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Concertos da Orquestra e homenagem a Carmem Miranda são
destaques no fim de semana

Exposições, lançamento de livro, oficina de cinema brasileiro e filme de
Alfred Hitchcock são outras opções

 Os concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica da cidade são o ponto
alto da agenda cultural desta semana. No sábado a apresentação
acontecerá no Teatro Municipal Antônio Houaiss, às 20h, com
ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria (Praça IV
Centenário, s/n, Centro). No programa, a abertura Jobiniana de Rafael
Piccolotto de Lima, Jardins das Praias de Santos, de João Carlos Rocha,
além do Concerto para trompete e orquestra de Haydn, e a Sinfonia n.
3 ‘Escocesa’, de Mendelssohn. No domingo o concerto será às 19h na
Paróquia São José Operário, na Rua Bela Vista, 215, no Jardim Bela
Vista. No programa, Les Heros, de Neukomm, o Concerto para
trompete e orquestra de Haydn, e a Sinfonia n. 3 ‘Escocesa’, de
Mendelssohn e o Prelúdio do 3º ato de Lohengrin, de Wagner. Nos dois
concertos a regência ficará a cargo de Natália Larangeira, com a
participação do trompetista Wagner Félix.

Outro destaque será ‘Na Batucada da Vida’, homenagem a Carmem
Miranda, com a participação de Lucinha Lins, Célia e Virgínia Rosa. A
apresentação será no domingo, às 19h, no Teatro Municipal. O
espetáculo, com direção musical de Ogair Junior e participação de quatro
músicos, recria sucessos da cantora brasileira, nascida em Portugal, de

maior sucesso no exterior que apresentou ao mundo composições de Ary
Barroso, Dorival Caymi e Assis Valente. ‘Tic-Tac do Meu Coração’, ‘Tico-
Tico no Fubá’ e ‘O que É que a Baiana Tem’, são algumas das canções que
compõe o repertório. Livre. Ingressos a R$ 60, com meia-entrada para
estudantes, aposentados, professores da rede pública estadual e
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estudantes, aposentados, professores da rede pública estadual e
portadores de flyers promocionais).

A exposição ‘Entrevidros’ em cartaz no Salão de Exposições do Paço
Municipal, reúne obras de Ana Rey, Angela Camata, Corina Ishikura, Cris
Basile, Dilson Cavalcanti, Marcio Hamano, Marinalva Rosa, Rita Heckert e
Vera Diniz. Visitas de terça-feira a sábado, das 14h às 19h, até 16 de
julho. Entrada gratuita.

No próximo sábado, às 15h, a Casa do Olhar Luiz Sacilotto receberá a
artista Ana Luiza Dias Batista para um bate-papo sobre sua obra ‘Livros
das Escalas’, em exposição no espaço até o final de julho. O trabalho foi
produzido com recursos do concurso de apoio a livros de artista do
Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura. A atividade terá
também a participação da crítica de arte Thais Rivitti. No espaço também
está em cartaz a exposição ‘Impressões Contemporâneas’, com gravuras
de artistas como Alfredo Volpi e Marcelo Grassmann. Atividades gratuitas.
As visitas podem ser feiras de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos
sábados, das 10h às 15h. O endereço é Rua Campos Sales, 414, Centro.

Na Casa da Palavra Mário Quintana no sábado, a partir das 14h, o
jornalista Eduardo Reina faz o lançamento do livro ‘Depois da Rua Tutóia’,
romance que aborda o sequestro de bebês durante a ditadura militar no
Brasil. Com personagens reais e fictícios, o romance trata deste período
de nossa história e suas consequências na vida das pessoas até nossos
dias. No mesmo horário o espaço contará com mais uma sacada literária,
que visa a troca de livros e o estímulo à leitura. O endereço é Praça do
Carmo, 171, Centro.

E no espaço da Casa no Shopping Atrium, no sábado, acontecerá a
abertura da exposição artistastrabalhadoresartistas Recorta&Cola –
Imagens e Palavras com obras de Tomas Padovani e poemas do livro Bal
Bu Cio, de Deivid Junio. O endereço é Av. Giovanni Batista Pirelli, 155, na
Vila Homero Thon.

Museu – No Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa estão
em cartaz as exposições Evoé, com objetos, fotografias e documentos
pertencentes ao acervo do Museu que contam a trajetória do teatro da
cidade, com destaque para o Teatro de Alumínio, Conchita de Moraes,
Carlos Gomes e o Municipal, e “Uma delicada coleção – Osvaldo Beluchi”,
coleção de antigas bonecas de porcelana, em cartaz na Sala Especial.
Visitas gratuitas de segunda-feira a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e aos
sábados, das 9h às 14h30. O endereço do museu é Rua Senador Flaquer,
470, Centro.

