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Coro de Santo André

CORO NA SACADA
O Coro da Cidade de Santo André 
apresenta Melodia Sentimen-
tal e Trenzinho Caipira - Heitor 
Villa-Lobos, Suíte Nordestina 
- Ronaldo Miranda, Casamento 
do Moacir - Adoniram Barbosa, 
arranjo de Abel Rocha. Criado 
no ano de 2008 e é regido pelo 
Maestro Roberto Ondei, o Coro 
já consolidou a excelência ar-
tística com apresentações em 
importantes casas de eventos 
como a Sala São Paulo, Teatro 
Municipal de Santo André, Te-
atro Artur Rubinstein, entre 
outros. 
Livre • Gratuito
2 de julho • 15h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 – Centro

MIRYAN LOPEZ LAS
CANCIONES DE
MERCEDES SOSA
Direção musical Leandro de 
Abreu
Acompanhada pelo violonista 
Leandro de Abreu e participa-
ção de Grazzy Lopez na flauta 
transversal, Miryan Lopez in-
terpreta canções de uma das 

mais importantes cantoras da 
América Latina, a argentina 
Mercedes Sosa. No repertório 
canções folclóricas latinas e 
canções de protesto contra as 
desigualdades sociais como La 
maza, Solo le pido a Dios, Razon 
de vivir, Como la cigarra, Gra-
cias a la vida e outras.
Livre • Gratuito
20 de julho • 19h30
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 – Centro

Clássicos da
cidade e canções 
da américa

ORQUESTRA SINFÔNICA DE 
SANTO ANDRÉ

FlashMob
Venha reger a Orquestra!
Livre • Gratuito
6 de julho • 16h
Atrium Shopping Piso 1
Rua Giovanni Battista Pirelli, 
155 - Vila Homero Thon

FESTIVAL DE INVERNO DE 
CAMPOS DO JORDãO
Informações
4433-0737

Abel Rocha, regente
Isaac Duarte, oboé
Programa:
Neukomm - Les Heros, Abertura 
Característica 
Lebrun - Concerto para oboé e 
orquestra nº 1
Brahms - Sinfonia nº 2 em Ré 
maior, op. 73
Livre • R$ 11 a R$ 22
14 de julho • 20h30
Auditório Cláudio Santoro 
Av. Dr. Luis Arrobas Martins, s/n
Campos do Jordão

Mercedes Sosa

CONEXãO FUNK
Encontro inédito de Mc’s e Dj’s 
da cidade. Participação espe-
cial de Mc’s mulheres que pre-
param um protesto social.
Livre • Gratuito
30 de julho  13h às 19h
Saguão do Teatro Municipal
de Santo André
Praça IV Centenário, s/n
Centro
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BAIRROS: INCLUINDO
MEMÓRIAS, INCLUINDO
CIDADãOS 
Iniciativa do Museu de Santo 
André Dr. Octaviano Armando 
Gaiarsa de exposição de ima-
gens - antigas e atuais, e textos 
sobre os bairros e respectivas 
regiões, em 15 localidades da 
cidade, com vistas a valorizar 
as referências culturais na 
construção da memória e da 
história de Santo André. O 
projeto é contemplado pelo 
Programa de Ação Cultural - 
PROAC018/2015, promovido 
pela Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo. e oferece 
estimulo para descoberta, 
exploração e apropriação de 
uma história que é de todos.
A interação entre patrimônio 

cultural e  população é poten-
cializada em ações  educativas 
sobre as exposições no Museu, 
na Casa do Olhar, na Pinaco-
teca, no Salão de Exposições e 
nos bairros.
O projeto é convite à constru-
ção da história de seu bairro. 
Procure o Museu de Santo 
André Dr. Octaviano Armando 
Gaiarsa e junte suas memórias 
a nossos esforços.
Bairros já contemplados:
Praça Embaixador Pedro de 
Toledo (Rua Luiz Pinto Fláquer 
com Rua Coronel Oliveira Lima) 
- contemplando Bairro Casa 
Branca e Centro.
 Vila de Paranapiacaba e Par-
que Andreense - contemplando  
Distrito de Paranapiacaba e 
Parque Andreense.

Parque Antonio Pezzolo - Chá-
cara Pignatari - contemplando 
os bairros: Bangu e Santa 
Terezinha.
Praça São Camilo - contem-
plando os bairros:  Camilópolis, 
Utinga, Jardim das Maravilhas, 
Jardim Santo Antônio, Vila 
Francisco Matarazzo, Vila 
Lucinda e Vila Metalúrgica.
 Parque Prefeito Celso Daniel 
- contemplando os bairros: 
Campestre, Bairro Jardim, 
Bairro Santa Maria, Vila Alpina 
e Vila Guiomar.
 Praça Kennedy - contem-
plando os bairros: Bela Vista, 
Jardim Bom Pastor, Pinhei-
rinho, Vila Alice, Vila Bastos, 
Vila Floresta, Vila Gilda, Vila 
Scarpelli e Vila Valparaíso.
 Praça Lisboa - contemplando 
os bairros: Príncipe de Gales, 
Vila Aquilino, Vila Sacadura 
Cabral e Vila Palmares.
Livre • Gratuito
15h 
13 de julho

Memória da cidade 
bairro a bairro

Praça Kennedy

Parque da Juventude
Av. Cap. Mário Toledo de
Camargo, s/nº - Jd. Ipanema
21 de julho
Praça Belizário Vasquez
Esteves – Jardim Rina
27 de julho
Centro de Artes e Esportes 
Unificados Jd. Marek
Jardim Marek

EXPOSIÇãO EVOÉ
Exposição de objetos, foto-
grafias e documentos perten-
centes ao acervo do Museu 
que tratam sobre a História e 
trajetória do Teatro e sua im-
portância para a cena cultural 
da cidade e da região (Teatro de 
Alumínio, Conchita e Municipal)
Livre • Gratuito
1 de julho a dezembro de 2016
8h30 às 16h30 
Museu de Santo André Dr. 
Octaviano Armando Gaiarsa
Rua Senador Fláquer, 470 - 
Centro

Parque Andreense Parque Celso Daniel

Chácara Pignatari Vila Palmares Centro Camilópolis
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EXPOSIÇãO: PULA
VIOLETA! ESTREMILIQUE, 
ENTRE LONAS E PICADEIROS
Homenagem ao artista circen-
se palhaço Estrimilique, que 
dedicou toda a vida à arte de 
fazer rir crianças e adultos.
Livre • Gratuito
1 de julho •  8h30 às 16h30
Museu de Santo André Dr. 
Octaviano Armando Gaiarsa
Rua Senador Fláquer, 470 - 
Centro

PROGRAMA DE AÇãO
EDUCATIVA E CULTURAL DO 
MUSEU DE SANTO ANDRÉ 
DR. OCTAVIANO ARMANDO 
GAIARSA
Oferece palestras, cursos, 
encontros, oficinas e demais 
atividades educativas, além 
de parcerias em projetos 
educativos sobre a cidade e/
ou patrimônio cultural. Oferece 
também visitas mediadas ao 
Museu para grupos organiza-
dos mediante agenda prévia. 
Agendamento e informações: 
4427-7227
Livre • Gratuito
1 de junlo 
9h às 11h e 14h30 às 16h

Museu de Santo André Dr. 
Octaviano Armando Gaiarsa
Rua Senador Fláquer, 470 - 
Centro

EXPOSIÇãO RECORTA & COLA 
Exposição Imagens Palavras de 
Tomas Padovani & Deivid Junio 
com o lançamento do livro Bal 
Bu Cio.
Livre • Gratuito
1 a 21 de julho • 12h às 20h
Atrium Shopping
Rua Giovanni Battista Pirelli, 
155 - Vila Homero Thon

ANDREY ROSSI: PINTURAS
Com técnica de desenho 
bastante apurada e utilizando 
diversos materiais como supor-
te, o artista trabalha imagens 
que incomodam e brinca com 
a beleza no grotesco. A poética 
fica a cargo das relações do 
humano e animal, fragilidade 
do corpo, resistência, frag-
mentação do corpo humano e 
hibridização : criaturas meio 
homem, meio animal. 
Livre • Gratuito
8 a 30 de julho • 10h às 17h
Casa do Olhar Luiz Sacilotto
Rua Campos Sales, 414 – Centro

VILA FERROVIÁRIA DE 
PARANAPIACABA: RESGATE, 
REGISTRO E MEMÓRIA
A exposição traz retratos de 
residências de moradores e 
apresentação de documentário 
produzido pelos alunos, com 
reflexões e memórias de pesso-
as envolvidas com a Vila, após 
dois anos de trabalho colabora-
tivo entre alunos e professores 
de arquitetura da Universidade 
Guarulhos, junto aos morado-
res. O conteúdo da pesquisa 
estará disponível para consulta 
pública em uma plataforma 
digital. Como forma de divul-
gação da Vila e do Patrimônio, 
foram confeccionados alguns 
postais com tiragem inicial de 
mil unidades.
20 a 29 de julho
Museu de Santo André Dr. 
Octaviano Armando Gaiarsa
Rua Senador Fláquer, 470 - 
Centro

MUNDO DI VERSOS
ENCARNADOS
Exposição da Casa da Palavra 
no Atrium Shopping, apresenta 
valiosíssimo acervo de cordéis 
que estão na família do poeta 
Paulo Dantas desde os tempos 
da sua avó, dona Maria José 
(in memorian) e outras tantas 
poesias autorais que vieram 
sob esta influência familiar e 
poética.. No mundo do Sertão, 
a poesia costuma estar tão 
presente na vida das pessoas 
que chega a confundir-se com 
o ar que se respira. 
Livre • Gratuito
23 de julho a 25 de agosto
12h às 20h

Atrium Shopping
Rua Giovanni Battista Pirelli, 
155 - Vila Homero Thon

FUNDAÇãO SANTO ANDRÉ 
TRADIÇãO CONECTADA AO 
FUTURO
Comemorando seus 62 anos, a 
instituição convida todos para 
a exposição de sua trajetória na 
formação de profissionais na 
região do Grande ABC, nas mais 
diversas áreas de atuação. 
Compareça para prestigiar 
este patrimônio do município 
de Santo André.
Livre • Gratuito
Até 23 de julho • 19h
Saguão do Teatro Municipal de 
Santo André
Praça IV Centenário - Centro

Andrey Rossi Paulo Dantas

Retrato de residência da Vila
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Livre • Gratuito • 8h30 às 16h30 
Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa

Rua Senador Fláquer, 470 – Centro

da cidade desde o início do 
século 20 até os dias atuais.

