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Atividade terá ainda a participação do Forró Pé de Calçada e feira com gastronomia, artesanato e
vestiário; Parque Celso Daniel receberá programação especial de lazer

Santo André, 17 de outubro de 2018 – O Parque Central recebe mais um grande evento no próximo
domingo (21), a partir das 10h. O Domingo Multicultural terá entre outras atrações um concerto da
Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA), a participação do Forró Pé de Calçada e uma feira
multicultural. A programação deste fim de semana tem ainda a ocupação cultural da Viela da Passagem,
no Jardim Santo André, programação especial de lazer no Parque Celso Daniel e outras atrações como
teatro, cinema, seminário de capoeira e exposições.

No período da manhã, a programação do Domingo Multicultural terá como destaque o concerto da
OSSA, às 10h30. A apresentação dá continuidade às comemorações dos 30 anos da orquestra e
terá a participação especial dos músicos Fernando Lauria, Marcia Cherubin e Sapopemba. Sob a
batuta do maestro Abel Rocha, os músicos interpretarão a obra Guerreiras Amazonas, composta
por Alexandre Guerra exclusivamente para os 30 anos da orquestra. O programa terá ainda a
canção Caymminiana, de Cyro Pereira, uma seleção de músicas de Luiz Gonzaga, de Clóvis Pereira
e os temas de ‘Piratas do Caribe’ e ‘A Maldição do Pérola Negra’, de Klaus Badelt.

Em seguida, será a vez dos convidados subirem ao palco para acompanhar a orquestra. Fernando
Lauria interpretará Explode Coração, Guerreiro Menino e O Que é O Que É, de Gonzaguinha. Marcia
Cherubin apresentará duas de suas canções, Vai em Casa e Rodas, além do clássico de Mercedes
Sosa, Volver a los 17. E no final, o mestre Sapopemba apresentará Gostoso Demais, de
Dominguinhos, Lamento Sertanejo, de Gilberto Gil, Asa Branca e sua Volta Tutti, de Gonzaguinha,
Humberto Teixeira e José Dantas, e Qui nem Jiló, de Gonzaguinha.
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A partir das 13h, o público se divertirá com as atrações do Forró Pé de Calçada: DJ Johnny Cruz,
DJ Leandro Kallajan, Trio Sudestino e Forró das Minas. A atividade terá ainda a participação de
sanfoneiros e repentistas. Durante toda a programação, das 10h às 17h, quem for ao Parque
Central poderá conferir a Feira Multicultural, que funcionará na tenda azul, com barracas de
gastronomia, artesanato e vestiário, entre outros artigos. O endereço do parque é Rua José
Bonifácio, s/n, Vila Assunção. Entrada franca.

Ocupação cultural – A região da Viela da Passagem, na altura da Rua Galileia, 211, no Jardim
Santo André, terá uma movimentação diferente no próximo sábado (20). A ocupação cultural terá
início às 10h com uma grafitagem ao som do DJ EDsom. Após o almoço, às 15h, haverá
apresentação musical da Corporação São José do Ponto de Cultura de São Bernardo do Campo, e
às 16h30, a apresentação do grupo de samba Os Pas. A atividade é uma realização da Secretaria
de Cultura em parceria grupos e coletivos de artistas locais e a comunidade local.

Teatro – Dentro do Circuito Escolas Livres nos Bairros, a turma de formação 19 da Escola Livre de
Teatro (ELT) apresenta nesta sexta-feira (19), às 19h, no Cesa Jardim Santo Alberto, a versão do
clássico ‘O Inspetor Geral’, de Nicolai Gogol. O endereço é Rua Petrogrado, s/n. Grátis.

No sábado e domingo, às 19h, será realizada a Mostra do Núcleo de Processos de Orientação da
ELT. Com orientação de Luiz Fernando Marques (Grupo XIX de Teatro e Teatro Kunyn), a mostra
apresenta três projetos de artistas independentes realizados na ELT durante o semestre que se
transformaram em peças ou experimentos cênicos. A escola fica na Praça Rui Barbosa, 12, Santa
Terezinha. Grátis.

E no domingo, às 16h, o Teatro Municipal Antônio Houaiss apresentará o infantil ‘Rapunzel’, da
Iriarte Cia. Teatral. Com direção de Marcelo Monthesi, a peça faz uma releitura do clássico dos
irmãos Grimm com magia de cores, sons e adereços, no qual uma menina de longas tranças é
trancafiada no alto de uma torre por uma bruxa malvada. Ingressos a R$ 20 e R$ 40. O endereço
do teatro é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Outras atrações – Nesta quinta-feira (18), às 10h e às 14h, a Biblioteca da Vila Floresta apresenta
a contação da história ‘O Prendedor de Roupas que Queria Voar’. O endereço é rua Parintins, 344.
No mesmo dia, às 18h, a Escola Livre de Cinema e Vídeo exibirá a animação ‘Historietas
Assombradas’, de Victor Hugo Borges, indicação: livre. A escola fica na avenida Utinga, 136, Vila
Metalúrgica. Grátis.

No sábado, às 13h, o Teatro Municipal Antônio Houaiss será palco do encerramento dos concursos
de Cartaz da Paz e de Redação da Paz, realizados pelo Lions Clube de Santo André Centro. A
atividade, que acontece todos os anos em mais de 60 países, reúne trabalhos de jovens de 11 a 13
anos de escolas públicas e privadas. E na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, às 14h, o artista Danilo
Guedes apresentará o workshop de graffiti ‘Graffiti para decorar’. Indicação: 16 anos. A casa fica
na Rua Campos Sales, 410, Centro. Grátis.