E a exposição Bairros: Incluindo memórias, incluindo cidadãos, com
imagens e textos dos bairros da cidade, e que visa valorizar as referências
locais na construção da memória e da história de Santo André pode ser
conferida na Praça Embaixador Pedro de Toledo, no CESA do Parque
Andreense, na Rodovia Índio Tibiriçá, km 37,5, no Parque Antonio

Pezzolo, Av. Utinga, 136, na Vila Metalúrgica, e na Praça São Camilo, na
Vila Camilópolis, na Praça Kennedy e no Parque Prefeito Celso Daniel, na
Av. Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim. A atividade foi contemplada pelo
Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo.

Biblioteca – Na sexta-feira, às 19h, a professora Regina Fernandes será a
convidada do projeto ‘Letras e imagens… Os caminhos da cultura’,
dedicado aos amantes das artes. Neste mês o encontro, na Biblioteca Nair
Lacerda será dedicado à cultura popular brasileira, com ênfase na dança.
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Lacerda será dedicado à cultura popular brasileira, com ênfase na dança.
Já no sábado, às 10h, o espaço terá novo encontro ‘Qual é o tema?’, que a
cada mês aborda um tema com vistas à atualização e desenvolvimento
para educadores, estudantes e demais interessados. Neste sábado a
psicóloga e professora de dançaterapia Regina Fernandes abordará a
dança como elemento de inserção social. E a partir das 11h, dentro do
projeto ‘Corre que já vem histórias na biblioteca’, a escritora Penélope
Martins apresentará o livro ‘A princesa de Coiatimbora’. Atividades
gratuitas. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Cinema – Na sexta-feira (24), Renato Bulcão dará a oficina ‘Uma breve
longa história do cinema brasileiro’. A atividade pretende recuperar de
forma resumida a história do cinema nacional, mas também ilustrar às
novas gerações que o Brasil vem produzindo filmes desde o início do
século XX. O encontro será realizado na Escola Livre de Cinema e Vídeo,
na Av. Utinga, 136, Santa Terezinha, das 18h30 às 22h30. Grátis. Esta é
mais uma parceria entre a ELCV e o Museu da Imagem e do Som através
do Ponto MIS.

O curso sobre a obra do diretor Alfred Hitchcock apresentará neste
sábado, às 19h, no Auditório Heleny Guariba (Praça IV Centenário, s/n,
Centro) ‘Os 39 degraus’. No filme, um turista em férias na Inglaterra
conhece uma mulher, que é assassinada em circunstâncias misteriosas, e
tenta resolver o mistério dos 39 degraus antes que seja tarde. (1935, 86’,
legendado, indicado para maiores de 14 anos). Entrada franca.

A programação cultural é organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo
de Santo André, que em abril comemora os 463 anos. O conteúdo
completo está disponível em:
http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/pdf-portal-
pmsa/SCELT/agenda-cultural/agenda-junho-2016.pdf
(http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/pdf-portal-
pmsa/SCELT/agenda-cultural/agenda-junho-2016.pdf). Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-0577.

 

 

 

 

 

Sobre a Secretaria de Cultura e Turismo

 

A Secretaria de Cultura e Turismo é responsável por promover o
desenvolvimento e a difusão das atividades ligadas à cultura, arte e
turismo. Cuida também da preservação histórica e do patrimônio cultural
de Santo André, além de promover o calendário de festividades do
município e coordenar os programas executados nas bibliotecas, museus,
teatros, escolas de artes, orquestra, espaços esportivos e centros
comunitários.

 

Estão sob os cuidados da Pasta os conselhos municipais de Cultura, de

http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/pdf-portal-pmsa/SCELT/agenda-cultural/agenda-junho-2016.pdf


Estão sob os cuidados da Pasta os conselhos municipais de Cultura, de
Turismo e de Defesa do Patrimônio, Histórico, Artístico, Arquitetônico-
urbanístico e Paisagístico de Santo André, bem como o Fundo de Cultura.

A respeito de Santo André

A Vila de Santo André da Borda do Campo foi fundada em 8 de abril de
1553 e extinta em 1560. A localidade passou a ser parte do município de
São Paulo e apenas em 1889 é que a região passou a ter um município
com nome de São Bernardo. Este abrigava todo o ABC, e com a
transferência de sede em 1939 passou a ser denominado Santo André.
Este nome permaneceu, e após diversas emancipações de distritos, em
1953, o município de Santo André passou a ter a área atual de 174,38
km².

Localiza-se no ABC paulista (Região Metropolitana de São Paulo), distante
18 km da Capital. A cidade é estratégica para o setor logístico, pois está
inserida no principal pólo econômico brasileiro, próxima a algumas das
principais rodovias estaduais e federais, as quais dão acesso ao Porto de
Santos e aos aeroportos de Cumbica e de Congonhas.

Conforme último Censo, divulgado em 2010, com estimativa para 2014,
Santo André possui 707.613 habitantes. No ano de 2013, o PIB (Produto
Interno Bruto) foi de R$ 25,028 bilhões, sendo o 25º maior do País e o
10º maior entre as cidades do Estado de São Paulo. O orçamento previsto
para 2016 é de R$ 3,38 bilhões.
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