OBRA DE GIUSEPPE XELLA
Pintura óleo sobre tela re-
presentando Cristo ao ser 
retirado da cruz, sendo em-
balado por Maria, São João 
Batista e Maria Madalena.

UM SÉCULO DE HISTÓRIA: 
DA ESCOLA À MEMÓRIA
Exposição retrata a traje-
tória centenária do prédio 
sede do Museu de Santo An-
dré, antigo primeiro Grupo 
Escolar.

QUADROS DE GUIDO
POIANAS
Exposição de longa duração 
das obras O metalúrgico - a 
cidade e O metalúrgico - o 
campo.

Exposições Permanentes

O IMPORTANTE É
COMPETIR: A HISTÓRIA DE 
SANTO ANDRÉ NOS JOGOS 
ABERTOS DO INTERIOR
Exposição de objetos, foto-
grafias e documentos que 
mostram a trajetória do 
esporte de Santo André nos 
Jogos Abertos do Interior.

SANTO ANDRÉ, RETRATOS
DA CIDADE
Exposição de longa duração 
composta por 13 painéis, 
contendo 250 fotografias 
que apresentam imagens 
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Lutadora de vida

O metalúrgico - a cidade O metalúrgico - o campo

A paixão de Soraia André pelo 
judô começou aos 12 anos com 
uma brincadeira de pedir pre-
sentes através de rimas. “Em 
um dos natais pedi para meu 
pai um gravador, e rimei com 
judô”, conta. A simples menção 
ao esporte atraiu o pai Israel, 
que não teve apoio para se-
guir carreira de boxeador e viu 
oportunidade de se realizar por 
meio da filha.  “Enquanto o meu 
pai me apoiava, a minha mãe 
era totalmente contra”. Masco-
mo sempre gostou de desafios, 
não se intimidou. Muito pelo 
contrário, se sentiu estimulada. 
“Sempre digo que minha mãe 
foi minha primeira adversária”, 
brinca.

A prática começou na Asso-
ciação de Judô Imirim. Em 1980, 
quando o mundo organizava o 
primeiro campeonato mundial 
feminino de judô, começaram 
as primeiras competições em 
São Paulo. “Era categoria úni-
ca: mulheres acima de 15 anos 
disputaram o primeiro campeo-
nato paulista e eu fui campeã”, 
orgulha-se. Soraia foi campeã 
brasileira 10 vezes e integrou 
a seleção do Brasil. Foi bron-
ze nos Jogos Americanos de 
Caracas, em 1983. Em 1987 foi 
campeã dos Jogos Americanos 
dos Estados Unidos e foi meda-
lhista de bronze no Pan-ameri-
cano em Cuba, em 1991. Entre 
treinamentos e viagens, Soraia 
concluiu o curso de Educação 
Física, na Faculdade Integrada 
de Guarulhos. E mais um sonho 
surgiu: disputar uma olimpíada.

Em Barcelona a realidade 
foi dura. Soraia não teve bom 
desempenho. “Perdi as lutas e 

tenho frustração muito grande. 
Quando saí da arena, não tive 
um abraço, um aperto de mão. 
Criou-se um buraco na men-
te e no coração”, conta.  Não 
demorou muito para ter outra 
decepção. 

Quando participava pela ter-
ceira vez de um campeonato 
no Japão, recebeu a notícia de 
que decreto-lei da Confedera-
ção Brasileira de Judô proibia 
mulheres com mais de 28 anos 
de disputar qualquer seletiva. 
Indignada, Soraia foi ao local 
das lutas e encerrou a carreira 
trajando um quimono preto. 

Funcionária pública, hoje 
Soraia faz parte da comissão 
técnica da equipe andreense 
de judô e leciona no Cesa Par-
que Erasmo, além de integrar 
Projeto Judô Ação, que retira 
jovens das ruas.

O acervo de medalhas, quimo-
nos e conquistas foi doado para 
o Museu de Santo André e aos 
poucos as memórias da atleta 
ganham espaço no livro autobio-
gráfico Japonegra, uma história 
de superação, fé e amor. 
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Entre livros e
eventos culturais

Biblioteca Nair Lacerda

BIBLIOTECA COM VIDA!
BIBLIOTECA CONVIDA!
Contemplada pelo programa de 
modernização de bibliotecas 
públicas municipais vinculadas 
ao Sistema Estadual de Biblio-
tecas Públicas do Governo do 
Estado de São Paulo – Secreta-
ria de Cultura, a Biblioteca Nair 
Lacerda apresenta a todos seu 
novo leiaute com a proposta de 
promover ao público um am-
biente moderno, mais agradá-
vel e convidativo. Localizada no 
Centro Cívico de Santo André, a 
Biblioteca Nair Lacerda oferece 
espaços para leitura e pesquisa 
de livros, jornais e revistas e 
busca promover o enriqueci-
mento cultural da comunidade 
pelo empréstimo de itens que 
compõem seu acervo de livros, 
gibis, material multimídia e 
Braille. A biblioteca também 

desenvolve atividades culturais 
para diferentes públicos.
Conheça os serviços:
• Espaço para leitura e pesquisa 
de livros, jornais e revistas;
• Empréstimo de livros, gibis e 
material multimídia (mediante 
cadastro);
• Espaço Infantil;
• Biblioteca Braille;
• Gibiteca;
• Telecentro;
• Eventos diversos.
Acesse o site e conheça o acer-
vo. http://www.santoandre.sp.
gov.br/pesquisa/
Acompanhe os eventos!
https://www.facebook.com/Re-
deBibliotecasSA/
http://culturaz.santoandre.sp.
gov.br/espaco/21/
Livre • Gratuito
1 a 31 de julho
Segunda a sexta • 9h às 18h

Sábados • 8h às 12h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro

FÉRIAS NAS BIBLIOTECAS
Corre Que Já Vêm Histórias Na 
Biblioteca.
Livre • Gratuito

Lendas e mitos sobre a origem 
do mundo e dos homens é o 
tema da narração da escritora 
e contadora de histórias Pené-
lope Martins. 
2 de julho • 11h às 12h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro
5 de julho • 14h
Biblioteca Cata Preta
Estrada da Cata Preta, 810
Vila João Ramalho
7 de julho • 14h
Biblioteca Vila Sá
Avenida Nova Iorque, s/n
Vila Sá
26 de julho • 10h
Biblioteca Santo Alberto
Rua Petrogrado, s/n
Jardim Santo Alberto
28 de julho • 14h
Biblioteca Erasmo Assunção
Rua Ipanema 253
Parque Erasmo Assunção

O menino Nito: então, homem 
chora ou não? de Sonia Rosa é o 
tema da narração da contadora 
Roseli Jorge, que se apresenta-
rá nesta ocasião.
16 de julho • 11h às 12h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro

Lendas da Sabedoria Indiana e 
Budista é o tema da narração 
que a escritora e contadora de 
histórias Penélope Martins 
23 de julho • 11h às 12h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n 
Centro

Histórias da filosofia popular 
árabe e brasileira com Nasrudin 
e Pedro Malasartes é o tema da 
narração que a escritora Pené-
lope Martins irá apresentar.
30 de julho • 11h às 12h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro
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SACADA LITERÁRIA:
ENCONTRO DE TROCA
DE LIVROS
Ponto de encontro que visa 
estimular a troca de livros e 
ampliar o repertório de leitura. 
Os livros poderão ser trocados 
entre os frequentadores sem 
nenhum custo .
Livre • Gratuito
2, 16, 23 e 30 de julho
14h às 16h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 - Centro
 
QUATRO DEDOS DE PROSA
SARAU POÉTICO
Quatro Dedos de Prosa - Sarau 
Poético. Projeto retorna ao es-
paço dos autores da região na 
Biblioteca Nair Lacerda
Livre • Gratuito
12 de julho • 14h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro

INTERVENÇãO NARRATIVA 
INDÍGENAS, AFRICANAS E 
AFRO-BRASILEIRAS
As narradoras Rosana Borges 
Silva, Roberta Stein e Daniela 
Landin do Grupo Coletivo Cafu-
zas, percorrem espaços da Bi-
blioteca Cecília Meireles, Praça 
e no entorno propondo encon-
tros com diferentes formas de 
narração em suas relações com 
o público e com o espaço e com-
promisso com o fortalecimento 
da tradição oral.  A intervenção 
faz parte do Projeto “Ocupação 
[Cafuza] Pela Palavra – ora-
lidade e escrita no comparti-
lhamento de saberes e fazeres 
retorno para estreitamento 
de laços” (contemplado pelo 
Edital nº 36/2015 do Programa 
de Ação Cultural “Concurso de 
apoio a projetos de estímulo à 
leitura em bibliotecas munici-
pais do Estado de São Paulo”).
Livre • Gratuito
13 de julho • 14h às 16h
Biblioteca Cecília Meireles
Praça Valdemar Soares, s/n
Parque das Nações

MOMENTO LITERÁRIO:
PALESTEATRO 400 ANOS 
COM SHAKESPEARE
E CERVANTES
A atividade propõe a leitura 
contextualizada da obra de 

dois expoentes da literatura 
universal, assim como o ques-
tionamento da permanência 
dos personagens no imaginá-
rio após quatro séculos. Atores 
apresentam trechos das obras 
sob coordenação de André 
Castelani, mestre em Artes Cê-
nicas. 
Livre • Gratuito
19h30 • 14 de julho
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro

ENTRE VASSOURAS E
SINETAS
Gardênio e Buffalina com Con-
traltos e Baixos Cia. de Varieda-
des
Esquete teatral mostra uma 
mulher excêntrica, que quer 
a todo custo conservar a sua 
casa impecável. Esta tarefa fica 
a cabo de seu mordomo, que, a 
seu modo, executa as tarefas 
criando histórias com os ob-
jetos ao seu redor. A relação 
hierárquica existente entre os 
personagens sofre uma trans-
formação quando a montagem 

de uma mesa traz uma situação 
inusitada.
14 anos • Gratuito
22 de julho • 19h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 – Centro

