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Encontro de fanzineiros na Casa da Palavra e show de Gabriel Sater no Teatro Municipal são outros
destaques da agenda cultural

Santo André, 24 de outubro de 2018 – A noite do próximo sábado (27) promete ser agitada no Museu de
Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. A partir das 22h, quem for ao local poderá participar do
‘Meia-Noite no Museu’, evento com série de atividades gratuitas para celebrar o Halloween. A Casa da
Palavra Mário Quintana também será bastante movimentada no sábado com a Fanzinada, encontro e feira
de publicações independentes. A programação cultural do fim de semana tem outras atividades, como o
show de Gabriel Sater no Teatro Municipal, no sábado, às 20h30. Confira a agenda completa a seguir.

Pelo segundo ano consecutivo, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa realiza o
‘Meia-Noite no Museu’. A programação tem início às 22h, com contação de histórias e lendas
urbanas da cidade. O personagem Jack, o Estripador, interpretado por Tales Jaroleto, estará na
porta para recepcionar os visitantes. Entre as atrações, a história de ‘O Véu da Noiva de
Paranapiacaba’, com Juliana Flaminio e contação de histórias com André Orbacan. Tatiane Cordeiro
encarna um fantasma para contar outras histórias. Haverá ainda a projeção de curta-metragens
produzidos por alunos da Escola Livre de Cinema. O endereço do museu é rua Senador Flaquer,
470, Centro. Atividade gratuita.

Fanzinada na Casa da Palavra – No mês em que se comemora o Dia dos Zines, a Casa da Palavra
Mário Quintana recebe mais uma Fanzinada, encontro e feira de publicações independentes
coordenado por Thina Curtis. A atividade, neste sábado, a partir das 10h, reunirá 50 expositores da
região e contará com oficinas, palestras e intervenções poéticas. 
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Nesta semana a programação da Casa da Palavra começa na quinta-feira (25), às 8h, quando será
realizada a Jornada Ghandi, em comemoração ao Dia Internacional da Não Violência. O evento tem
como objetivo propagar os princípios da Cultura da Paz. Ainda na quinta-feira, às 20h, o artista
Rafael Cab apresenta o trabalho em desenvolvimento no projeto de residência artística e mediação
cultural ‘EU_IMPERMANENTE’, que traz a improvisação como poética para relacionar-se com a não-
rigidez dos acontecimentos, permitindo o imprevisto por meio da interação entre linguagens.
Indicação 10 anos. O endereço da casa é Praça do Carmo, 171, Centro. Grátis.

Bibliotecas – Um bate-papo com a escritora Ân Maryel é a atração da Biblioteca Distrital Cecília
Meireles nesta quinta-feira, às 13h30. O endereço é Praça Waldemar Soares, s/n, no Parque das
Nações. No sábado, às 9h, a Biblioteca Nair Lacerda realiza o workshop ‘Políticas de Equidade
Racial na Prática’, com Paola Prandini. Indicação: 16 anos. E a partir das 10h o local recebe o
jornalista Pedro Dias para a palestra sobre as Fake News. Indicação: 12 anos. A biblioteca fica no
Praça IV Centenário, s/n, Centro. Atividades gratuitas.

Cinema – A animação ‘O Garoto Cósmico’, do diretor Alê Abreu, será exibida nesta quinta-feira, às
18h, na Escola Livre de Cinema e Vídeo. E no domingo (28), às 19h, para celebrar o Dia
Internacional da Animação, a escola apresentará uma mostra de animações nacionais e
internacionais. O endereço é avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Grátis.

Outras atrações – Nesta quinta-feira, às 19h, o Teatro Municipal Antônio Houaiss receberá o
Festival de Dança – Ações complementares dos CESAS (Centros Educacionais de Santo André). Os
ingressos gratuitos serão distribuídos a partir das 18h, na bilheteria. E no sábado, às 20h30, a
atração será o cantor Gabriel Sater, que apresentará o show ‘Indomável’, do seu mais recente CD.
Ingressos a R$ 30 e R$ 60. O endereço do teatro é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

O CEU das Artes Jardim Marek Professor Acylino Bellisomi receberá o Circuito Escolas Livres nos
Bairros nesta sexta-feira (26), às 20h. Na oportunidade, a turma de formação 19 da Escola Livre
de Teatro apresentará a versão do clássico ‘O Inspetor Geral’, de Nicolai Gogol. O endereço do CEU
é rua Engenheiro Alfred Heitzmann Jr, s/n. Grátis.

No sábado, às 14h, a Casa do Olhar Luiz Sacilotto realizará mais um workshop de graffiti. Nesta
edição, Thiago Fheith discorrerá sobre ‘Body Paint, graffiti como pintura corporal’. A casa fica na
rua Campos Sales, 414, Centro. Indicação: 16 anos. E no domingo, às 15h, a Banda Lira se
apresentará no Parque Antônio Fláquer – Ipiranguinha. O parque está localizado na rua 7 de
Setembro, s/n, na Vila Alzira. Atividades gratuitas.

Exposições – A exposição ‘Sentimentos Através da Arte’, é a atração da Sala Especial do Museu de
Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa. A mostra reúne desenhos e quadros produzidos pela
artista Elaine Pavão. Visitas até 9 de novembro.

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.
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Este é o último fim de semana para se conferir a exposição ‘Tateando no Escuro’ na Casa do Olhar
Luiz Sacilotto. Os trabalhos da artista Gilda Sabas 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, 414, Centro. Indicação: livre. Visitas gratuitas até 27 de outubro.

Neste fim de semana termina também a exposição ‘Mosaico Paulista Sem Fronteiras’, do grupo
Mosaico Paulista, 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 – Por conta da eleição, neste fim de semana, não funcionarão o projeto Domingo no Paço, a
ciclofaixa de lazer, a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel e a Brinquedoteca do Parque
Chácara Pignatari.

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/.
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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. 

 

3 - Atendimento Telefônico 

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