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NANY PEOPLE 
EM 3 EM 1

NATAL DA
ACISA

ESCOLAS DE
SAMBA

Assembleia geral para eleição dos
representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal de Políticas Culturais (CMPC) de Santo 
André. As indicações dos candidatos foram feitas 

nas reuniões dos Fóruns de Usuários de
Equipamentos e Projetos Culturais,

Trabalhadores da Cultura, Coletivos de Cultura e 
Entidades Jurídicas. O evento é aberto ao público 
geral, mas poderão votar apenas os eleitores que 

participaram dos fóruns.

Livre • Gratuito
10 de dezembro •10h às 13h

Auditório Heleny Guariba
Praça IV Centenário, s/nº - Centro
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ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS DO 
MOTOCLUBE INTRUSOS
Show de rock com a banda Sub-
viventes. Evento beneficente 
com coleta de alimentos para o 
projeto social Maria Feliciana e 
ração para animais para o cole-
tivo Olho da Rua.
Livre
1kg de alimento não perecível
4 de dezembro
12h às 22h
CEU das Artes Jd. Marek
Rua Eng. Alfredo Heitzmann
Júnior - Jd. Marek

NATAL DA ACISA 
Orquestra Sinfônica de Santo 
André
Coro da Cidade de Santo André
Abel Rocha, regente
Participação: Maurício Manieri

ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ
Concerto Especial para a Jornada do Patrimônio do Grande ABC
Orquestra Sinfônica de Santo André
Abel Rocha,regente
Livre • Gratuito • 2 de dezembro • 16h30 
Teatro Municipal Antônio Houaiss • Praça IV Centenário, s/n  • Centro

Livre
Gratuito
17 de dezembro
20h 
Paço Municipal
Praça IV Centenário, s/n 
Centro

CORO DA CIDADE DE SANTO
ANDRÉ
Roberto Ondei, regente
Livre • Gratuito
3 de dezembro • 16h
Biblioteca Nair Lacerda
1º andar
Praça IV Centenário, s/n 
Centro

BANDA LIRA DE SANTO
ANDRÉ
Claurício Cypriano, regente
Livre • Gratuito
18 de dezembro • 15h
Parque Senador Antônio
Fláquer – Ipiranguinha
R. Sete de Setembro - Vila Alzira

Clássicos de 
fim de ano

Banda Subviventes

Natal da Acisa

Banda Lira

Maestro Abel Rocha
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Quem aprendeu, 
sabe fazer

PAN
DE
MIA

PANDEMIA16 
Intervenção pública no Parque 
Regional da Criança com tra-
balhos dos alunos das oficinas 
regulares da Escola Municipal 
de Iniciação Artística (EMIA) 
Aron Feldman através da ex-
perimentação com linguagens 
artísticas durante o ano de 
2016. Neste dia haverá oficinas 
com crianças e adolescentes 
de circo, dança, musicalização,-
teatro e violão. Exposição dos 
trabalhos de crianças e adul-

tos em artes visuais, cerâmica 
e estamparia. E o lançamento 
do livro Genésio, a Cobra Acro-
bática, de Daniel Gatti e Tadeu 
Renato com ilustrações de 
Christian Piana. Leitura do livro 
por Tadeu Renato, Daniel Gatti, 
Valéria Rocha e Cristina Santos. 
Livre • Gratuito
3 de dezembro • 15h às 17h30
6 de dezembro • 19h30 às 21h
8 de dezembro • 14h às 17h
EMIA Aron Feldman
Av. Itamarati, 536 -  Jaçatuba

A BÍBLIA NA HISTÓRIA E NO 
COTIDIANO
Livre  • Gratuito
Visitação
Até 10 de dezembro 12h às 21h
Salão de Exposições Luiz
Sacilotto
Praça IV Centenário, s/n
Centro

PARQUE NASCENTES NA VILA 
DE PARANAPIACABA 
Exposição fotográfica de con-
curso promovido pela PSA
Livre • Gratuito
Abertura 
5 de dezembro
11h
Espaço João Colovati 
Praça IV Centenário, s/n
Centro

GRUPO FOSSÍLIS
Exposição itinerante realizada 
pelo Grupo Fossílis Associação 
Científica e Cultural. 
Retrata a história da evolução 
da vida na Terra, simulando de 
forma interativa toda linha do 
tempo da pré-história até a Era 
Atual. 
Livre • Gratuito
10 de dezembro • 9h às 16h
CEU das Artes Jd. Marek
Rua Eng. Alfredo Heitzmann
Júnior - Jd.Marek

EXPOSIÇÃO ORIGEM DA VIDA
Com Rodrigo Gomes
Exposição itinerante realizada 
pelo Grupo Associação Científi-
ca e Cultural. Grupo Paleontos. 
Retrata a história da evolução 
da vida na Terra. Acervo com 
mais de 100 peças, dentre elas 

diversos fósseis (originais e ré-
plicas), como o dente original 
do Espinossauro, e represen-
tações de animais do passado e 
do presente.
Livre • Gratuito
10 de dezembro • 9h às 16h
CEU das Artes Jd. Marek
Rua Eng. Alfredo Heitzmann
Júnior - Jd.Marek

