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 Fim de semana terá ainda encontro de movimentos culturais, teatro e abertura de exposição

Santo André, 13 de dezembro de 2018 – O Paço Municipal recebe no próximo sábado (15), às 20h,
mais uma edição do tradicional espetáculo de Natal, uma parceria entre a Prefeitura de Santo
André e a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). Neste ano, pela primeira vez,
a queima de fogos que ocorre após a apresentação será silenciosa, com o objetivo de evitar o
sofrimento de animais sensíveis ao barulho. O evento contará ainda com show de Ronnie Packer, o
melhor cover de Elvis Presley do Brasil.

O concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André, durante o espetáculo de Natal, ocorrerá em um
palco ao lado do Fórum e será regido pelo maestro Abel Rocha. A apresentação terá como
convidados a soprano Thayana Roverso e o solista Fernando Lauria. No programa, as obras,
‘Danças Balé Estância’, de Ginastera, ‘Caymminiana’, de Cyro Pereira, ‘Fascinação de Musetta’, de
Giacomo Puccini e M Marchetti, e ‘O que é, o que é?’, de Gonzaguinha. Após a apresentação de
Ronnie Packer, com os sucessos de Elvis Presley, os músicos apresentarão ainda ‘A Valsa da
Flores’, de Tchaikovsky e série de canções natalinas como ‘Holy Night’, de Adoplhe Adam, ‘Noite
Feliz’, de F. Gruber e ‘Então é Natal’, de C. Rabello.

Outra atração deste final de semana será o 2º Festival Multicultural, que ocorre no domingo (16).
O evento tem tudo para superar a primeira edição, realizada em agosto, quando registrou público
de 10 mil pessoas ao longo do dia. Nesta segunda edição, está prevista a participação de cerca de
150 empreendedores de produtos e serviços da economia criativa da região. Haverá venda de
artigos de brechó, de decoração e design, artes plásticas, artesanatos, discos de vinil,
antiguidades, e gastronomia, entre outros.
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Entre as atrações culturais, se apresentarão Mumu de Oliveira e convidados, Matheus Deak,
Manifestu, Giant Jellyfish, DJ jorge Rap, The Forest, Prece Cósmica e as bandas Marquise, Octopus
Head, Yankees, Two Freaks e DaiAcans, além da Cia do Studio (dança), Folia de Reis e contação de
histórias. A locução fica por conta de Luciano Araújo. Outra atração será a última edição de 2018
do projeto Domingo no Paço, que terá dois brinquedos infláveis, além das de atrações tradicionais.
O Paço Municipal está localizado na Praça IV Centenário, s/n, Centro.

O Festival Multicultural de Santo André é um projeto da Secretaria de Cultura, com apoio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e do Coletivo Multicultural de
Santo André para fortalecer a cultura local, a geração de renda e crescimento econômico da região.
A ideia do evento é tornar mais conhecida a potência criativa da região através de uma rede de
empreendedores criativos locais e aproximá-los da população. Entrada gratuita.

Outras atrações – O coletivo Sarau da Quebrada realizará neste sábado, a partir das 10h, o
Encontro de Movimentos Culturais e a Feira de Economia da Cultura. A atividade encerra o projeto
Gestão Cultural de Rua, realizado durante o ano de 2018. Estão previstas ainda duas mesas
temáticas para debater a questão cultural. A primeira, às 10h, terá como tema Política cultural e
descentralização (experiências periféricas e o limite até onde chegaram as políticas culturais), com
a participação de Adriana Leandro, Marcia Izzo e Ruberval Marcelo Oliveira (Mc Who), mediação de
Neri Silvestre. A partir das 14h, haverá  participação de Denis Oyakawa, Elly Chagas e Ana
Aparecida, mediação de Ana Mesquita. O endereço da Casa da Palavra é Praça do Carmo, 171,
Centro. Grátis.

E o Teatro Municipal receberá neste fim de semana a Mostra da Escola Livre de Teatro (ELT) 2018.
No sábado, a atração será a versão da turma de formação 19 para o clássico ‘Inspetor Geral’, de
Nicolai Gogol. No domingo, será a vez de ‘Breve Humanidade’, baseado na obra ‘Sapiens, uma
Breve História da Humanidade’, do historiador Yuval Noah Harari. As apresentações serão às 20h,
com indicação para maiores de 10 anos.  Os ingressos gratuitos serão distribuídos na bilheteria a
partir das 19h. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Exposições – Na sexta-feira (14), às 19h, no Museu de Santo André será realizada a abertura da
exposição ‘Hoje há Ensaio’, de Rodrigo Silva. Em seu trabalho, o artista tenta compartilhar o mérito
da construção da ferrovia que ligou Santos a Jundiaí não só aos ingleses, mas também entre os
trabalhadores brasileiros e imigrantes, que garantiram a mão-de-obra para a realização desta que
foi a primeira ferrovia do Estado de São Paulo. Haverá debate do artista com os convidados.

Na Sala Especial do Museu está em cartaz a exposição ‘Impressões sobre a Vida Urbana em Preto e
Branco’, com fotografias em preto e branco de Rodrigo Andrade. O público pode conferir ainda
‘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.