SARAU VOZES DO FEMININO
Com Gente de Palavra Microe-
ditora.
Um espaço democrático que 
acolhe diferentes manifesta-
ções artísticas e possibilita 
que diversas vozes do feminino 
criem um ambiente de resis-
tência por meio da arte, lançan-
do luzes e instrumentalizando a 
luta contra as múltiplas formas 
de silenciamento da mulher.  
Mediação: Eri Barros
Livre • Gratuito
23 de julho • 14h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 - Centro

Narrativas Indígenas, Africanas e Afro-brasileiras

Shakespeare e Cervantes
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TEATRO MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ ANTONIO HOUAISS

Praça IV Centenário, s/n - Centro

No embalo da 
black music

Liniker e os Caramelows

É MELHOR SER ALEGRE QUE 
SER TRISTE
Jane Duboc, Juan Alba e Célia
Em um cenário que faz refe-
rência aos calçadões das praias 
cariocas, as grandes cantoras 
Jane Duboc e Célia interpretam 
as inesquecíveis composições 
do poetinha Vinícius de Moraes 
e seus parceiros.
12 anos
Inteira R$ 40 • Meia R$ 20
2 de julho • 21h00

RAY CONNIFF – THE TRIBUTE
Único e inédito tributo a Ray 
Conniff em todo o mundo. Este 
show leva a todos os fãs do 
inesquecível maestro um ver-
dadeiro delírio de saudades e 
lembranças dos bons tempos 
nos bailes da vida.
12 anos
Inteira R$ 80
Meia R$ 40
3 de julho • 19h

LINIKER E OS CARAMELOwS
Projeto musical que conecta a 
blackmusic à música contem-
porânea brasileira. Com arran-
jos que mostram uma guitarra 
funkeada, baixo e bateria swin-
gados.
Livre
Inteira R$40
Meia R$20
6 de julho • 21h

4 AMIGOS
Com Dihh Lopes, Tiago Car-
valho, Márcio Donato e Thiago 
Ventura
Amigos de longa data, se juntam 
para realizar este espetáculo 
de Stand Up Comedy, de cara 
limpa, sem adereços e sempre 
com um convidado diferente e 
de referência no mercado. Os 4 
se revezam no palco por cerca 
de 15 minutos cada, contando 
suas melhores observações 
do cotidiano e no final do es-
petáculo se reúnem no palco 
para contar assuntos pessoais 
um dos outros demonstrando 
o porque são tão amigos. Com 
estilos diferentes, cada um com 
suas particularidades, o show 
tem todos os ingredientes que 
contagiam a platéia, trazendo 
problemas particulares para 
arrancar boas risadas.
Inteira R$ 40
Meia e Promoções R$ 20
10 de julho • 18h

ALÉM DA VIDA
Com Marcelo Gomes, Carla Co-
cenza, Cristiane Natale e Danilo 
Franciesco
Montagem sincera que mobili-
za e leva à reflexão: existe algo 
além do que podemos reconhe-
cer com nossos cinco sentidos. 
A peça trata temas como reen-
carnação, aborto, drogas, suicí-

Jane Duboc

Ray Conniff The Tribute

ROGÉRIO VILELA
DESPEDIDA DE SOLTEIRO
Com Rogério Vilela
Fenômeno da internet, com 
mais de 400 milhões de visuali-
zações em seus vídeos, Rogério 
Vilela, criador do Mundo Cani-
bal, traz seu mais novo show 
Despedida de Solteiro. Mais 
ácido e hilário do que nunca, 
traz uma uma visão moderna e 
bem-humorada do casamento, 
namoro e solteirice. E vai além, 
ao tratar do avanço tecnoló-
gico, do nosso vício nas redes 
sociais, do relacionamento des-
cartável e de nossa nostalgia de 
coisas de nossa infância.
14 anos
Inteira R$ 50
Meia e Promoções R$ 25
9 de julho • 21h
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dio, opção sexual, entre outros. 
É um fenômeno que transcende 
ao fato teatral.
14 anos
Inteira R$ 60
Antecipado R$ 40
Meia R$ 30
15 de julho • 20h

ACREDITE, UM ESPÍRITO
BAIXOU EM MIM!
Com Ílvio Amaral e Maurício 
Canguçu
Comédia que conta a história 
de um homossexual assumido, 
inconformado com a própria 
morte, foge do céu para viver 
nossas experiências e acaba 
criando uma grande confusão 
após incorporar num machista 
radical. Comemorando 18 anos 
em cartaz, o espetáculo é ga-
rantia de riso frouxo.
14 anos
Inteira R$ 60
Antecipado R$ 50 até 15 de julho 

ZOOMBEATLES
Formada em 1999, a banda traz 
este maravilhoso espetáculo 
que tem levado platéias do Bra-
sil todo a momentos de grande 
emoção como em um autêntico 
show dos Beatles. Famosos pela 
impecável performance musi-
cal.
12 anos
Inteira R$ 100 • Meia R$ 50
22 de julho • 21h

BABY & KIDS FESTIVAL DE 
DANÇA
Evento totalmente direcionado 
aos pequenos jovens artistas, 
onde tudo é preparado tendo 
como foco o universo que o 
permeia. Ele é inserido num 
ambiente alegre e descon-
traído, onde, sempre, há uma 

intervenção artística especial. 
Palhaços, malabaristas, carica-
turistas entre outros.
Livre
Inteira R$ 40
Meia R$ 20
24 de julho • Sábado • 18h 
25 de julho • Domingo • 16h

ELEELA
Com Anacã Cia de Dança
E se fez o homem e dele a mu-
lher.E assim o fez, como por 
brincadeira, deixando suas 
crias incompletas e perdidas 
entre suas diferenças e ansio-
sas pelo encontro, lhes dando 
formas,  sentimentos e cami-
nhos distintos para entender a 
regra do infindável e improvável 
jogo da vida, alimentando suas 
criaturas com paixão e dese-
jo, amor e ódio e outros tantos 
sentimentos que confundem, 
afastam e reaproximam corpos 
embalados pela mesma música, 
que no entanto, é percebida tão 
diferente.
Livre • Gratuito
30 de julho • Sábado • 21h
31 de julho • Domingo • 18h

Meia e Promoções R$ 30
16 de julho • Sábado • 21h
17 de julho • Domingo • 19h

A MãO DO MEIO - SINFONIA 
LÚDICA
Com Michael Bugdahn e Denise 
Namura
Este espetáculo mostra a fabu-
losa aventura de uma mão que, 
fascinada por movimentos, par-
te à descoberta do corpo. Pouco 
a pouco se torna uma verdadei-
ra colecionadora de gestos.
Livre • Gratuito
21 de julho • 15h e 20h

Além da Vida

Um Espírito Baixou em Mim

A Mão do Meio
EleEla

18 19



Agenda da Cidade • Santo André Agenda da Cidade • Santo André
te

at
ro

FARINHA COM AÇÚCAR OU 
SOBRE A SUSTANÇA DE
MENINOS E HOMENS
16 anos • 1 de julho • 20h

PORTAR(IA) SILÊNCIO
16 anos • 2 de julho • 20h

AS PRESEPADAS DE DAMIãO 
DE COMO FEZ FORTUNA
VENCEU O DIABO E ENGANOU 
A MORTE COM AS GRAÇAS
DE JESUS CRISTO
12 anos • 3 de julho • 16h

TROTSKY - PEÇA PARA
TELEVISORES E NãO
TELEVISORES
18 anos • 3 de julho • 19h

OJU ORUM
14 anos • 4 de julho • 20h

O CHAMADO DA TERRA
Livre • 5 de julho • 15h

ESPARRO
14 anos • 5 de julho • 20h

1ª FELT DA ELT

ELT – Escola Livre de Teatro
Praça Rui Barbosa, 12 - Santa Terezinha

Trotsky

Oju Orum

O Chamado da Terra
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Com a passagem da tocha 
olímpica pela cidade em 23 des-
te mês, o clima de torcida pelos 
atletas do país no Rio-2016 só 
faz aumentar. Do arquivo da 
Pinacoteca Municipal, surge 
obra de arte que nos coloca 
em contato com o vibrar, o tor-
cer, o entusiasmar. Trata-se de 
Torcida III, gravura em metal 
confeccionada em 1984 (ano 
da Olimpíada de Los Angeles, 
boicotada pela então União das 
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas) pelo artista iugoslavo Hans 
Suliman Grudzinski.

A gravura mostra quatro jo-
vens acompanhando uma com-
petição esportiva, e expressa 
as várias emoções do torcedor 
durante a peleja. A mistura de 
sentimentos e de intensidade 
chama a atenção de quem vê a 
obra de arte. Vemos um torce-
dor mais relaxado, “tranquilão”, 
despretensioso com o que vê 
(na parte inferior) ao elétrico, 
“pilhado”, na vibração plena, 
absoluta (segundo de baixo 
para cima).

Grudzinski se caracterizava 

Juntos na torcida

por utilizar em suas criações 
um temário específico e mar-
cante – o enfoque das cidades, 
o convívio entre as pessoas. De 
suas gravuras salta aspectos e 
cenários de nossa região, pois 
o autor que teria de deixar o 
seu país após lutar na 2ª Guer-
ra Mundial desembarcaria no 
Brasil no final dos anos 1940 e 
iria se fixar em Mauá, residindo 
nesta cidade até o ano de sua 
morte, 1986. Premiado, Hans 
Grudzinski expôs nos Salões de 
Arte Contemporânea de Campi-
nas, São Caetano do Sul e Santo 
André, além do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

A produção gráfica do artista 
deteve-se principalmente na 
gravura em metal, utilizando-
se das técnicas da água-tinta, 
água-forte e ponta-seca.