COLAGENS
Exposição de Valdo Rechelo com 
coordenação de Nilo Almeida
Livre • Gratuito
Abertura
3 de dezembro • 11h
Visitação
Até 28 de janeiro de 2017
Terça a sexta-feira • 10h às 17h
Casa do Olhar
Campos Sales, 414 - Centro

Colagens, de Valdo Rechelo
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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 

O metalúrgico - a cidade O metalúrgico - o campo
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A arte de arrepiar
Foi O Rouxinol, de Igor Stra-

vinsky, que fisgou para sempre 
o ator André di Peroli para o 
mundo da ópera. Com a estreia 
em 2012, passou a integrar o 
elenco do Theatro Municipal de 
São Paulo, no qual ainda parti-
cipou de outras seis montagens 
Aida, La Bohème, de Puccini, 
Carmen, Cavalleria Rusticana, I 
Pagliacci eSalomé. “Você já viu 
de perto solistas cantando a 
plenos pulmões? Não tem como 
não se arrepiar”, garante.  

Nascido, formado e pós-gra-
duado em Santo André, pelas 
Faculdades Integradas Coração 
de Jesus (Fainc), André é dire-
tor assistente e também lecio-
na no Theatro São Pedro, inau-
gurado em 1917, um dos poucos 
remanescentes ativos de uma 
geração de casas de espetáculo 
do final do século XIX e início do 
século XX. A primeira assistên-
cia em ópera foi em Bodas no 
Monastério, de Serguei Proko-
fiev (1891-1953), com libreto 
de M. Mendelson - Prokofieva. 
Antes integrou o elenco de Le 
Nozze de Fígaro e Falstaff, as-
sessorou a direção das óperas 
Os Irmãos Grimm, O Homem dos 
Crocodilos e Édipo Rei, e ainda 
dirigiu recital de cenas de ópe-
ras de Rossini.

Mesmo com o trabalho na 
Capital, o ator faz questão de 
manter os laços com o ABC. 
Integra a Cia Pandolfo e Cia 

do Avesso em apresentações 
nos palcos regionais. Aos 32 
anos, André admite que a ba-
gagem do teatro faz com que 
o trabalho de dirigir cantores 
seja sempre um delicioso de-
safio. “É preciso muito estudo 
e dedicação, debruçar sobre as 
partituras, desvendar as notas, 
librettos, normalmente escritos 
em italiano, francês, russo ou 
alemão”, detalha

Apesar da extrema disciplina 
no palco, engana-se quem pen-
sa que assistir ópera é sinal de 
status. De um tempo pra cá, o 
estilo vem se popularizando e 
cada dia mais atrai público de 
todas as classes sociais, inte-
lectuais e etárias. “E nada de 
fraque ou smoking , a menos 
que você queira”, descontrai o 
ator. 
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A poesia cantada 
de Meramolim
MERAMOLIN MERA 
Sarau de aniversário e lança-
mento de CD
Livre • Gratuito
2 de dezembro • 19h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 – Centro

MÚSICA COM OST 
Performance com Ruir Rafael 
Limongelli e bate-papo sobre o 
processo criativo da Instalação 
O Processo Mecânico do Livro 
no Espaço com os poetas e ide-
alizadores, Ricardo Escudeiro e 
Leonardo Mathias.
Livre • Gratuito
7 de dezembro • 18h
Casa da Palavra

Praça do Carmo, 171 - Centro

CONTADORES DE HISTÓRIAS 
DO EMIA CIDADE 
Evento de formação com orga-
nização André Orbacan.
Livre • Gratuito
8 de dezembro • 19h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 - Centro

POEMAS DA CIDADE - SANTO 
ANDRÉ: EM TEU SOLO
SEMEIAS A VIDA
Lançamento de antologia da 
Coopacesso
Livre • Gratuito
9 de dezembro • 19h
Casa da Palavra

Praça do Carmo, 171 - Centro
FEIRA DE AÇÃO SOLIDÁRIA
Livre Gratuito
10 de dezembro • 10h às 14h
Concha Acústica
Praça do Carmo, s/n - Centro 

RODA DE LEITURA E
CANTORIA: ESPECIAL DE
NATAL 
Mês do Natal é sempre especial. 
Por isso nossa Roda de Leitura 
e Cantoria será para comemo-
rarmos o amor e a fraternidade, 
junto às pessoas queridas que 
nos acompanharam o ano todo 
fazendo parte da história da 
nossa Biblioteca.
Livre • Gratuito
10 de dezembro • 14h às 18h
Biblioteca Vila Floresta
Rua Parintins, 344 - V. Floresta

QUATRO DEDOS DE PROSA
Toda segunda terça-feira do 
mês, a Biblioteca Nair Lacerda 
promove encontro para aman-
tes da literatura, para quem 
gosta de escrever, de ler ou 
apenas de ouvir o que outros 
escrevem ou lêem.

