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Carnaval Salto 2017

20h –Abertura do Carnaval 
Homenagens aos representantes das escolas de samba de Salto
| Praça XV de Novembro
21h – Banda Livre Acesso | Praça XV de Novembro

SÁBADO

DOMINGO

19h00 – Desfile dos Blocos Carnavalescos | Avenida Dom Pedro ll
20h00 – Desfile dos Bonecões da Barra acompanhados da tradicional 
Banda União Musical Gomes Verdi | Avenida Dom Pedro II
21h00 –Grupo de Pagode Casual | Avenida Dom Pedro II
22h00 –Grupo de dança Axé e Lambaeróbica Swingueira Negra | 
Avenida Dom Pedro II

SEGUNDA-FEIRA

20h00 – Banda Status

*Em todas as noites, haverá encerramento com DJ. 



SALA PALMA DE OURO
Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro

(11) 4602-8693  
E-mail:salapalmadeouro@salto.sp.gov.br

De 17 a 24 de fevereiro, das 14h às 21h durante a semana; das 17h 
às 22h no sábado (18); e das 14h às 19h no domingo (19), foyer da 
Sala Palma de Ouro – Exposição Fotográfica Interativa “Imagens 
Efêmeras”, do fotógrafo Raphael Valverde. A Mostra, onde o público 
terá a oportunidade de interagir com oito fotos do artista, têm como 
tema central o urbano e o efêmero. Perto das fotos, estarão 
disponíveis canetas de tinta permanente para as pessoas interferirem 
graficamente, gerando novas obras com caráter coletivo e tom 
passageiro. O fotógrafo realizou uma saída fotográfica exclusiva para 
essa edição. Entrada Franca.



Dia 18 de fevereiro, sábado, às 21h –
Christian Figueiredo, fenômeno da 
internet, apresenta seu show “Eu fico 
loko”. Ingressos R$ 80,00 (inteira); R$ 
40,00 (meia); R$ 40,00 (bônus). 
Duração 70 minutos. Classificação 
etária 12 anos. Figueiredo conta ao 
público um pouco sobre o início de 
sua carreira na internet, sua trajetória, 
situações engraçadas e bem-
humoradas de tudo que já viveu. 
Algumas delas estão reunidas em seu 
livro, “Eu fico Loko: As desventuras de 
um adolescente nada convencional”, 
que teve mais de 100 mil cópias 
vendidas em apenas quatro meses e 
segue por semanas entre os mais 
vendidos do País. Por onde passa, 
Christian Figueiredo tem reunido 
multidões. Os “lokões” e as 
“lokinhas”, apelido carinhoso dado 
aos fãs, seguem o “lokão” por onde 
ele vai. São aglomerações de pessoas 
e filas quilométricas que se formam 
desde uma simples aparição até uma 
sessão de autógrafos. Quase sempre, 
entoado ao bordão: “Eu fico loko”, em 
alto e bom som.



Dia 19 de fevereiro, domingo, duas sessões às 15h e 18h – espetáculo 
teatral infantil e para a família “O Mistério do Sapato Desaparecido” 
do Grupo Teatro Por Um Triz. O espetáculo explora as possibilidades 
expressivas dos sapatos dentro da linguagem do Teatro de Objetos e 
utiliza como referência histórias infantis em que o sapato é um 
elemento de destaque, para criar uma dramaturgia original. O sapato 
de Cinderela sumiu! Para investigar o seu paradeiro, um sapato-
detetive, a la Sherlock Holmes, entra em ação e vai parar em uma 
sapataria, onde os sapatos tem vida. Lá encontra famosos sapatos das 
histórias infantis. Todos são suspeitos! O projeto tem o apoio do 
Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Cultura, por meio do 
ProAC. Entrada franca

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, das 19h às 22h – Oficina Gratuita 
de Teatro de Animação de Objetos, ministrada pelo ator saltense 
Péricles Raggio, uma realização da Secretaria de Cultura de Salto e 
Grupo Teatro Por Um Triz. São 30 vagas disponíveis a interessados a 
partir de 16 anos e as inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Administração da Sala Palma 
de Ouro (Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro), pessoalmente ou 
pelo telefone 4602-8693. Durante a Oficina serão utilizados recursos da 
mímica para a manipulação do objeto sapato. 