PARA VER:
Gravura Torcida III
Pinacoteca Municipal (Praça IV 
Centenário, s/n, Centro, Prédio 
da Biblioteca Nair Lacerda, 2º 
andar)      

Torcida III

ACALANTO
10 anos • 6 de julho • 18h

MÁ PELE
12 anos • 8 de julho • 20h

PãO E CIRCO 
Livre • 9 de julho • 15h

ULISSES À DERIVA
14 anos • 9 de julho • 20h

PONTO SEGREDO.
PRIMEIROS FIOS
13 anos • 10 de julho • 19h
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O fogo sagrado
passa por aqui
REVEZAMENTO DA TOCHA 
SANTO ANDRÉ – RIO 2016
 A Tocha Olímpica será condu-
zida por 32 pessoas em Santo 
André, selecionadas pelo COB 
(Comitê Olímpico Brasileiro). 
Os nomes e o roteiro completo 
serão divulgados na véspera do 
evento. O sigilo é exigência do 
COB. A Tocha Olímpica chegará 
à cidade na avenida Dom Pedro 
II e percorrerá vias públicas até 
o  Parque Central, passando por 
pontos históricos do município, 
como Paço Municipal e Catedral 
do Carmo. A Tocha Olímpica 
chegou ao Brasil em 3 de maio, 

em Brasília, de onde iniciou 
percurso por 26 estados Brasi-
leiro mais o Distrito Federal. Ao 
todo, passará por 300 cidades
em roteiro entre 90 e 95 dias, 
com mais de 12 mil condutores 
que farão o Revezamento da To-
cha por Terra, Aéreo e Marítimo. 
A Tocha Olímpica chegará ao 
Rio de Janeiro, cidade sede dos 
Jogos Olímpicos em 4 de agos-
to para a Cerimônia Oficial de 
Abertura.
Livre
Gratuito
23 de julho
14h

SEDE DE TREINAMENTO
DOS JOGOS DE FUTEBOL
O Estádio Bruno José Daniel foi 
oficializado pelo COB, com aval 
da Fifa, como local de treina-
mento para as Olimpíadas 2016. 
Com a preparação e o replantio 
do gramado, o estádio poderá 
ser utilizado para treinamento 
das seleções olímpicas a partir 

do dia 24 de julho. Não haverá 
nenhum investimento financei-
ro do tesouro municipal.
Até o momento, representan-
tes das delegações do Canadá, 
Austrália, Alemanha, Estados 
Unidos e Zimbabwe realizaram 
vistoria técnica, mas ainda não 
há uma definição oficial por 
parte do COB. 

TOCHA E PIRA OLÍMPICAS
A chama olímpica, referên-
cia ao fogo que queimava em 
homenagem à deusa Hera 
(Juno) durante os jogos de 
Olímpia não surgiu nos Jogos 
de Ate-
nas da 
antigui-
dade.
Somen-
te em 
1 9 2 8 , 
nos Jo-
gos de 
A m s -
terdã, foi que o fogo olímpico 
ressurgiu. A chama passou a 
ser acesa com a corrida da to-
cha na abertura dos jogos, em 
Berlim 1936. A primeira tocha 
foi carregada por três mil cor-
redores até o estádio olímpico 
de Berlim, tudo foi calculado 

para que a chegada coincidisse 
com o exato momento da festa.
O ritual foi criado para esta-
belecer um elo entre os jogos 
da antiguidade e os jogos con-
temporâneos. A chama olímpica 
representa a pureza da eterna 

juventude 
olímpica.
A tocha 
olímpica é 
acesa em 
uma ceri-
mônia nas 
ruínas de 
O l í m p i a 

na Grécia. Raios de sol refleti-
dos por um espelho dão origem 
à chama. Mulheres vestindo 
túnicas no estilo grego antigo 
conduzem todo o ritual e pas-
sam a tocha ao primeiro corre-
dor. A tradição é mantida desde 
os Jogos de 1952 em Helsinque.
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Música
LÍBERO DIETRICH CONVIDA
GISELLE MARIA E ANETTE
CAMARGO
Jazz e MPB
O músico convida a canto-
ra Giselle Maria e a cantora e 
pianista Anette Camargo para 
apresentação intimista, que 
mistura clássicos do jazz com 
música brasileira, intercalando 
o repertório das duas cantoras 
do ABC paulista.
Livre • Gratuito
30 de julho • 14h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

MÁRCIA CHERUBIN
CONVIDA ZÉ ALEXANDRE
GOMES - SHOw TRILHAS
MPB
Para celebrar trajetória de con-
sagração nos Festivais de Mú-
sica, Márcia Cherubin convida 
Zé Alexandre Gomes, uma de 

suas referências musicais. Zé 
Alexandre Gomes, compositor, 
intérprete, músico e arranja-
dor, e parceiro de Oswaldo Mon-
tenegro.
Livre • Gratuito (retirar ingres-
sos com uma hora de antece-
dência)
30 de julho • 15h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n

junto com Proveta e Walmir Gil, 
formou o Sambop Brass, grupo 
instrumental que fez bastante 
sucesso no meio musical pau-
listano.
Livre • Gratuito (retirar ingres-
sos com uma hora de antece-
dência)
30 de julho • 18h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n
 
FENÍCIOS BANDA QUEM
Rock
Com mais de 20 anos de estrada 
a Banda de rock’n’roll e blues, 
foi formada e idealizada no Es-
túdio Oásis, no bairro de Moe-
ma, São Paulo, Capital, no início 
dos anos 90. Habib Takla - Vocal, 
mais conhecido por Tio Há, fã 
de Rolling Stones, Chuck Berry, 
Muddy Waters, entre outros. 
Livre • Gratuito
30 de julho • 19h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n
 
OLD CHEVY
Rockabilly  e soul

Patrimônio,
cultura e arte

 FLÁVIO BALA
Instrumental
Flávio Bala apresenta o Projeto 
Vertentes. O artista estudou 
com grandes saxofonista como 
Bob Sheppard, Phill Sobel e Mo-
acir Santos. Em 2013, participou 
da gravação do CD Plugins Ama-
zônicos do produtor, arranjador 
e pianista, mundialmente con-
ceituado, Renato Neto. 
Livre • Gratuito
30 de julho • 17h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

FRANÇOIS DE LIMA
Instrumental
François de Lima começou a 
tocar aos 10 anos na Banda Mi-
rim de Rudge Ramos, na região 
do ABC Paulista. Na juventu-
de, integrou bandas de baile e Márcia Cherubin

Flávio Bala

François de Lima

Old Chevy
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Surgida em 2010 com o intuito 
de homenagear a música e o es-
tilo elegante dos anos 50 e 60, a 
Old Chevy - homenagem ao anti-
go Opala do vocalista/guitarrista 
Simon Lira - é um verdadeiro 
tributo aos estilos musicais que 
deram início ao Rock N Roll como 
o jazz, rockabilly, blues, soul.
Livre • Gratuito
31 de julho • 12h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

CHORO ALEGRE
Choro e MPB
O grupo Choro Alegre acompa-
nhou vários cantores e solistas 
de renome como Silvio Caldas, 
Moreira da Silva, Ciro Aguiar 
(Rádio Tropical), Ataufo Alves 
Junior, Milton Carlos, o famo-
so flautista Carlos Poyares e o 
compositor Canhotinho. 
Livre • Gratuito
31 de julho • 14h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n
 
ADOLAR MARIN E CONVIDADOS
MPB
Adolar Marin leva ao palco do 
Festival de Inverno de Parana-
piacaba canções conhecidas de 
seus CDs, como Teimosia, A Mi-
nha Casa e Seis Horas. Terá ao 
seu lado convidados especiais. 
As fotos da capa e do encarte 
do seu primeiro CD foram feitas 
em Paranapiacaba.
Livre • Gratuito (retirar ingres-
sos com uma hora de antece-
dência)
31 de julho • 15h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n

CORO DA CIDADE DE SANTO
ANDRÉ
Regente Roberto Ondei
Livre • Gratuito
31 de julho • 15h30
Paróquia Bom Jesus de Parana-
piacaba
Rua Rodrigues Quaresma, s/n - 
Parte Alta

BA-BOOM
Música brasileira e jamaicana
Ba-Boom é uma banda formada 
no ABC paulista, que se prepa-
ra para comemorar 15 anos. 
A banda traz a linguagem do 
cotidiano, das ruas, abraçando 
a cultura hip hop, a ginga bra-
sileira nos sons tradicionais do 
afoxé, samba e baião.
Livre • Gratuito
31 de julho • 17h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n
 
GÓ DO TROMBONE
Instrumental
Músico, arranjador, e diretor 
musical, foi integrante da ban-
da All Star Jazz Band e da Ban-
da do Domingão do Faustão de 
2006 até o final de 2013, entre 
outras, além de ter participa-
do de gravações e de shows de 
importantes artistas como Le-
onardo, Zezé de Camargo e Lu-
ciano, Monarco, Patricia Marx, 
Soweto, entre outros. 
Livre • Gratuito
31 de julho • 18h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n
 
BANDA JANELA 
MPB e rock alternativo

Janela é uma banda intimista 
formada pelos irmãos Tata Al-
ves e Camin e pela amiga Carol 
Lorac. O som é a mistura de 
um tanto de MPB moderna, um 
tanto de rock alternativo, letras 
poéticas e amor, muito amor.
Livre • Gratuito
6 de agosto • 14h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

BANDA LIRA
Regente Claurício Cypriano
Livre • Gratuito
6 de agosto • 14h
Coreto ao lado do Lyra Serrano
Esquina das avenidas Fox e  An-
tônio Olintho
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FÁBIO KIDESH
Música indiana
Sitarista, estudante e pesqui-
sador da música clássica in-
diana, apresentará musicas do 
primeiro disco Ramanco, gra-
vado a convite do projeto Ru-
bber Tracks, em parceria com a 
Converse, fabricante das linhas 
all star de tênis e algumas sur-
presas para o público. 
Livre • Gratuito (retirar ingres-
sos com uma hora de antece-
dência)
31 de julho • 13h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n

DINO BARIONI
Instrumental
Dinio Barini, é guitarrista natu-
ral de Santo André, tem como 
estilos fundamentais o jazz, o 
choro e mpb. Apresenta o show 
Ladainha, pré-lançamento do 
CD com mesmo nome.
Livre • Gratuito
6 de agosto • 15h

Fábio Kidesh

Adolar Marin

Dino Baroni
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Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n

CLAUDIO BAETA E
CONVIDADOS
Instrumental
Conceituado músico e baterista 
da cena instrumental, que nos 
anos 80 integrou a banda Me-
talurgia, lançou em março de 
2015, o primeiro disco intitula-
do Origem Now. Além de músico 
experiente do main stream é 
baterista do cantor Leonardo 
há 23 anos. 
Livre • Gratuito
6 de agosto • 17h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

quer ser feliz, A poda da Rosa, 
Quando Deus quer até o diabo 
ajuda), entre outras que fazem 
parte do set list. 
Livre • Gratuito
6 de agosto • 18h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n
 