Livre • Gratuito
13 de dezembro • 14h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n
Centro

GINCANA DO LIVRO
Com Alex Marques
A biblioteca Vila Linda promove 
mensalmente gincana de leitu-
ra, que tem como objetivo es-
treitar o relacionamento aluno 
e biblioteca. Neste mês irá pre-
miar a sala vencedora do ano 
que cumpriram as regras como, 
assiduidade, cuidado no trato 
com o material e pontualidade 
na entrega.
Livre • Gratuito
16 de dezembro • 9h às 16h30
Biblioteca Vila Linda
Rua Carijós, 2.286 - Vila Linda

VIOLEIROS DO EMIA CIDADE
Apresentação com organização 
de Leandro de Abreu
Livre • Gratuito
17 de dezembro • 14h
Casa da Palavra
Praça do Carmo, 171 - Centro

Meramolim Mera

Violeiros do Emia Ciadade
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Nany, solta o verbo e convida a 
platéia a meditar e se divertir 
com suas observações provo-
cadoras.

As relações
de Tchekhov

PLATÔNICO
Direção Antonio Salvador
Aos 18 anos, Tchekhov jorrou 
um texto teatral que fala da 
ação do tempo em nossas vidas, 
do que imaginávamos que se-
ríamos e nos tornamos, do que 
idealizamos e realizamos das 
relações platônicas. Esse texto 
inacabado nunca foi montado 

enquanto ele estava vivo e só foi 
descoberto depois de sua mor-
te. A dramaturgia foi encontra-
da sem título, embora pairem 
diversas hipóteses para ele.
18 anos • Gratuito
2 a 12 de dezembro • 19h30
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
Avenida Utinga, 136
Santa Terezinha

Teatro Municipal de Santo André Antônio Houaiss
Praça IV Centenário, s/n - Centro

14 anos
Inteira R$ 60
Meia e Promoções R$ 30
9 de dezembro • 21h30

FABRICIO CARPINEJAR –
O AMOR NÃO É PARA
OS FRACOS
Talk-show que disseca os re-
lacionamentos amorosos con-
temporâneos. 
14 anos
Inteira R$ 60
Meia e Promoções R$ 30
16 de dezembro • 21h30

da
nç

a

ANDALUZIR - MOSTRA DE 
TRABALHOS DA CIA PEÑA 
FLAMENCA
Participação do Grupo de Pes-
quisa em Dança Flamenca. For-
mado por alunos e ex-alunos do 
Centro de Dança ELD, o grupo se 
uniu à experiência da Cia Peña 
Flamenca para aprimorar seus 
conhecimentos e vivenciar a 
cultura. Dentro do projeto de 

formação de público em cul-
tura flamenca, serão compar-
tilhadas várias conquistas no 
primeiro tablado no Centro de 
Dança de Santo André. 
Livre • Gratuito
3 de dezembro • 19h
Centro de Dança
Rua Eduardo Monteiro, 410
Jd. Bela Vista

No compasso
da Andaluzia
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Aldir Mendes de Souza nas-
ceu em 1941 e faleceu em 2007, 
em São Paulo. Era médico espe-
cializado em cirurgia plástica, 
formado pela Escola Paulista de 
Medicina e artista autodidata, 
sendo pintor, desenhista, es-
cultor e gravador.

Começou a expor na década 
de 1960, sendo o tema do cafe-
zal muito forte neste período, 
como a tela Visão de um Tico-
tico III. Atuou também como 
roteirista e diretor de cinema, 
realizando curtas, médias e 
longas-metragens.

Esta obra apresenta um ho-
rizonte que se espalha, que se 
abre para o mundo. O cafezal é 
um tema, mas também é uma 
possibilidade que o artista en-
contra para falar das linhas e 
formas, criando um campo de 

Visão de um Tico-tico III
Aldir Mendes de Souza
Técnica: Acrílica s/ tela 
Ano de aquisição ao acervo: 1970
Dimensões: 200x180 cm
Forma de aquisição: 3º Salão
de Arte Contemporânea de Santo
André

abstração, onde nosso olhar 
flutua, como um tico-tico a voar 
sobre as plantações, sugerindo 
um movimento incessante.

A escolha de uma cor que 
rompe com padrão esperado de 
uma paisagem, esse vermelho 
que ocupa toda a tela, ilumina 
e convida para prosseguir via-
gem. Neste tempo de passagem 
de ano, que todos possam voar 
com serenidade rumo a um 
destino de sucesso e prosperi-
dade.

O vermelho
que  convida a

prosseguir viagem

pa
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Bate-papo 
em acordes

CAMINHOS DAS HISTÓRIAS. 
COMO ESCREVER UMA
HISTÓRIA? POR QUE
ESCREVÊ-LA?
Com Manuel Filho
Evento promovido pelo Núcleo 
de Escritores do Grande ABC. 
São muitos os caminhos para se 
chegar até um leitor. Inventar 
um conto, uma crônica ou uma 
poesia é exercitar nossa imagi-

nação. Assim, durante uma con-
versa sobre o processo criativo, 
o autor Manuel Filho irá explorar 
as variadas possibilidades para 
se contar uma história.
Livre • Gratuito
2 de dezembro • 19h30 às 21h
Biblioteca Nair Lacerda
Praça IV Centenário, s/n – Cen-
tro