Outra exposição é ‘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. 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.

No Salão de Exposições do Paço Municipal está em cartaz a Mostra Internacional de Arte Postal do
Mercocidades. São 30 trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros, além de obras que compõem
o acervo de arte postal da Casa do Olhar Luiz Sacilotto formado entre as décadas de 1980 e 1990,
e um site specific, obra em graffiti criado pelo artista Thiago Vaz especialmente para o evento.
Visitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, e sábados das 13h às 21h. Até 8 de fevereiro.
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No Saguão do Teatro Municipal segue em cartaz 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 (Emia) e espaços de atuação do Projeto Territórios de
Cultura. Visitas até 28 de janeiro de 2019, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, e sábados
das 13h às 21h. O endereço destes espaços é Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto apresenta 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 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 – 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. Já o espaço da Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel abriga neste mês a
Casa do Papai Noel do Fundo Social. Com a presença do Papai Noel para tirar fotos, o espaço
funcionará de quinta-feira a domingo, das 15h às 20. O endereço é Av. Dom Pedro II, 940, Bairro
Jardim. Neste domingo (16), a 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

Mais nesta categoria: « Linhas de ônibus municipais terão alteração no itinerário para a realização da XVII
Meia Maratona Moeda Verde supera a marca de 50 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos »

Deixe um comentário
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

Tweetar

0

Curtir 156 pessoas curtiram isso. Seja o
primeiro de seus amigos.

http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12489-linhas-de-onibus-municipais-terao-alteracao-no-itinerario-para-a-realizacao-da-xvii-meia-maratona
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12491-moeda-verde-supera-a-marca-de-50-toneladas-de-residuos-reciclaveis-recolhidos
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww2.santoandre.sp.gov.br%2Findex.php%2Fnoticias%2Fitem%2F12490-espetaculo-de-natal-ocorre-no-sabado-com-participacao-da-orquestra-sinfonica-de-santo-andre-e-fogos-silenciosos&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Espet%C3%A1culo%20de%20Natal%20ocorre%20no%20s%C3%A1bado%2C%20com%20participa%C3%A7%C3%A3o%20da%20Orquestra%20Sinf%C3%B4nica%20de%20Santo%20Andr%C3%A9%20e%20fogos%20silenciosos&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww2.santoandre.sp.gov.br%2Findex.php%2Fnoticias%2Fitem%2F12490-espetaculo-de-natal-ocorre-no-sabado-com-participacao-da-orquestra-sinfonica-de-santo-andre-e-fogos-silenciosos


17/12/2018 Espetáculo de Natal ocorre no sábado, com participação da Orquestra Sinfônica de Santo André e fogos silenciosos

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12490-espetaculo-de-natal-ocorre-no-sabado-com-participacao-da-orquestra-sinfonica-… 5/7

NOTÍCIAS POR DATA

« Dezembro 2018 »
Seg. Ter Qua Qui Sex Sáb. Dom

     

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31       

digite a sua mensagem aqui ...

informe o seu nome ...

informe seu endereço de e-mail ...

informe o URL do seu site ...

Enviar comentário

Mensagem *

Nome *

E-mail *

URL do site

Digite as duas palavras que voce vê abaixo

voltar ao topo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=11&year=2018&Itemid=701
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=1&year=2019&Itemid=701
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/1
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/2
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/3
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/4
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/5
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/6
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/7
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/8
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/9
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/10
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/11
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/12
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/13
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/14
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/15
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/date/2018/12/16


17/12/2018 Espetáculo de Natal ocorre no sábado, com participação da Orquestra Sinfônica de Santo André e fogos silenciosos

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12490-espetaculo-de-natal-ocorre-no-sabado-com-participacao-da-orquestra-sinfonica-… 6/7

 
 

CategoriaCategoria

TextoTexto

dede Clique para selecionar a data

parapara Clique para selecionar a data

BuscarBuscar

PESQUISA AVANÇADA

REDE SANTO ANDRÉ

-- Selecionar tudo --

Você e outros 79 amigos curtiram isso

Prefeitura de Sa…
112 mil curtidas

Curtiu

NOTÍCIAS POPULAR

http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011241101852
https://www.facebook.com/rafael.batalhao
https://www.facebook.com/sandra.santana.1656
https://www.facebook.com/gilberto.xis.5
https://www.facebook.com/donal.freitas
https://www.facebook.com/PrefeituradeSantoAndre/
https://www.facebook.com/PrefeituradeSantoAndre/
https://www.facebook.com/PrefeituradeSantoAndre/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12498-santo-andre-realiza-2-festival-multicultural-e-a-ultima-edicao-do-domingo-no-paco-neste-ano
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12498-santo-andre-realiza-2-festival-multicultural-e-a-ultima-edicao-do-domingo-no-paco-neste-ano


17/12/2018 Espetáculo de Natal ocorre no sábado, com participação da Orquestra Sinfônica de Santo André e fogos silenciosos

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/12490-espetaculo-de-natal-ocorre-no-sabado-com-participacao-da-orquestra-sinfonica-… 7/7

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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