CAPELA 
MPB
Trio de música brasileira, re-
tornou ao Auditório Ibirapuera 
no dia 10/06/16 para lançar o 
terceiro álbum - Gigante, com 
participação dos SuperStars 
Dois Africanos, após ter se 
apresentado no Palco Sunset 
do Rock in Rio 2015 e gravado o 
atual disco no estúdio Minério 
de Ferro (BH), com coprodução 
do Jota Quest. 
Livre • Gratuito
6 de agosto • 19h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

JULIANA LIMA - SHOw 
AQUARIANA
MPB
A artista apresenta canções do 
seu CD Aquariana.  que traz ar 
leve, espontâneo e descontra-
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ído, cujo signo foi a inspiração 
não só para o título como tam-
bém para a música de trabalho. 
Livre • Gratuito
7 de agosto • 14h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

ORQUESTRA SINFÔNICA DE 
SANTO ANDRÉ
Regente Abel Rocha
Livre • Gratuito (retirar ingres-
sos com uma hora de antece-
dência)
7 de agosto • 17h
Clube União Lyra Serrano
R. Antônio Olintho, s/n

Literatura
BEM OU MAL? COMO SERÁ O 
FINAL? 
Contação de histórIas com 
Claudia Lima, Marcia Rô e Mi-
riam Dias
Livre • Gratuito
31 de jullho e 6 de agosto • 14h
Biblioteca Ábia Ferreira Fran-
cisco
Avenida Rodrigues Alves, s/n

FANZINADA
Fanzines publicações indepen-
dentes, mostra de ilustrações 
e artes visuais  e oficinas com 
Thina Curtis.
Livre • Gratuito
7 de agosto • 13h às 15h
Biblioteca Ábia Ferreira
Francisco
Avenida Rodrigues Alves, s/n

FERNANDO LAURIA CONVIDA 
CARLOS NAVAS 
MPB
Em uma apresentação inédita 
no Festival de Inverno de Para-
napiacaba, o intérprete andre-
ense Fernando Lauria presta 
uma sincera homenagem a 
Emílio Santiago, um dos gran-
des ícones do canto popular 
brasileiro. Acompanhado por 
Banda e com a participação es-
pecial do cantor Carlos Navas, 
mostra releituras de grandes 
sucessos.
Livre • Gratuito
7 de agosto • 17h
Antigo Mercado
Rua Rodrigues Alves, s/n

EDVALDO SANTANA TRIO
MPB
Comemorando 40 anos de car-
reira o cantor e compositor 
Edvaldo Santana apresenta 
repertório baseado no mais 
recente álbum, Jataí, e também 
as canções representativas de 
sua trajetória artística (Cho-
ro de Outono, Quem é que não 

Claudio Baeta

Juliana Lima

Fernando Lauria

Thina Curtis
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Cinema
FESTIVAL wIM wENDERS
Parceria da Escola Livre de Ci-
nema e Vídeo - ELCV com o Ins-
tituto Goethe.

A LETRA ESCARLATE
Direção: Wim Wenders, colori-
do, 85 min., 1972

NO DECURSO DO TEMPO
Direção: Wim Wenders, p/b, 176 
min., 1976

O AMIGO AMERICAnO
Direção: Wim Wenders, colori-
do, 123 min., 1977

O ESTADO DAS COISAS
Direção: Wim Wenders, p/b, 120 
min., 1982

PARIS, TExAS
Direção: Wim Wenders, colori-
do, 139 min., 1984

ASAS DO DESEJO
Direção: Wim Wenders, colorido 
/ p/b, 122 min., 1987

UM TRUQUE DE LUZ
Direção: Wim Wenders, colori-
do, 79 min., 1996

ESTRELA SOLITÁRIA
Direção: Wim Wenders, colori-
do, 123 min., 2004/05

INVISÍVEIS
Direção: Isabel Coixet, Wim 
Wenders, Fernando León de 
Aranoa, Mariano Barroso, Ja-
vier Corcuera, colorido, 106 
min., 2007
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Restaurantes
ACARAJÉ E CIA.
Refeições caseiras, acarajé, 
fogão a lenha.  Sábados, domin-
gos e feriados • 11h às 18h
Rua Direita, 340

APIACA CASA DE CHÁ
& RESTAURANTE
Aceita cartões de débito. Sába-
dos, domingos e feriados • 8h às 
20h
Rua da Estação, 400

BAR DA ZILDA
Refeições e a tradicional cacha-
ça de cambuci. Diariamente • 7h 
às 21h
Rua Direita, 420

CANTINHO DA TERRA
A chef Eryka Bastos oferece 
casual food, cortes especiais, 
pratos vegetarianos, massas e 
pães caseiros. Aceita agenda-
mento durante a semana.
Sextas-feiras • 16h às 22h
Sábados • 11h à 0h
Domingos e feriados • 11h às 18h 
Rua da Estação, 399

ESTAÇãO CAVERN CLUB
Cozinha gourmet. Sopas, cal-
dos, risotos, massas e fondue. 
Aceita agendamento durante a 
semana e reservas para festas 
de casamento e confraterni-
zações. Sábados, domingos e 
feriados • 10h às 19h 
Av. Fox, 525 / 526

ESTAÇãO DO SABOR
Comida caseira e tempero baia-
no, tipo self service com preço 

único. Aceita encomenda de 
pratos especiais. Aceita agen-
damento durante a semana. 
Sábados, domingos e feriados • 
9h às 22h
Av. Antonio Olyntho, 485

FOGãO À LENHA 
Self service de preço único 
com comida caseira no fogão 
à lenha. Costela ao molho de 
cambuci. Aceita agendamento 
durante a semana. Sábados, 
domingos e feriados • 8h às 17h
Av. Fox, 439

BIG BEN
Self service com comida ca-
seira à vontade e preço único. 
Aceita agendamento durante a 
semana. Sábados, domingos e 
feriados • 11h às 17h
Rua Antonio Olyntho, 481

CANTINHO DO BEIJA FLOR
Self service com comida casei-
ra à vontade feita no fogão à le-
nha e preço único. Serve doces 
e bebidas. Aceita agendamento 
durante a semana. Sábados, 
domingos e feriados • 9h às 18h
Avenida Fox, 450

CASTELINHO
Self service com comida ca-
seira à vontade e preço único. 
Serve doces e bebidas. Aceita 
agendamento durante a sema-
na. Diariamente • 11h às 16h
Av. Manoel Ferraz de Campos 
Salles, 25

CONFRARIA DO CAMBUCI
Comida caseira, self service e 
à la carte. Pizzas, pratos e be-

bidas à base de cambuci. Aceita 
agendamento durante a sema-
na. 
Terça a sexta-feira
18h às 22h30
Sábados, domingos e feriados,
10h às 23h • Rua Direita, 358 / 
359

NEBLINA
Self service com comida casei-
ra à vontade e preço único.
Sábados, domingos e feriados
10h às 17h
Rua Varanda Velha, 381

VARANDA VELHA
Self service com comida casei-
ra à vontade e preço único. 
Sábados, domingos e feriados
11h às 17h
Rua Varanda Velha, 376ª

VILA INGLESA
Self service com comida casei-
ra à vontade e preço único. Be-
bidas, porções e sobremesas. 
Aceita agendamento durante a 
semana.  
Sextas-feiras • 9h às 22h
Sábados, domingos e feriados
8h às 18h • Av. Fox, 438 / 440

ROTISSERIA DELICIAS
DA SERRA
Refeições caseiras, massas, 
doces e sorvete de cambuci. 
Aceita agendamento durante a 
semana. Sábados, domingos e 
feriados • 11h às 18h
Rua Direita, 353

TRADIÇãO DOS PAMPAS
Self service com preço único, 
sopas e porções. Aos sábados 

oferece som acústico aos clien-
tes. Sextas-feiras • 9h às 22h
Sábados, domingos e feriados
8h à 0h
Rua da Estação, 398

Bares
BAR DO ALBÉRIO
Bar tradicional, serve bebidas 
em geral.
Segunda a sexta-feira
19h às 22h
 Sábados, domingos e feriados
 9h às 23h
Rua Willian Speers, 35

BAR DO CAMPO
Lanches, porções, salgados e 
bebidas. Terça-feira a domingo
9h às 18h •  Rua Ford, 528

BAR DO PABLO
Salgados, doces, sucos, por-
ções e bebidas em geral.
Diariamente • 14h à 0h
Rua Willian Speers, 33

BAR FLOR DA SERRA
Serve o delicioso bolinho de ba-
calhau, salgados e bebidas.
Sábados, domingos e feriados
9h às 19h
Rua Antonio Thomaz, 19

FERREIRA´S BAR
Serve refeições, lanches, por-
ções e bebidas em geral.
Terça a sexta-feira •  9h às 22h
Sábados, domingos e feriados
9h às 20h
Rua Varanda Velha, 361
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Mais um mês
com Hitchcock
CURSO ALFRED HITCHCOCK
Com mediação de Milton 
Bíscaro, professor de História 
da Imagem da Escola Livre de 
Cinema. Inscrição pelo site 
www.elcv.art.br. Serão emitidos 
certificados.
16 anos • Gratuito • 19h
Auditório Heleny Guariba
Praça IV Centenário, s/n
Centro

REBECCA, UMA MULHER 
INESQUECÍVEL
Direção Alfred Hitchcock, 1940, 
130 min, EUA. 