CONVERSANDO SOBRE
MÚSICA
Conversa com a participação da 
Orquestra Sinfônica de Santo 
André - OSSA.
Livre • Gratuito
7 de dezembro • 15h
CEU das Artes Jd. Marek
Rua Eng. Alfredo Heitzmann
Júnior - Jd.Marek

Orquestra Sinfônica de Santo André

Manuel Filho
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Contemporâneos 
made in Brazil
CURSO ALFRED HITCHCOCK 
Exibição dos filmes do diretor 
com mediação de Milton Bís-
caro, professor de história da 
imagem da Escola Livre de Ci-
nema.
Gratuito
Auditório Heleny Guariba
Praça IV Centenário, s/n 
Centro

TRAMA MACABRA
Dir. Alfred Hitchcock, EUA, 1976, 
120 min.
A falsa médium Madame Blan-
che (Barbara Harris) e seu 
namorado, o taxista George 
Lumley (Bruce Dern), tentam 
arrancar algum dinheiro de 
Julia Rainbird (Cathleen Nes-
bitt) dizendo que conseguem 
se comunicar com seu sobrinho 
desaparecido. Enquanto isso, 
Arthur Adamson (William Deva-
ne) e sua parceira Fran (Karen 
Black), enriquecem seques-
trando magnatas. Brevemente 

os caminhos dos quatro trambi-
queiros se cruzarão.
16 anos
3 de dezembro • 19h

MOSTRA DE CINEMA
CONTEMPORÂNEO
BRASILEIRO 
Parceria entre a ELCV - Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo e a 
Ancine - Agência Nacional de 
Cinema.

Gratuito
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
Avenida Utinga, 136 - Santa Te-
rezinha

VIOLETA FOI PARA O CÉU
Dir. Andrés Wood, Argentina, 
Brasil, Chile, 110 min. 
O filme conta a trajetória da 
compositora, artista e canto-
ra chilena Violeta Parra. Esta 
biografia não segue uma linha 
cronológica, focando-se em 
diversos momentos da vida de 
Violeta, como sua infância na 
província de Ñuble, sua viagem 
pelo interior do Chile, as visi-
tas à França e à Polônia, além 
do romance que ela teve com 
o suíço Gilbert Favre. O filme é 
inteiramente intercalado com 
trechos de uma entrevista que 
Violeta Parra deu à televisão em 
1962.
12 anos
7 de dezembro • 15h

AS CANÇÕES
Dir. Eduardo Coutinho, 90 min, 
2011, Brasil

Homens e mulheres cantam 
músicas que marcaram suas vi-
das. De Eduardo Coutinho, dire-
tor de Babilônia 2000, Edifício 
Master, Peões e Santo Forte.
Livre
14 de dezembro • 15h

PONTO MIS
Parceria entre a ELCV - Escola 
Livre de Cinema e Vídeo e o MIS 
- Museu da Imagem e do Som 
através do programa Ponto MIS.
Gratuito
Escola Livre de Cinema e Vídeo 
Avenida Utinga, 136 - Santa Te-
rezinha

MOTO-PERPÉTUO
Dir. Caio Guerra, Brasil, 2013, 8 
min.
Leonardo, um violinista obce-
cado, tenta criar uma máquina 
para virar as páginas da par-
titura de forma automática, 
permitindo que ele toque seu 
instrumento eternamente. 
Johan, seu filho, um menino 
prodígio que aprendeu sozinho 
a ler e interpretar partituras, é 
o único a contestar o sonho do 
moto-perpétuo.
Livre
7 de dezembro • 17h

Violeta foi para o céu
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PALAVRA (EN)CANTADA
Dir. Helena Solberg, Brasil, 2012, 
84 min.
Faz uma viagem pela história 
do cancioneiro brasileiro com 
um olhar voltado para a relação 
entre poesia e música. 
Livre
7 de dezembro • 17h30

RETRATOS ANÔNIMOS
Dir. Fernanda Fernandes, Brasil, 
2015, 5 min.
Por que capturar imagens de 
pessoas anônimas? Por que al-
guém dedica uma vida inteira a 
ver um segundo na vida de um 
desconhecido? 
Livre
14 de dezembro • 16h30

OLHO NU
Dir. Joel Pizzini, Brasil, 2014, 101 
min.
Com Ney Matogrosso.
A vida-obra de Ney Matogros-
so, retratada a partir do con-
junto de imagens e sons que o 
artista reuniu até hoje em sua 

casa e existentes em arquivos 
públicos, em contraponto com 
as performances atuais. Como 
o próprio nome sugere, o filme 
ousa desnudar o homem por 
trás da fama, sondando assim 
as motivações de sua arte, o 
senso crítico, o caráter liber-
tário e o ideário político que 
permeia o repertório de Ney, 
pautado sempre pela coerência 
e qualidade estética.
16 anos
14 de dezembro  • 17h

EXIBIÇÃO DOS FILMES
PRODUZIDOS PELOS ALUNOS 
DA ELCV DE 2016
Ao longo de 2016, os alunos do 
curso regular (turma 7 e 8) e os 
alunos da oficina Cine Tragédia, 
produziram curtas-metragens 
que neste dia será exibidos 
como finalização do ano.
Livre • Gratuito
17 de dezembro • 16h
Museu da Imagem e do Som
Av. Europa, 158 - Jardim Europa 
- São Paulo
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Prepare-se
para a folia

Santo André tem 13 escolas de 
samba que antes mesmo da vi-
rada do ano se preparam para 
desfilar na avenida durante o 
Carnaval. Os ensaios são das 
19h às 23h, de duas a três vezes 
por semana, sem dia determi-
nado. Vale conferir.

