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Rapper Enézimo encerra a programação cultural da Praça Venâncio, no Jardim Ana Maria

Divulgação

 Atividade terá a participação da comunidade local; programação do fim de semana terá ainda
dança, cinema, teatro e novas exposições

Santo André, 28 de novembro de 2018 – A Praça Venâncio Alves, no Jardim Ana Maria, receberá
neste sábado (1º) uma ocupação cultural, com série de atrações desenvolvidas em parceria com a
comunidade. A agenda cultural deste fim de semana terá ainda mostra de trabalhos da Escola Livre
de Dança, cinema e novas exposições.

A ocupação cultural na Praça Venâncio Alves faz parte das atividades preparativas que a Secretaria
de Cultura está realizando por conta do CEU Ana Maria, equipamento que teve as obras retomadas
pela atual administração e que vai funcionar no local. O evento terá início às 10h, com a
participação do coordenador do CEU, Ernesto Ramos. Durante todo o dia, até as 18h, o público
poderá conferir apresentações de música, dança e teatro, além de roda de capoeira, conversa com
skatistas e grafiteiros.

Haverá ainda a comercialização de produtos elaborados pelos moradores da região. O rapper
Enézimo encerra a programação, às 17h. A ocupação, construída de forma colaborativa com a
comunidade local, é mais uma iniciativa do projeto Ação Territorial da Secretaria de Cultura.

O Teatro Municipal recebe nesta semana série de apresentações da Escola Livre de Dança. ‘TUDO
SE MOVE ATÉ AQUI’, espetáculo do Núcleo de Formação Intensiva, abre a programação na sexta-
feira (30), às 20h30. ‘Espelho’ com o Núcleo Infantil da escola será apresentado no sábado, às
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17h, e em seguida, às 20h30, será a vez de ‘Entremarés’, com o Núcleo Preparatório. ‘Terra que
deságua em mim’, com o Núcleo de Adultos, encerra a programação no domingo (2), às 19h.
Todas as apresentações têm indicação livre e alguns ingressos estarão disponíveis na bilheteria
uma hora antes do início. O teatro fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Exposições – No Saguão do Teatro Municipal entra em cartaz nesta semana a exposição ‘Espaços
do Sentir’, que apresenta o resultado das ações de formação artístico-cultural realizadas em 38
espaços da cidade durante o ano de 2018. São atividades realizadas pelas Escolas Livres de Teatro,
Dança e Cinema e Vídeo, Escola Municipal de Iniciação Artística e espaços de atuação do Projeto
Territórios de Cultura. A abertura será na sexta-feira (30), às 19h. Visitas até 28 de janeiro de
2019. E no Salão de Exposições do Paço Municipal a atração a partir desta quinta-feira, será ‘A
Bíblia na História e no Cotidiano’. Visitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, e sábados das
13h às 21h. Até 5/12. Estes espaços estão localizados na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto recebe a partir deste sábado, a exposição ‘Mosaico Sem Mitos – do
Romano ao Contemporâneo’, que traça um percurso no universo da arte milenar do mosaico. São
32 trabalhos elaborados pela artista e professora andreense Cristina Passaretti e 15 alunos durante
o workshop de mosaico romano e o curso de formação em mosaico artístico clássico, baseado no
formato de ensino da Scuola Mosaicisti del Friuli, na Itália. Visitas gratuitas de terça a sexta-feira,
das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h. A Casa do Olhar está localizada na Rua Campos Sales,
410, Centro.

A Sala Especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa recebe a exposição
‘Impressões sobre a Vida Urbana em Preto e Branco’, com fotografias em preto e branco de
Rodrigo Andrade. 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.

A exposição ‘Arquitetura da Democracia: 50 anos da sede da Câmara Municipal de Santo André’
está em cartaz na sede do Poder Legislativo. O trabalho, organizado pela própria Câmara em
parceria com o Museu da cidade, reúne objetos e imagens para contar esta história. O endereço é
Rua Delfino Moreira, 2, Centro, Visitas de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. Grátis.

E o Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André - Pinacoteca, na Sabina,
apresenta ‘O Artista e sua mão: criando na arte contemporânea’, 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 domingo 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. Outra opção de lazer é 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. A Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel está
temporariamente fechada. E neste domingo, a ciclofaixa de lazer não funcionará.
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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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REDE SANTO ANDRÉ

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. 

Você e outros 78 amigos curtiram isso

Prefeitura de Sa…
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Sabina recebe no sábado (8) espetáculo
de dança com figurino criado por
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Loja Solidária no Shopping ABC passa a
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. 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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