Primeiro filme americano, traz 
história de uma jovem de ori-
gem humilde (Joan Fontaine) 
se casa com um riquíssimo 
nobre inglês (Laurence Olivier), 
que ainda vive atormentado 
por lembranças de sua falecida 
esposa. Após o casamento 

e já morando na mansão do 
marido, ela vai gradativamente 
descobrindo surpreendentes 
segredos sobre o passado dele.
2 de julho

SABOTADOR (SABOTEUR)
Direção Alfred Hitchcock, 1942, 
Pb, 109 Min, Eua.
O operário Barry Kane (Robert 
Cummings) é acusado injusta-
mente de sabotagem. Deter-
minado a provar sua inocência 
ele foge até Nova York, onde 
encontra Charles Tobin (Otto 
Kruger), líder de uma organi-
zação fascista. Acompanhado 
pela desconfiada Pat Martin 
(Priscilla Lane), que apenas 
aguarda o momento ideal de 
delatá-lo, Kane busca Frank Fry 
(norman Lloyd), o verdadeiro 
sabotador.
16 de julho

de viúvas, ele primeiro as seduz 
e depois as mata. Para fugir do 
seu último assassinato, ele vai 
morar com sua irmã Emma (Pa-
tricia Collinge), que vive com o 
marido e a filha Charlie (Teresa 
Wright), que logo se encanta 
pelo seu tio e xará. Com a con-
vivência e o passar do tempo, 
a inocente Charlie acaba por 
desconfiar de Oackley, que 
passa a se preocupar em não 
deixar lacunas no seu disfarce. 
No entanto, para a menina, 
ele já é seu tio suspeito, e ela 
vai ter que conciliar o amor 
que sente por ele com os seus 
medos.
23 de julho

QUANDO FALA O CORAÇãO
Direção Alfred Hitchcock, EUA, 
1945, PB, 111 Min, 

A SOMBRA DE UMA DÚVIDA
Direção Alfred Hitchcock, EUA, 
1943, PB, 108 min.
Hitchcock e o Expressionismo 
Alemão. Charlie Oackley (Jo-
seph Cotten) é um serial killer Rebecca

A Sombra de Uma Dúvida
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A dra. Constance Petersen 
(Ingrid Bergman) trabalha 
como psicóloga em uma 
clínica para doentes mentais. O 
local está prestes a mudar de 
direção, com a substituição do 
dr. Alexander Brulov (Michael 
Chekhov) pelo dr. Edward 
(Gregory Peck). Ao chegar 
o dr. Edwards surpreende 
os médicos locais pela sua 
jovialidade e também por seu 
estranho comportamento. Logo 
Constance descobre que ele é 
na verdade um impostor, que 
perdeu a memória e não sabe 
quem é.
30 de julho

PONTO MIS
Parceria entra a Escola Livre de 
Cinema e Vídeo e o Ponto MIS 
(Museu da Imagem e do Som)
Gratuito
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
- ELCV
Avenida Utinga, 136 - Bairro 
Santa Terezinha - Santo André

Reconstituindo os detalhes 
da morte de seu irmão, Rafael 
Burlan da Silva, ocorrida há 
12 anos, o cineasta Cristiano 
Burlan lança-se a uma jornada 
pessoal que conduz ao coração 
de um círculo de violência em 
torno dos bairros da perferia 
paulistana, como o Capão 
Redondo, onde morava a fa-
mília e o irmão, de 22 anos, foi 
morto com sete tiros, em 2011. 
Explorando as razões do envol-
vimento do irmão com drogas 
e roubo de carros, o diretor 
expõe partes de sua própria 
história familiar, ouvindo 
parentes e amigos, mapeando 
o histórico de dolorosas feridas 
emocionais.
12 anos •  20 e 27 de julho • 17h

HOJE EU QUERO VOLTAR
SOZINHO
Direção Daniel Ribeiro, Brasil, 
2014, 96min.

O FIM DO FILME
Direção André Dib, Brasil, 2012, 
15 Min
Funcionário de uma videoloca-
dora, João Lucas acaba sempre 
revelando o final dos filmes 
aos clientes. Após conhecer 
uma cliente que aluga sempre 
o mesmo filme, os dois passam 

a debater nas madrugadas o 
verdadeiro significado de seu 
final.
Livre • 20 de julho • 14h30

Leonardo é um adolescente 
cego em busca de sua indepen-
dência. Seu cotidiano, a relação 
com sua melhor amiga, Giova-
na, e sua forma de ver o mundo 
ganham novos contornos com a 
chegada de Gabriel.
12 anos • 27 de julho • 15h

O Fim do Filme

Mataram Meu Irmão

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

TUDO PODE DAR CERTO
Direção Woody Allen, EUA, 
2009, 91 Min.
Boris Yellnikoff é um velho 
rabugento que tem o hábito de 
insultar seus alunos de xadrez. 
Ex-professor da Universidade 
de Columbia, ele considera ser 
o único capaz de compreender 
a insignificância das aspira-
ções humanas e o caos do uni-
verso. Um dia, prestes a entrar 
em seu apartamento, Boris é 
abordado por Melodie St. Ann 
Celestine, que lhe implora para 
entrar. Ele atende ao pedido, a 
contragosto. Percebendo sua 
fragilidade, Boris permite que 
ela fique no apartamento por 
alguns dias. Ela se instala e, 
com o passar do tempo, não 
aparenta ter planos de deixar 
o local. 
12 anos • 20 de julho • 15h

MATARAM MEU IRMãO
Direção Cristiano Burlan, Brasil, 
2013, 77 minutos 

ANTES DE PALAVRAS
Direção Diego Carvalho Sá,
Brasil, 2013, 13min.
Fragmentos de uma aproxima-
ção entre dois adolescentes.
Livre • 27 de julho • 14h30
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Oficinas lúdicas 
com tecnologia
OFICINA DE PRODUÇãO DO 
PROJETO CINE TRAGÉDIA 
Preparação e filmagem do ro-
teiro desenvolvido no primeiro 
módulo, baseado na peça Édipo. 
Nesse segundo módulo podem 
ingressar novos alunos que 
farão a produção, preparação e 
filmagem do roteiro desenvol-
vido nos meses de junho e julho 
de 2016 na oficina de roteiro. As 
inscrições deverão ser feitas 
no site: www.elcv.art.br. Vagas 
limitadas. Cine-tragédia tem 
como proposta a realização de 
um trabalho de reinterpretação 
audiovisual baseado na peça 
Édipo Rei de Sófocles numa 
parceria entre a Escola Livre 

de Cinema e Vídeo e as Oficinas 
Culturais Metropolitanos do 
Estado de São Paulo.
16 anos • Gratuito
1 de julho • 7h
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
- ELCV
Avenida Utinga, 136
Santa Terezinha

EMIA MAKERS + LABLÚDICO
EMIA Makers é um projeto 
em desenvolvimento dentro 
da EMIA Aron Feldman em 
parceria com o Programa 
EducaMakers da Fundação 
Lemann e o projeto LabLúdico. 
A ideia é aproximar atividades 
do universo maker do público 
frequentador da escola. Neste 
dia, teremos uma atividade 
especial destinada as crianças 
entre 7 e 11 anos - e também 
para seus pais, avós e amigos 
- com quatro oficinas lúdi-
cas envolvendo tecnologia e 
pensamento sustentável: uma 
oficina de gastronomia saudá-
vel, uma oficina de como fazer 
tintar naturais, uma oficina de 
construção de instrumentos 
musicais e construção de robôs 
divertidos. A entrada é franca, 
e as inscrições serão feitas no 
mesmo dia da atividade.
Livre • Gratuito
2 de julho • 10h às 12h
EMIA Aron Feldman
Av. Itamarati, 536
Parque Jaçatuba

PINTURA EM TELA
Com Sueli Pereira, voluntária 
do Parque Escola
Noções básicas de técnicas de 
pintura em óleo sobre tela. 15 
vagas
Livre • Gratuito
11, 18 e 25 de julho e 1, 8, 15, 22 e 
29 de agosto • 9h às 11h30
Parque Escola
R. Anacleto Popote, 46
Vila Valparaiso

OFICINA BÁSICA DE wORD
Aprenda a utilizar as princi-
pais ferramentas deste editor 
de texto. Conteúdo voltado 
para iniciantes e pessoas que 
querem praticar e tirar dúvidas 
sobre o programa. 12 vagas, 
carga horária de 4 horas.
Livre • Gratuito
20 e 27 de julho
Manhã: 10h às 12h
Tarde 15h às 17h
Laboratório de Informática
do Parque Escola
R. Anacleto Popote, 46
Vila Valparaiso

Emia Maker + LabLúdico

Pintura em Tela

CINE
TRAGÉDIA
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A Vila de
Paranapiacaba

A Vila Ferroviária de Parana-
piacaba, situada no município 
de Santo André, SP, prove-
niente da ocupação inglesa na 
Serra do Mar para construção 
da estrada de ferro Santos-
Jundiaí no final do Século xIx 
é provavelmente um dos mais 
representativos exemplares do 

patrimônio industrial nacional.
Este conjunto cultural e 

natural singular é o único pa-
trimônio andreense tombado 
pelos órgãos de preservação 
nos âmbitos Municipal (COM-
DEPHAAPASA, 2003), Estadual 
(COnDEPHAAT, 1987),  Federal 
(IPHAN, 2002) e foi oficialmente 

incluída em 2014 na lista tenta-
tiva a candidata a Patrimônio da 
Humanidade (UNESCO).

Em 2002 a parte baixa da Vila 
de Paranapiacaba foi adquirida 
pela Prefeitura de Santo André 
que a partir de então efetiva-
mente começa a implementar 
um projeto de revitalização do 
patrimônio e incentivo ao tu-
rismo.

Em junho de 2003 foi cria-
do Parque Natural Municipal 
Nascentes de Paranapiacaba, 
uma Unidade de Conservação 
de 4 milhões de m2 de área de 
patrimônio natural, para con-
servar os exuberantes recursos 

naturais da Mata Atlântica e as 
várias nascentes que contri-
buem para o abastecimento da 
Represa Billings, localizados no 
entorno da Vila de Paranapia-
caba

Em 2014 a Vila de Paranapia-
caba foi contemplada com re-
cursos federais do PAC Cidades 
históricas que permitirão o res-
tauro de cerca de 250 imóveis.

Incluída entre os 100 monu-
mentos mais importantes do 
mundo, pelo World Monuments 
Fund , a Vila de Paranapiacaba 
faz parte do Núcleo da Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo e inte-
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gra a Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, reconhecida 
pela Unesco como de relevante 
valor para humanidade.

Paranapiacaba é uma vila 
ferroviária fundada na década 
de 1860 e um marco da presen-
ça britânica no país que encan-
ta por suas casas de madeira 
hierarquicamente divididas 
pelas ruas planejadas da Vila 
Martin Smith, na Parte baixa, 
pelo relógio que ditava o ritmo 
das atividades, pelo colorido 
das casas do morro da Parte 
Alta, pelo movimento dos trens 
e por sua típica neblina.