OCARA CLUBE (grupo A)
Rua Capricórnio, 75 – Vila Guio-
mar • 4438-8732
VILA ALICE (grupo B)
Av. D. Jorge Marcos Oliveira, 155 
Vila Guiomar • 4435-7400
SÃO JORGE (grupo B)
Avenida São Paulo, 860 – Cidade 
São Jorge
SECI (grupo A)
Avenida das Nações Unidas, 
2090 – Jardim Rina – Parque 
Erasmo
LÍRIOS DE OURO (grupo A )
Rua das Begônias, s/n – Vila Vi-
tória • 4972-0501
TRADIÇÃO DE OURO (grupo A)
Rua Nelson Ferreira, 341 – San-
ta Terezinha
PALMARES (grupo A)
Rua Armando Rocha, 39 – Pal-
mares
LEÕES DO VALE (grupo A)
Rua Saracanta, 658 – Jardim 
Irene
CENTRE VILLE (grupo B)
Rua João Caetano, 76 – Vila 
Guarani
PANTERA NEGRA (grupo A)

Rua Pereira Coutinho, s/n – Jar-
dim Estela
IMPÉRIO PARQUE NOVO
ORATÓRIO (grupo B)
Rua Almada, 740 – Jardim Sto. 
Alberto
BELEZA PURA (grupo B)
Ensaio Campo da Aliança
ASA BRANCA (grupo B)
Rua Alfredo Angeline, 18 – Jar-
dim Sta. Cristina
BLOCO GAVIÕES DA FIEL ABC 
(não compete com as outras es-
colas, só participa)
Rua Cel. Fernando Prestes, 766 
– Centro • 4993-0982
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ioO COMDEPHAAPASA abre espaço para todos aqueles que tenham interesse 
em participar e contribuir com informações sobre este estudo, através do 

encaminhamento de imagens, texto e/ou depoimentos. 

É um convite à participação para a construção coletiva da memória e 
valorização do patrimônio histórico e cultural de nossa cidade.

Envie para comdephaapasa@santoandre.sp.gov.br

O Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC, por meio do Grupo 
Temático de História e Memória, 
realiza pela primeira vez a JOR-
NADA DO PATRIMÔNIO DO ABC, 
envolvendo as sete cidades da 
região.

Criado em 2012, o Grupo Te-
mático tem dentre suas atribui-
ções a formulação de políticas 
públicas para a preservação e 
divulgação do patrimônio cul-
tural da região. Assim, a partir 
desse propósito, organizou 
este evento que acontecerá ao 
longo de quatro dias (1º a 4 de 
dezembro de 2016), tendo por 
objetivos proporcionar momen-
tos e/ou condições para que a 
população (re)conheça seus 
patrimônios, despertando, além 
do conhecimento, relações de 
afeto e identificação com os 
mesmos.

Desta forma, busca-se cha-
mar a atenção para os diversos 
bens culturais de nossas cida-
des, sensibilizando os partici-
pantes para a importância da 
preservação e fruição por todos 
que se relacionam cotidiana-
mente, às vezes sem perceber, 
com esses suportes de nossas 
memórias: monumentos, tem-
plos, edificações etc. Há tam-
bém lugar nesta Jornada para 
manifestações do Patrimônio 

Imaterial.
Seguindo exemplos de even-

tos semelhantes que ocorrem 
no exterior e, desde o ano pas-
sado, na capital paulista, esta 
Jornada se compõe de múlti-
plas e simultâneas atividades: 
exposições, visitas guiadas, 
apresentações teatrais, corais, 
rotas turísticas/históricas, en-
contros e rodas de conversa, 
palestras, oficinas e caminha-
das.

Abrindo o primeiro dia da 
Jornada, acontece o II Fórum 
de Memória e Patrimônio Cultu-
ral do Grande ABC, com o tema 
Educação Patrimonial. Será um 
momento de reflexão e discus-
são da importância da educa-
ção patrimonial para a forma-
ção de cidadãos que valorizem 
o patrimônio para além de valo-
res comerciais, da especulação 
imobiliária e do valor artístico 
uniformizado pelos grandes 
meios de comunicação.

Nos dias seguintes, a extensa 
programação apresenta opor-
tunidades singulares de (re)
conhecimento das cidades, de 
suas memórias, por vezes im-
perceptíveis em meio à dinâmi-
ca apressada de nossas rotinas.

Contamos para a realização 
desta Jornada com a parceria 
e apoio os Grupos de Trabalho 

Cultura, Educação e Turismo do 
Consórcio Intermunicipal Gran-
de ABC.

Também parceiros funda-
mentais para o evento, as uni-
dades do Sesc de Santo André e 
São Caetano do Sul, bem como 
a unidade do Senac de Santo 
André.

