete *Lanches Quentes 
*Salgados *Sobremesa *Café Expresso

*Chá Quente *Bebidas *Sucos

Venha tomar um café delicioso conosco!

Rua Alfredo Pujol, 123 - Santana

Coffe e Lanchonete
Castro

Baguete com manteiga  
+ café R$ 5,00

Fazemos Entrega na Região
(11) 94886-9580

Banca Salete
Falar com Jó

98305-9986Rua Alfredo Pujol
Próx. ao escadão da R. Salete

Aceitamos os cartões: 
Visa, Mastercard e Cielo

Deseja a todos os clientes, 
amigos e fornecedores 

um Natal cheio de paz, alegria, 
saúde e um Ano Novo 

de muita prosperidade!
Jornais, revistas, recarga de celular, Zona Azul, Bilhete Único, 

brinquedos, guarda chuva, doces, salgados, bebidas, sucos, loção 
corporal unissex, hidratante e sabonete íntimo da marca Lemon.