E a Casa da Palavra Mário Quintana recebe neste fim de semana o Seminário de Capoeira da
cidade. A abertura será na sexta-feira, às 19h, e a programação, com palestras, apresentações,
debates e vivências sobre a memória, prossegue no sábado e domingo, a partir das 9h. Indicação:
10 anos. A casa fica na Praça do Carmo, 171, Centro.

Exposições – A exposição ‘Sentimentos Através da Arte’, é a novidade da Sala Especial do Museu
de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. A mostra reúne desenhos e quadros produzidos
pela artista da Elaine Pavão. Visitas até 9 de novembro.
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No museu segue em cartaz ‘Espaços Simbólicos da Cidade’, com fotografias da cidade. A mostra é
resultado da parceria com a página do “Facebook Santo André, Ontem e Hoje”, seus colaboradores,
além da comunidade andreense que selecionou imagens através de uma curadoria coletiva.

Outras exposições no museu são ‘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; e a mostra que celebra os 40 anos da Associação Caboverdeana do Brasil em
Santo André. O museu está aberto de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e sábados das 9h
às 14h30. O endereço é rua Senador Fláquer, 470, Centro. Entrada franca.

Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto está em cartaz a exposição ‘Tateando no Escuro’, da artista Gilda
Sabas. Os trabalhos apresentam cores, formas, palavras e linhas que, estendidas sobre objetos,
papeis, telas e tecidos, materializam sentimentos germinados dentro de pensamentos que
brotaram pelas entrelinhas do tempo. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10h às
17h, e aos sábados, das 10h às 15h. O endereço é rua Campos Sales, 410, Centro. Indicação:
livre. Visitas gratuitas até 27 de outubro.

A exposição ‘Mosaico Paulista Sem Fronteiras’, do grupo Mosaico Paulista, pode ser conferida no
Salão de Exposições do Paço Municipal. A mostra reúne trabalhos de 28 artistas realizados em
diversas técnicas de mosaico. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às
17h, e aos sábados, das 14h às 19h, até 27 de outubro. Indicação: livre. O endereço é Praça IV
Centenário, s/n, Centro. Grátis.

E no Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André - Pinacoteca, na
Sabina, está em cartaz ‘O Artista e Sua Mão: Criando na Arte Contemporânea’, a nova exposição
do acervo artístico da cidade. A mostra apresenta obras com comentários sobre o processo de
criação como uma forma de estimular o público a perceber a proximidade com a arte e assim como
com o fazer do artista. O endereço é rua Juquiá, s/n, Vila Eldízia. Ingressos de R$ 10 a R$ 40.

Lazer – Neste sábado, às 19h, no Saguão do Teatro Municipal, será realizado o Baile Lazer e
Qualidade de Vida. A atividade, que reunirá alunos do programa de dança de salão, será um
momento de descontração aberta a todas as pessoas que gostam de dançar. O endereço é Praça IV
Centenário, s/n, Centro. Indicação: livre. Grátis.

No domingo é a vez do Parque Prefeito Celso Daniel receber o evento Lazer no Parque. A partir das
10h, o espaço terá série de atividades recreativas monitoradas, espaço para jogos e brincadeiras e
praça de alimentação. O endereço do parque é avenida Dom Pedro II, 940, bairro Jardim. Ainda no
domingo, a partir das 10h, o estacionamento do Paço Municipal, recebe mais uma edição do
projeto Domingo no Paço, com série de atividades de lazer gratuitas. O endereço é Praça IV
Centenário, s/n, Centro. Atividades gratuitas.

Outras opções de lazer são a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel, que 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; e a Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari. O endereço é
Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Grátis. O funcionamento é de quarta-feira a domingo, das
9h às 12h, e das 13h30 às 16h30. Neste domingo (21), ciclofaixa de lazer não funcionará.

A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo
André. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4433-0652, ou no site:
http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/.

Texto: Marcos Imbrizi

http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/
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ATENDIMENTO 

1 - Atendimento Presencial Prédio Executivo 

. Praça de Atendimento – Praça IV Centenário, 01, Térreo I, Centro – Santo André - Horário: 7h as 18h30. 

 

2 - Atendimento Presencial Descentralizado 

. Posto SIM Palmares – Avenida Palmares, 830, Dentro da Coop Zapt, Vila Palmares - Santo André – Horário: 10h as 16h. 

. Posto SIM Parque das Nações – Rua Iugoslávia, 31, Parque das Nações – Santo André. Horário: 08h as 17h. 

. Posto SIM Santa Terezinha - Alameda Vieira de Carvalho, 35, Santa Terezinha – Santo André. Horário: 08h as 17h. 

. Posto de Atendimento Paranapiacaba - Avenida Antônio Francisco de Paula Souza, s/n, Parte Baixa – Horário: 09h as 15h. 

. Posto de Atendimento Parque Andreense - Rodovia Índio Tibiriçá, km 39,5, Parque Andreense – Horário: 09h as 15h. 
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3 - Atendimento Telefônico 

. 156 ou 0800-0191944 - PABX: 4433-0111 - Horário: 08h as 17h. 
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