Esperamos que esta primei-
ra iniciativa seja sucedida por 
outras Jornadas, ampliando e 
trazendo à luz os patrimônios 
culturais de nossas cidades, de 
nossa população.

PROGRAMAÇÃO
Livre • Gratuito
1 a 4 de dezembro • 8h30 às 17h
Senac Santo André
Av. Ramiro Colleoni, 110 - Centro
MANHÃ
8h30 - Credenciamento e café
9h - Abertura
9h30 – Mesa 1: Conceitos e me-
todologias da Educação Patri-
monial
Samira Bueno Chahin
“Conceitos norteadores para 
formação de professores: re-
flexões sobre Educação Patri-
monial”
Simone Scifoni
“Inventário participativo como 
metodologia de Educação Pa-
trimonial”
12h – Almoço

II Fórum de Memória 
e Patrimônio Cultural 
do Grande ABC

TARDE
13h30 – Mesa 2: Educação Pa-
trimonial no Brasil
Hurika Fernandes de Andrade
“Construção do Plano Munici-
pal de Educação Patrimonial na 
cidade patrimônio, Olinda - Per-
nambuco”
Leandro Henrique Magalhães
“Projeto Educação Patrimonial 
em Londrina - Paraná”
15h30 – Intervalo para café
16h – Mesa 3: Possibilidades 
para a Educação Patrimonial 
no ABC
Sonia Maria Franco Xavier e Mo-
nica Iafrate
“Livro infantil sobre a história 
de São Caetano e o Circuito Cul-
tural”
Leonice Mantovani Parajara 
e Rosimara Tanajura Barbosa 
Rampazo
“Ação educativa no ‘Projeto 
Bairros: incluindo memórias, 
incluindo cidadãos – Santo An-
dré’”
 17h – Encerramento 
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Silêncio!
Gravando
CEU DAS ARTES JD. MAREK
Rua Eng. Alfredo Heitzmann
Júnior - Jd. Marek

AULAS DE VIOLÃO
Aulas de violão promovidas pela 
Emiacidade.
12 anos • Gratuito
1 de dezembro • 15h30 às 17h30

PRODUÇÃO DE VÍDEO
Oficina de produção de vídeos 
promovida pela Emiacidade. 
Aulas semanais.
12 anos • Gratuito
2 de dezembro • 14h30 às 17h30
3 de dezembro • 9h às 12h
10 de dezembro • 9h às 12h

INTERPRETAÇÃO PARA CÂ-
MERA E CINEMA
Curso de interpretação para 
câmera e cinema realizado pelo 
CESA. Todos os sábados.

Livre • Gratuito
3, 10 e 17 de dezembro
9h às 12h

CURSO DE TEATRO CESA
Curso de teatro realizado pelo 
CESA. Todos os sábados.
Livre • Gratuito
3, 10 e 17 de dezembro 
9h às 12h

CURSO DE TEATRO
EMIACIDADE
Oficina de teatro do Emiacida-
de. Aulas semanais.
12 anos • Gratuito
4 de dezembro • 14h às 16h30

OFICINA DE ARTESANATO
EMIACIDADE
Oficina de artesanato com rea-
proveitamento de materiais do 
Emiacidade. Aulas semanais.
12 anos • Gratuito
6 de dezembro • 14h às 16h30
7 de dezembro • 14h às 17h

CURSOS PARQUE ESCOLA 
Inscrições por telefone 3356-
9050 - parqueescola@santo-
andre.sp.gov.br
Rua Cananeia,367 - Valparaíso

INTEGRAÇÃO CAMPO CIDADE 
E A EXPERIÊNCIA DA CSA ABC 
Através da historia vamos des-
cobrir nessa oficina em que 
momento o ser humano resol-
veu se desligar da agricultura. 
Vamos entender os impactos 
que essa ruptura com o campo 
causaram para o meio ambien-

te e para as relações humanas. 
Serão demonstradas formas de 
com religarmos novamente o 
vínculo com a autossuficiência 
alimentar por meio da asso-
ciação livre entre pessoas. 30 
vagas
Livre • Gratuito
17 de dezembro • 10h

OFICINA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
Você sabe o que é um vírus? 
Como ele funciona? Qual antiví-
rus utilizar? Se você deseja en-
tender mais sobre este e outros 
problemas que podem afetar 
nossos computadores pessoais 
venha conhecer nossa oficina 
de Segurança da Informação! 
Conteúdo: O que é vírus; Prote-
ção online; Softwares Antivírus; 
Limpeza virtual. Pré-requisito: 
conhecimentos básicos em in-
formática. 8 vagas.
Livre • Gratuito
14 de dezembro • 14h às 17h

Oficina de Produção de Vídeo
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A Praça IV Centenário, no 
coração de Santo André, reúne 
uma série de predicados: é a 
maior praça da cidade, local em 
que se encontram os prédios 
dos três Poderes (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário), reconhe-
cido como Centro Cívico, sede 
de importantes equipamentos 
históricos da cultura andreense 
(Teatro Municipal, Salão de Ex-
posições e Biblioteca Municipal 
Nair Lacerda), além de ser um 
marco na paisagem urbana, com 
a sua singular arquitetura onde 
convivem mutuamente o verde 
das árvores e o cinza do concre-
to em seus sinuantes traçados.