Construída pela empresa 
inglesa São Paulo Railway Com-
pany foi a primeira ferrovia do 
Estado de São Paulo que ligava o 
porto de Santos a Jundiaí, num 
trecho de 139 Km que vencia as 
adversidades do clima e relevo 
da Serra do Mar com obras de 
engenharia admiráveis.

A origem de Vila teve a pri-
meira movimentação humana 
a partir dos índios tupis que a 
nomearam de Paranapiacaba, 
significando em seu idioma: 
“de onde se vê o mar”. Era esta 
a visão que tinham os povos 
indígenas que passavam pela 
região rumo ao planalto.  Pos-
teriormente, naquele caminho 
íngreme utilizado pelos índios 
foi construída pela São Paulo 
Railway Co., 1867, a partir da 
Estação Alto da Serra, atual Es-
trada de Ferro Santos-Jundiaí, 
dando origem à ocupação da 
área pelos ferroviários.

A partir de então este passou 
a ser o principal meio de esco-

amento rápido rumo aos mer-
cados da Europa, via porto de 
Santos da produção da lavoura 
do café, que chegou ao Rio de 
Janeiro e logo se espalhou pelo 
Vale do Rio Paraíba e, posterior-
mente, oeste paulista.

Em 1856 a então recém-cria-
da empresa inglesa São Paulo 
Railway Co. recebia, por decre-
to imperial, a concessão para 
a construção e exploração da 
ferrovia por 90 anos.

A Vila, inicialmente um acam-
pamento de operários, após a 
inauguração da ferrovia, em 
1867, transformou-se na Esta-
ção Alto da Serra, para cuidar 
da manutenção do sistema. Em 
função de sua localização, últi-
mo ponto antes da descida da 
serra, a Vila começou a ganhar 
importância.

Em 1946, termina o período 
de concessão e todo o seu pa-
trimônio é incorporado ao Go-
verno Federal. Esse fato é apon-
tado pelos antigos moradores 
como o início da decadência da 
Vila, que passou nas décadas 
seguintes por um processo de 
degradação até ser comprada 
pela Prefeitura de Santo André 
em 2002. 

A partir desta data é que se 
iniciou um trabalho efetivo para 
a preservação do patrimônio e 
alavancar o desenvolvimento 
sócio-econômico local através 
do turismo.

No entanto, quem visita a vila 
se encanta com as edificações 
e a Natureza que se impõem e 
tomam conta da paisagem e a 
atenção dos olhares que dei-

xam de observar o bem a par-
tir do seu real valor como bem 
observou o prof. nestor Goulart 
Reis Filho, em seu relatório para 
o tombamento pelo IPHAN, do 
qual destacamos o trecho abai-
xo:

 “Paranapiacaba é tipica-
mente uma vila construída por 
uma empresa, para a instala-
ção e controle da vida dos seus 
funcionários. /.../ A Vila de Para-
napiacaba é um conjunto urba-
nístico. O seu valor excepcional 
não está na qualidade do proje-
to arquitetônico ou urbanísti-
co, com traçado relativamente 
simples. A excepcionalidade 
está no fato de que nós nunca 
tombamos no Brasil, locais de 
trabalho e locais de habitação 
do povo.

Gostaríamos de saber a sua opinião! 
O que é Patrimônio de Santo André para você?

Envie para comdephaapasa@santoandre.sp.gov.br

/.../ a importância desse 
exemplo, é a de um conjunto 
urbanístico representativo de 
um ciclo histórico do Brasil e 
um dos primeiros casos, se não 
o primeiro, de uma vila que foi 
construída para trabalhadores 
brasileiros, e que é representa-
tiva desta parcela da população, 
da vida urbana brasileira que 
nunca foi reconhecida.” (Nestor 
Goulart Reis Filho, 2004) 

Neste momento em que a 
Vila de Paranapiacaba passa 
por grandes transformações 
é importante entendermos o 
real valor deste patrimônio e 
os elementos que configuram 
a sua excepcionalidade, que 
sobre qualquer circunstâncias 
devem ser preservados para as 
gerações futuras.
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Educação e cultura 
em um só lugar

CASA DA PALAVRA MÁRIO 
QUINTANA
Praça do Carmo, 171 
Centro • 4427-7701

CASA DO OLHAR LUIZ 
SACILOTTO
Rua Campos Sales, 414 - 
Centro • 4427-5008

MUSEU DE SANTO ANDRÉ 
DR. OCTAVIANO ARMANDO 
GAIARSA
Rua Senador Fláquer, 470 - 
Centro •  4427-7297

CENTRO DE DANÇA
Rua Eduardo Monteiro, 410 
- Bela Vista • 4438-5021

BIBLIOTECA NAIR LACERDA
Praça IV Centenário, s/n - 
Centro • 4433-0771

TEATRO CONCHITA DE 
MORAES/ ESCOLA LIVRE DE 
TEATRO
Praça Rui Barbosa, s/n - 
Santa Terezinha
4996-2164

EMIA ARON FELDMAN
Parque Regional da Criança
Palhaço Estremilique
Avenida Itamarati, 536 - 
Parque Jaçatuba
4476-7437

ESCOLA LIVRE DA CINEMA E 
VÍDEO/ CHÁCARA PIGNA-
TARI
Av. Utinga, 136 - Vila
Metalúrgica • 4461-2081

AUDITÓRIO HELENY 
GUARIBA
Praça IV Centenário, s/n - 
Centro • 4433-0789

SALãO DE EXPOSIÇõES
Praça IV Centenário, s/n - 
Centro • 4433-0605

A Biblioteca de Paranapiaca-
ba Ábia Ferreira Francisco foi 
inaugurada em 21 de abril de 
1979, no andar térreo do antigo 
CEAR na parte alta da Vila. No 
fim da década de 1980, passou a 
funcionar no primeiro andar do 
mesmo edifício.

Em 2002, foi instalada no 
galpão próximo à Bica D’água 
na parte baixa da Vila. Somen-
te em 2008 passou a ocupar a 
casa onde hoje se encontra, na 
Avenida Rodrigues Alves, s/n, 
que sofreu incêndio, mas foi 
devidamente restaurada para 
receber o equipamento público.

O nome homenageia uma das 
primeiras funcionárias, Ábia 
Ferreira Francisco, moradora 
da Vila e de família de ferro-
viários, falecida em acidente 
de ônibus na estrada entre Rio 
Grande da Serra a Vila de Para-
napiacaba.

A biblioteca permaneceu fe-
chada por quatro meses para 
restauro e foi reinaugurada dia 
3 de outubro de 2015. “Passou 
por restauro na fachada e ga-

nhou novas janelas, portas e 
pintura”, conta Maria Lourdes 
Ustulin, gerente das bibliotecas 
ramais de Santo André. 

Com 180 metros quadrados, 
acolhe espaço cultural, sala 
temática Trilhos e Trilhas, que 
conta com cerca de 1,5 mil li-
vros no acervo. “O objetivo é 
fornecer informação específica 
e de qualidade aos munícipes, 
pesquisadores, turistas e a to-
dos aqueles que se interessa-
rem”, explica Lourdes. 

Estão disponíveis aos mora-
dores, aproximadamente sete 
mil obras literárias., entre as 
quais ficção, romance, literatu-
ra infantil e infanto-juvenil. 

O acervo conta também com 
teses, ebooks (versão eletrô-
nica de um livro que já foi im-
presso ou lançado apenas em 
formato digital) e artigos peri-
ódicos sobre a Vila. Essas obras 
estão disponíveis presencial-
mente ou pela internet, no por-
tal da biblioteca digital de Santo 
André, no link www.santoandre.
sp.br/pesquisa

LOJA MODELO
ITINERANTE SEBRAE
Com 55 metrtos quadrados e 15 
metros de comprimento, a Loja 
Modelo Itinerante foi concebida 
em uma carreta com o espaço 
necessário para que técnicos 
do Sebrae-SP apresentem os 
principais conceitos do varejo 
moderno. Disposição de roupas 
e acessórios, organização de 
produtos, iluminação ideal 
para valorizar as mercado-
rias e conceitos como visual 
merchandising. Além disso, o 
veículo foi totalmente adaptado 
para receber portadores de 
deficiência. Entre as novida-
des, está a identificação de 
etiquetas por radiofrequência. 
A tecnologia é usada como 
alternativa ao código de barras 
e permite rastrear o produto 
durante todo o processo, do 
estoque à venda ao cliente. 
Livre • Gratuito
18 a 22 de julho
9h às 17h
Praça do Carmo - Centro
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FESTIVAL DE SOPAS
Inspirado na sopa de cebola da 
antiga Ceasa da Capital, o Fes-
tival de Sopas Craisa resgata 
a tradição gastronômica das 
décadas de 1960 e 1970.
Livre
Sextas, sábados e domingos
18h à 0h
Craisa
Avenida dos
Estados, 2.195 - 
Santa Terezinha

TANABATA 
MATSURI
Celebrada
como Festival das Estrelas há 
mais de um milênio no Japão e 
há cerca de 30 anos no Brasil, 
a festa resgata a lenda da 
princesa Orihime e o amado 

pastor Kengyu, que só podiam 
se encontrar uma vez por ano 
no  sétimo dia do sétimo mês. 
Neste dia, as pessoas fazem 
pedidos no Tanzaku por meio 
de filipetas coloridas, sendo 
que cada cor tem um significa-
do. Comidas típicas, aikidô, tai-
kô, ikebana, bonsai, cermônia 
do chá, odori, karaokê, dança 
dos leões e dragões, shamisem, 
tanzaku.
Livre • Gratuito
9 de julho • 10h às 20h
10 de julho • 10h às 18h
Sociedade Cultural ABC Bunka 
Kyokai de Santo André
Rua Santo André, 661
Vila Assunção

FEIRA DE ARTES E 
ANTIGUIDADES DE
PARANAPIACABA
Cerâmica, marchetaria, bone-
cas em tecido e expositores de 
antiguidade do Bixiga. Parceria 
com os estabelecimentos de 
gastronomia da Vila oferece 
possibilidade de pratos espe-
ciais a preços acessíveis. 
Livre• Gratuito
10 de julho • 10h às 17h
Clube Lyra Serrano
Rua Antonio Olynto, s/n

FEIRA LIVRE DO VINIL
Criada em 2004, reúne aficio-
nados em discos de vinil e sua 
cultura. 
Livre• Gratuito
16 de julho • 9h às 17h30
Galeria Studio Center
Rua Campos Sales, 58/64
Centro

