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Santo André respira cultura neste fim de semana

O Teatro Municipal de Santo André Antônio Houaiss apresenta quatro espetáculos
nesta semana. A programação tem início nesta sexta-feira (20), às 20h, com o ‘1º
Show de Talentos Sopros e Cordas’. A atividade visa incentivar participantes do
projeto social, que reúne alunos de 7 a 70 anos a interpretarem músicas que
marcaram suas vidas e também a compor músicas inéditas, com a supervisão e o
apoio da equipe da Escola de Música Sopros e Cordas, que busca evidenciar a Música
Popular Brasileira. Ingressos gratuitos distribuídos a partir das 19h na bilheteria.

A comédia stand-up ‘Malandramente’, com Sérgio Mallandro, é a atração do sábado
(21), às 20h30. Na apresentação, o humorista conta histórias de sua vida e cita,
entre outros, Xuxa, Marlene Mattos, Silvio Santos, seu padrasto general e entre
outros. Indicação: 18 anos. Ingressos R$ 80 e R$ 40.

No domingo (22) é a vez dos infantis. ‘Babarulho’, às 15h, com direção de Antônio
Corrêa Neto, tem repertório musical autoral e traz o inconsciente dos sonhos de uma
menina que se encontra no limiar entre a infância e a adolescência. Ingressos
antecipados até um dia antes, R$ 10. No dia, R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). E
‘Sementeira’, com a Cia. Pontos de Fiandeiras e Teatral Rizoma é a atração das 19h.
Os narradores da peça contam como uma cidade mergulhou na escuridão ao esquecer
suas histórias. Uma viagem pelo tempo e espaço levará seus habitantes a
reencontrarem com brincadeiras e imaginação, as sementes das histórias esquecidas.
Ingressos promocionais: R$ 10. O endereço do teatro é Praça IV Centenário, 01,
Centro.

Mostra da ELT – E a Escola Livre de Teatro (ELT) realiza a partir desta semana a
Mostra do Núcleo de Direção Teatral NDELTA 2017. O espetáculo ‘Yoté’, mostra as
conversas cotidianas de duas mulheres em seu local de trabalho sobre o universo
feminino e feminista. Dramaturgia e direção: Teresa Cecília. Elenco: Arianne Lima e
Gessica Alves. Dias 21 e 22, 18h30.

O espetáculo ‘Você Está Convidado a Se Retirar’ convida o espectador a integrar uma
sala de aula da 8ª série onde os alunos, sem a presença do professor, brincam com
temas do universo escolar. Até que eles se deparam com uma expulsão. Direção e
elenco: Ayiosha Avellar e Leon Henrico Geraldi. Dias 21 e 22, 19h. E ‘Papisa Joana:
Um Estudo’ revisita a lenda da Papisa Joana, uma das mais controversas figuras da
Idade Média. Dias 21 e 22, 20h. Todos espetáculos têm indicação para 16 anos.
Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes de cada apresentação no local.
Lotação: 30 lugares. O endereço da ELT é Praça Rui Barbosa, s/n, Santa Terezinha.

Exposições
 A Sala Especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa recebe esta

semana a exposição ‘Verdades Particulares’, dos artistas Luciano Foga, Eduardo
Nunes e Guedo Gallet. São 30 trabalhos, entre pinturas, desenhos e arte digital que
retratam a angústia e a esperança que acompanham o ser humano contemporâneo. O
museu expõe ainda ‘Dá para imaginar? Se as coisas não tivessem evoluído’, com
objetos de uso cotidiano e do trabalho que as novas gerações não conheceram, como
a vitrola e a máquina de escrever. De maneira divertida a mostra procura fazer com
que o visitante reflita sobre a importância da evolução tecnológica. E para quem
conheceu estes objetos, é uma oportunidade de relembrar e matar a saudade. As
visitas gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e aos
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ir para home

sábados, das 9h às 14h30. O endereço do Museu é Rua Senador Fláquer, 470,
Centro.

E esta é a última semana para conferir a exposição ‘Mulheres no Espelho’ é a atração
da Casa do Olhar Luiz Sacilotto. São fotografias de mulheres andreenses atendidas
pela ONG Viva Melhor. Visitas gratuitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos
sábados, das 10h às 15h. O endereço é Rua Campos Sales, 410, Centro.

Outras opções
 Nesta sexta-feira, às 19h, a Casa da Palavra Mário Quintana recebe mais uma Roda

de Leitura ‘Uma Viagem pela Literatura Brasileira’, com Olivia Martins. Neste mês os
participantes discutirão o livro ‘Dois Irmãos’, de Milton Hatoum. Indicação: 16 anos. E
no sábado, às 10h, será realizado mais um encontro do workshop ‘Memórias e
Histórias ou o Teatro dos Encontros com a Cidade’, que visa colocar a prática da ação
cênica em espaços não convencionais e construir cenas a partir das histórias pessoais.
Indicação: 16 anos. A casa fica na Praça do Carmo, 171, Centro.

No sábado, às 10h, é a vez de mais um encontro da Oficina de Escrita Criativa com o
professor Sérgio Simka. Indicação: 16 anos. A biblioteca fica na Praça IV Centenário,
s/n, Centro. Ainda no sábado, às 14h, a Biblioteca da Vila Floresta realiza uma Roda
de Cantorias e Leituras especial para as crianças. O endereço é Rua Parintins, 344.
Atividades gratuitas.

O CESA Cata Preta realiza também no sábado, às 11h, a oficina ‘Olha Eu Aqui na
Foto’. A atividade é um convite aos participantes a relembrar histórias, compartilhar
experiências e relações com o bairro em que vivem através de fotos. Os interessados
devem trazer suas fotos. Indicação: 18 anos. O endereço é Estrada da Cata Preta,
810.

Cinema
 A mostra de clássicos de filmes B de ficção científica de cinema apresenta neste

sábado, às 19h, no Auditório Heleny Guariba, ‘A Ameaça que Veio do Espaço’, do
diretor Jack Arnold. Após presenciar a queda de uma nave alienígena o personagem
informa ao xerife, que não acredita na história. Tudo muda quando os habitantes da
cidade começam a desaparecer, e são substituídos por duplicatas alienígenas. (80’,
1953, indicação: 14 anos). A iniciativa é uma parceria da Escola Livre de Cinema e
Vídeo (ELCV) e o SESC Santo André. O auditório fica na Praça IV Centenário, s/n,
Centro. Grátis.

Lazer
 A Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel funciona de terça-feira a domingo das 9h

às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na Avenida Dom Pedro II, 940,
no Bairro Jardim. Grátis.

No domingo, das 7h30 às 13h30, para quem curte andar de bicicleta, a opção é a
ciclofaixa de lazer, roteiro de cerca de 4 km pelo Centro da cidade, passando pelo
Paço Municipal.

Ainda no domingo, partir das 8h, será realizada a 10ª Cãominhada da ACISA. Saída
do estacionamento do Paço Municipal. E das 10h às 16h, a programação especial do
projeto ‘Domingo no Paço’ no mês da criança prossegue com série de atividades, com
música, brinquedos, jogos e espaço para bicicletas, patins e skate, entre outros. Ao
meio-dia, será realizada oficina de circo com a Art Circo Escola e intervenção circense
com a Trupe La’Cuna. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura
de Santo André. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4433-0652.
Ou no site: culturaz.santoandre.sp.gov.br.
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