Seja subindo pela rua Bernar-
dino de Campos ou descendo 
pela avenida Portugal, ou até 
mesmo chegando pela avenida 

Perimetral, a visão será a mes-
ma: a praça imponente, com os 
seus lagos, coqueiros, bem-te-
vis, as maritacas, a escultura do 
João Ramalho e o vai e vem fre-
nético de milhares de pessoas 
que cruzam toda a sua extensão 
sem, às vezes, reparar em todos 
esses atrativos. 

O surgimento da praça se 
dará no longínquo 1948, com a 
desapropriação, pela Prefeitura, 
de todo o terreno da antiga Chá-
cara Bastos, destinada a cons-
trução de logradouros e outros 
melhoramentos necessários à 
urbanização da região central 
de Santo André. 

Durante as comemorações 
dos 400 anos de fundação da 
Santo André da Borda do Campo, 
a Praça IV Centenário seria inau-

gurada em 8 de abril de 1953 
com uma grande festa popular, 
desfiles de estudantes e a inau-
guração da estátua do Ramalho, 
presente da colônia portuguesa. 

O atual desenho da praça ga-
nharia contornos nos anos 1960 
com a construção do Prédio do 
Executivo, da Câmara Municipal 
e do Centro Cultural, assinados 
por Rino Levi, autor do projeto 
arquitetônico, e Roberto Burle 
Marx, criador de todo o paisa-
gismo da área. A construção do 
Fórum seria iniciada e concluída 
nos anos 1970, sob o projeto as-
sinado por Jorge Bonfim.

Verdadeiro cartão postal de 
Santo André e da região, a Praça 
IV Centenário continua vigorosa 
e acolhedora, esperando pela 
sua visita.           

espaços de 
cultura

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
PIGNATARI
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 maior praça 
da cidade
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FEIRA DE ARTES E 
ANTIGUIDADES DE
PARANAPIACABA
Cerâmica, marchetaria, bone-
cas em tecido e expositores de 
antiguidade do Bixiga. 
Livre• Gratuito
3 e 4 de dezembro • 10h às 17h
Clube Lyra Serrano 
Rua Antonio Olyntho, s/n

2ª MOSTRA DE 
FERREOMODELISMO EM
PARANAPIACABA
O evento propõe difundir a cul-
tura do ferreomodelismo em 
local historicamente ligado à 
atividade ferroviária. A mostra 
conta com maquetes em di-

versas escalas, miniaturas de 
locomotivas e vagões, dioramas 
e lojas especializadas neste 
hobby. Além disso, ocorrerão 
sorteios de brindes para o pú-
blico em geral.
Livre • Gratuito
10 e 11 de dezembro
9h às 17h
Clube União Lyra Serrano

fe
ir

as
Av. Antonio Olyntho, s/nº
Parte Baixa 
Vila de Paranapiacaba

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

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
São dezenas de barracas com 
novidades em artesanato como 
marchetaria, reciclados e 
pirografia, e gastronomia como 
almoço vegano, acarajé e café 
gournet entre outras delícias.
Livre • Gratuito

Domingos
Das 9h às 17h
Parque do Ipiranguinha
Rua Cel. Seabra, s/n
Parque Regional da Criança
Av. Itamarati, 536
Pq. Jaçatuba

Presente
artesanal é 
tudo de bom

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

fe
ir

as

FEIRA DE ARTES PLÁSTICAS
Exposição de quadros de artis-
tas locais.
Sábados • 9h às 15h
Largo da Estátua - Centro
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A experiência frente à Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
de Santo André trouxe enorme 
desafio, pois apesar de nossas 
cidade e região terem constru-
ído ao longo dos anos uma cena 
cultural de relevo, ações e pro-
jetos nos últimos 24 meses de-
ram projeção à produção local. 

No Brasil, ao longo dos últi-
mos anos, o entendimento da 
Cultura como um direito que 
desfruta todo cidadão(ã) se for-
taleceu. São diversos os exem-
plos de políticas públicas que 
foram colocadas em funciona-
mento nos últimos 13 anos.

A construção do Sistema Na-
cional de Cultura é a mais im-
portante. Uma política estrutu-
rante, um instrumento para que 
se possa democratizar a gestão 
da cultura e possibilitar mais e 
melhores ações e projetos que 
atendam esse direito básico. 
Um sistema interfederativo, 
com a União, os Estados e os 
munícipios juntos na garantia 
da cidadania cultural.

Nesse período à frente da 
SCT aprovamos a lei que cria 
o Sistema Municipal de Cultu-
ra, protocolamos na Câmara 
dos Vereadores o PL do Plano 

Municipal de Cultura. E nesse 
mês concluímos o processo de 
reformulação do Conselho Mu-
nicipal de Políticas Culturais. 
As três ações são necessárias 
para que o município integre o 
Sistema Nacional de Cultura e 
amplie os acessos a recursos e 
projetos dos Editais da União e 
do Estado, e também ao Fundo 
Nacional de Cultura.

Outra medida estruturan-
te desses últimos meses foi a 
constituição do Corpo Técnico 
do Comdephapaasa, um grupo 
de profissionais com dedicação 
exclusiva para atuar nas políti-
cas de preservação, difusão e 
formação sobre o nosso patri-
mônio.