Este inverno 
vai ser sopa

Festival de sopas no Craisa

FEIRA ORGÂNICA DE SANTO 
ANDRÉ
Livre • Gratuito
Terças • 16h às 20h30
Craisa
Av. dos Estados, 2.195 - Santa 
Terezinha
Quintas • 16h
Paço Municipal
Praça IV Centenário, s/nº - 
Centro
Sábados • 10h às 15h
Atrium Shopping 
Giovanni Batista Pirelli, 155 
Homero Thon

FEIRA DE ARTESANATO
Livre • Gratuito
Domingos
Das 9h às 17h
Parque do Ipiranguinha
Rua Cel. Seabra, s/n
Parque Regional da Criança
Av. Itamarati, 536 - Pq. Jaça-
tuba
Quartas- feiras • 9h às 15h
Paço Municipal
Praça IV Centenário, s/n
Rua Cesário Mota - Centro
Sextas- feiras • 9h às 15h
Praça do Carmo – Centro
Das 9h às 17h
Rua Cesário Mota – Centro
Das 9h às 17h
Sábados •  9h às 15h
Praça do Carmo – Centro
Largo da Estátua – Centro
Rua Eliza Fláquer – Centro
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Paranapiacaba: 
uma serra, uma 

vila, um patrimônio 

Do tupi guarani, lugar es-
treito que leva ao mar ou lugar 
de onde se avista o mar.  Para 
a geografia,  a serra que se 
desenvolve ao longo de todo o 
litoral sul e sudeste: a serra de 
Paranapiacaba ou Serra do Mar.

Para muitos, aventureiros ou 
amantes da arte e da cultura, 
é o destino para se aproximar 
da Mata Atlântica nas trilhas 
das nascentes do Rio Grande 
ou do Parque Estadual da Serra 
do Mar, ou para curtir eventos 
musicais durante o Festival de 
Inverno, ou quitutes saborosos 
durante o Festival do Cambuci. 

Paranapiacaba é muito mais.
Durante muitos anos, foi 

o motor do desenvolvimento 

Paulista. Era de lá que se movi-
mentava os trens que traziam e 
levavam a riqueza do Estado de 
São Paulo, conectando o porto 
de Santos com o interior. 

Paranapiacaba era o motor 
responsável pelo movimento 
dos trens pelo trecho inclinado 
da serra. Por lá trafegava o café,  
os motores das indústrias, ma-
teriais de construção, objetos 
de casa, artigos importados e 
pessoas. Muitas pessoas que 
se encontravam na estação fer-
roviária, lugar de encontro da 
população com os viajantes, lu-
gar de trocas sociais, principal 
ponto de encontro da vila.

Paranapiacaba é também a 
vila, local de abrigo de traba-

Silvia Helena Passarelli
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lhadores ferroviários e de seus 
familiares. Uma vila com muitas 
dinâmicas envolvendo a esco-
la, o clube, o time de futebol, 
a banda lira, os bares onde se 
conversava sobre o cotidiano 
dos trens e da vida. Hoje uma 
vila com poucos ferroviários, 
mas ainda com moradores en-
volvidos com a vila e com suas 
dinâmicas, desenvolvendo seus 
trabalhos, recebendo os visi-
tantes.

Paranapiacaba é lugar de fa-
zer descobertas sobre o passa-
do da ferrovia, sobre outros mo-
dos de vida que só conhecemos 
nos livros. Lugar único e mágico 
que nos aproxima da vegetação 
da Mata Atlântica, da geografia 
da serra e da história do desen-
volvimento Paulista. 

Lugar de conhecer o modo de 
morar e de trabalhar dos ferro-
viários desde o final do século 
xIx e de como os atuais mora-
dores se organizam para viver 
em casas centenárias coloridas 
e diversas de um lado da via fér-
rea e de uma aparente homoge-
neidade na vila ferroviária: é 
preciso olhar com atenção para 
perceber as diferenças em seus 

detalhes.
Às vezes,  como por um capri-

cho,  se esconde sob um densa 
neblina que vem da serra. Fria e 
úmida,  penetra pelo vale onde 
se encontra a estrada de ferro 
e cobre as ruas e as casas da 
vila criando um cenário único. 
É uma outra vila que se apre-
senta.

Paranapiacaba ainda é o ca-
minho de cargas que de Minas 
Gerais seguem para a Baixada 
Santista. Mas os passageiros 
não passam por lá. Mas a his-
tória da ferrovia está lá para 
quem quiser percorrer os cami-
nhos do pátio ferroviário e co-
nhecer ferramentas, máquinas 
e locomotivas que movimenta-
ram a economia do estado.

Os ferroviários também não 
moram mais lá,  mas ainda é 
possível conhecer histórias do 
árduo trabalho ferroviário  na 
voz de antigos moradores. 

São essas peculiaridades que 
tornaram a vila um patrimônio 
cultural tombado pelos órgãos 
de defesa do patrimônio dos 
três níveis de governo (o mu-
nicipal, o estadual e o federal). 
Paranapiacaba é,  portanto, 
nosso patrimônio,  faz parte da 
nossa cultura, conta a nossa 
história. 

Silvia Helena Passarelli é doutora 
em arquitetura e urbanismo e pro-
fessora da Universidade Federal do 
ABC. Desenvolve estudos na área da 
história do urbanismo, destacando 
o papel da ferrovia na formação do 
território. É autora de Vitrines da 
Cidade, publicação da Editora Al-
pharrabio  (2003). 
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1 Exposição - O Importante é Competir: A História de santo André 
nos Jogos Abertos do Interior

1 Exposição: Recorta & Cola

1 Exposição: Fundação Santo André – Tradição Conectada Ao 
Futuro

1 Oficina de Produção do Projeto Cine Tragédia
1 Biblioteca Com Vida! Biblioteca Convida!
1 É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste

1 Felt da Elt -  Farinha Com Açúcar Ou Sobre A Sustança de 
Meninos e Homens

1 Festival de Sopas
1 Exposição – Quadros de Guido Poianas
1 Exposição – Um Século de História: Da Escola à Memória
1 Exposição – Quadros de Giuseppe Xella
1 Santo André, Retratos da Cidade
1 Exposição - Evoé
1 Bairros: Incluindo Memórias, Incluindo Cidadãos

1 Programa de Ação Educativa e Cultural do Museu de Santo André 
Dr. Octaviano Armando Gaiarsa

1 Exposição – Pula Violeta! Estremilique, entre Lonas e Picadeiros
2 Emia Makers + Lablúdico
2 Filme -  Rebecca, Uma Mulher Inesquecível
2 Férias Nas Bibliotecas
2 Sacada Literária: Encontro de Troca de Livros
2 É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste
2 Felt da Elt -  Portar(ia) Silêncio
3 Ray Conniff – The Tribute

3
Felt da Elt - As Presepadas de Damião de Como Fez Fortuna 
Venceu O Diabo e Enganou a Morte Com As Graças de Jesus 

Cristo
3 Felt da Elt -  Trotsky - Peça Para Televisores e Não Televisores
4 Felt da Elt - Oju Orum
5 Férias Nas Bibliotecas
5 Felt da Elt -  O Chamado da Terra
5 Felt da Elt -  Esparro
6 Felt da Elt - Acalanto
6 FlashMob - OSSA
7 Férias Nas Bibliotecas
8 Andrey Rossi: Pinturas
8 Felt da Elt -  Má Pele
9 Rogério Vilela – Despedida de Solteiro
9 Felt da Elt -  Pão e Circo
9 Felt da Elt -  Ulisses À Deriva
9 Tanabata Matsuri
10 4 Amigosín
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10 Felt da Elt -  Ponto Segredo. Primeiros Fios
10 Tanabata Matsuri
11 Pintura em Tela
12 Quatro Dedos de Prosa - Sarau Poético
13 Intervenção Narrativa Indígenas, Africanas e Afro-Brasileiras
13 Exposição - Bairros: Incluindo Memórias, Incluindo Cidadãos

14 Momento Literário: Palesteatro 400 Anos Com Shakespeare e 
Cervantes

14 Festival de Inverno de Campos do Jordão - OSSA
15 Além da Vida
16 Filme -  Sabotador (Saboteur)
16 Férias Nas Bibliotecas
16 Sacada Literária: Encontro de Troca de Livros
16 Coro Na Sacada
16 Acredite, Um Espírito Baixou Em Mim!
16 Feira Livre do Vinil
17 Acredite, Um Espírito Baixou Em Mim!
18 Pintura em Tela

20 Exposição: Vila Ferroviária de Paranapiacaba: Resgate, Registro 
e Memória

20 Oficina Básica de Word
20 Filme - O Fim do Filme
20 Filme - Tudo Pode Dar Certo
20 Filme - Mataram Meu Irmão
20 Miryan Lopez Las Canciones de Mercedes Sosa
21 A Mão do Meio - Sinfonia Lúdica
21 Exposição - Bairros: Incluindo Memórias, Incluindo Cidadãos
22 Entre Vassouras e Sinetas
22 Zoombeatles
23 Filme -  A Sombra de Uma Dúvida
23 Mundo Di Versos Encarnados
23 Sacada Literária: Encontro de Troca de Livros
23 Sarau Vozes do Feminino
24 Baby & Kids Festival de Dança
25 Pintura em Tela
25 Baby & Kids Festival de Dança
26 Férias Nas Bibliotecas
27 Exposição - Bairros: Incluindo Memórias, Incluindo Cidadãos
27 Oficina Básica de Word
27 Filme - Mataram Meu Irmão
27 Filme -  Antes de Palavras
27 Filme -  Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
28 Férias Nas Bibliotecas
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30 Filme -  Quando Fala O Coração
30 Férias Nas Bibliotecas
30 Sacada Literária: Encontro de Troca de Livros
30 Eleela
31 Eleela
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Agenda da

Cidade Realização • Prefeitura de Santo André
Responsáveis • Secretaria de Cultura e 
Turismo e Secretaria de Comunicação
Textos • Giulia Caroni (estagiária) • 
Roberto nascimento MTb 42.398/SP • 
Tuga Martins MTb 19.845/SP
Fotos: Miguel Denser • Divulgação
Editoração Eletrônica • Tuga Martins
Capa • Eduardo Tabanez
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