Biblioteca Teatral “Lico Valle”
Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Livros do acervo da Biblioteca Teatral “Lico Valle”:

“Luar de Paquetá”, Junior Freire, Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira 
de Autores Teatrais, 1952. Este livro é uma peça teatral em três atos 
que pertenceu ao ator saltense Ciro Crucello, que dedicou sua vida ao 
teatro. A peça foi encenada por atores amadores da cidade de Salto no 
dia 28 de outubro de 1959. A obra faz parte do acervo da Biblioteca 
Teatral Lico Valle, e foi doada pelo ator saltense Hélio Rodrigues. 

“O Negro e o Teatro Brasileiro”, Miriam Garcia Mendes, São Paulo, 
Hucitec, 1993. O livro é baseado na tese apresentada na Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, para a obtenção 
do Título de Doutor em Artes, 1983. A presença do negro no teatro 
brasileiro constitui um tema de pesquisa de ricas possibilidades. “A 
Capital Federal”, escrita por Artur Azevedo, quase dez anos após ser 
decretada a abolição, explora um desses estereótipos. A pessoa do 
negro começa a aparecer em algumas peças como figurante, não era 
até então um personagem de destaque

“Kyogen, O Teatro Cômico do Japão”, Sakae Murakami Giroux, São 
Paulo, Aliança Cultural Brasil/Japão, 1989. A obra está embasada com 
rigor em pesquisas universitárias, tendo a autora recorrido às 
melhores fontes do Japão. A leitura leva a um acompanhar com 
facilidade o desenvolvimento do raciocínio e a exploração da matéria, 
sem prejudicar o prazer da leitura, fornecendo um quadro abrangente 
do tema. Valeu a pena a curiosidade da autora sobre o Teatro Clássico 
Japonês, contribuindo de maneira significativa para diminuir a 
distância entre os dois países e suas manifestações artísticas. 



EVENTOS NAS PRAÇAS

4º XV REGGAE FESTIVAL

Dia 5 | 14h
O evento traz bandas de São Paulo e de cidades do interior paulista. 
Entre as atrações do XV Reggae Festival, estão as Banda Raiz Profunda 
e a Banda Ambulantes, que vêm da capital. Outra a subir no palco da 
praça é a Roots Guettown, de Indaiatuba. O festival também traz rap 
reggae com Rag Menor e, nos intervalos entre as apresentações a 
Selecta Bongo Youth. Haverá durante toda a programação sorteio de 
brindes, feira de artesanato e produção de graffiti. 

AXÉ MANIA FEST VERÃO 2017

| Praça XV de Novembro

| Praça XV de Novembro

Dia 19 | 13h 
Evento é beneficente e conta com a participação de grupos de dança 
de Salto e de mais 15 cidades convidadas fazendo apresentações de 
Lam Aeróbicas das academias, instrutores de Zumba e diversos ritmos.

| Praça XV de Novembro



BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SALTO
Rua Nove de Julho, s/n, Paço dos Taperás

Livros Novos 

Os Justiceiros – Stephen King
Orgulho e preconceito e zumbis – Jane Austen
Boneca de Ossos – Holly Black
Diário de um banana - Bons Tempos – Jeff Kinney

Livros mais emprestados

ADULTO:

Um amor para Recordar
Toda sua
Cinqüenta tons de cinza
Vampiros de Manhattan
Melhor de mim
Herdeiros de Atlântida
O Casamento
Cinqüenta tons mais escuros
Força do Amor
Dezesseis luas

INFANTIL:

Cuidado leãozinho
A formiguinha e o presidente
Animais de estimação
O menino maluquinho
O Diário de Débora

Movimento do Mês
Empréstimos:  325
Usuários novos inscritos na circulante: 52
Estudo na Biblioteca, leitura de jornais e revistas e visitas: 310
Acessa SP:  414

Horários de Funcionamento:

A Biblioteca Pública Municipal de Salto funciona de Segunda a Sexta das 8h as 20h e aos 
sábados, das 8h as 14h, para leitura de jornais e revistas, pesquisas e trabalhos individuais e 
em grupos.