Também ampliamos o repas-
se de recursos ao Fundo Mu-
nicipal de Cultura, realizamos 
shows históricos no Parque 
Central, demos vida ao saguão 
do Teatro Municipal com as 
Terças Musicais, e alegramos as 
tardes de domingo com Música 
no Parque. Ousamos com apoio 
ao funk em evento símbolo da 
modernidade no Parque da Ju-
ventude.

A Casa do Olhar e a Casa da 
Palavra foram ativas, assim 

como o Salão de Exposições e 
o Museu. Mexemos no layout da 
Biblioteca Nair Lacerda e cria-
mos um espaço mais acolhedor 
para quem gosta de ler, com 
função que extrapola empres-
tar livros.

Raros foram os dias que não 
houve ao menos uma progra-
mação cultural na cidade, para 
todos os gostos e idades. 

Para além dessas medidas 
que fortalecem a política públi-
ca de cultura da nossa cidade, 
conseguimos manter em fun-
cionamento as nossas escolas 
livres, patrimônios da cidade. O 
Teatro Municipal recebeu mais 
de 80 mil expectadores por ano 
e os diversos equipamentos 
tiveram programação intensa. 
Essa constatação se faz ao dar 
uma olhada na nossa Agenda 
Cultural, mais um instrumento 
criado na tentativa de demo-
cratizar a informação. Vale des-
tacar a inclusão de Santo André 
nos mapas culturais. Numa 
ação em parceria com o Institu-
to Tim criamos o CulturAZ, um  
sistema que mapeia o cenário 
cultural do município.

As duas importantes ativi-
dades em Paranapiacaba, o 
Festival do Cambuci e o Festival 
de Inverno receberam especial 
atenção. Fizemos grande esfor-
ço para garantir que os festivais 
acontecessem nos dois últimos 
anos.

Inauguramos o CEU das Ar-
tes, no Jardim Marek, espaço 
dedicado à difusão de todas as 
linguagens culturais.

Por fim, cultura se faz com 

artista, produtor, usuários dos 
equipamentos e trabalhadores 
da cultura. No último período, 
temos orgulho de ter ao mesmo 
tempo ampliado e descentrali-
zado as ações culturais e valori-
zado aquilo que produzimos por 
aqui. Na nossa gestão, mais de 
70% das contratações foram de 
artistas e produtores de Santo 
André e do ABC.

Saímos certos do dever 
cumprido. Com muito diálogo, 
buscamos ser transparentes 
do lado de cá, e do lado de lá 
recebemos muita contribuição 
sincera de pessoas que querem 
uma cidade mais humana.

Mas não podemos esquecer 
que vivemos tempos temero-
sos. Por isso é necessário estar 
alerta para garantir as conquis-
tas. Não podemos retroceder e 
o caminho é a execução do Pla-
no Municipal de Cultura, que 
pensou a cidade para os próxi-
mos 10 anos.

Sim, nós 
fizemos
Tiago Nogueira

Tiago Nogueira é secretário 
de Cultura e Turismo de Santo 
André. m
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Página Dia Evento

1 Exposição - Evoé
1 Exposição – Quadros de Guido Poianas
1 Exposição – Um Século de História: Da Escola à Memória
1 Exposição – Quadros de Giuseppe Xella

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

1 Aulas de Violão
2 Produção de Vídeo
2 Concerto Especial para a Jornada do Patrimônio do Grande ABC
2 Caminhos das Histórias
2 Platônico
3 Pandemia16
3 Andaluzir
3 Colagens
3 Filme - Trama Macabra
3 Produção de Vídeo
3 Interpretação Para Câmera e Cinema
3 Curso de Teatro Cesa
3 Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba
3 Coro da Cidade de Santo André
4 Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba
4 Curso de Teatro Emiacidade
4 Aniversário de 19 Anos do Motoclube Intrusos
6 Pandemia16
6 Oficina de Artesanato Emiacidade
7 Filme - Violeta Foi Para O Céu
7 Filme - Moto-Perpétuo
7 Filme -  Palavra (En)Cantada
7 Oficina de Artesanato Emiacidade
7 Conversando Sobre Música
8 Pandemia16
10 Grupo Fossílis
10 Exposição Origem da Vida
10 Feira Livre do Vinil
10 Roda de Leitura e Cantoria
10 Produção de Vídeo
10 Interpretação Para Câmera e Cinema
10 Curso de Teatro Cesa
13 Exibição dos Filmes Produzidos Pelos Alunos da ELCV de 2016
13 Quatro Dedos de Prosa
14 Filme - As Canções
14 Filme - Retratos Anônimos
14 Filme - Olho Nu
14 Oficina de Segurança da Informação
16 Gincana do Livro

Página Dia Evento

17 Interpretação Para Câmera e Cinema
17 Curso de Teatro Cesa
17 Integração Campo Cidade e A Experiência da CSA ABC
17 Natal da Acisa
17 Natal da Acisa - OSSA
18 Banda Lira de Santo André
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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 • Divulgação
Edição • Tuga Martins MTb 19.845/SP
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