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Mostra homenageia produtores culturais da cidade; teatro apresentará comédia ‘Miss Brasil sou Eu’
e show com Agnaldo Timóteo

Santo André, 17 de abril de 2019 – Há tempos, Santo André é reconhecida como uma cidade com
uma grande produção artística e berço de talentos nas mais variadas áreas culturais. Para valorizar
as pessoas que participam deste processo, a Secretaria de Cultura organizou a exposição ‘Santo
André é Você’. A abertura será nesta quinta-feira (18), às 19h, no Saguão do Teatro Municipal. A
agenda cultural do fim de semana prolongado terá ainda a comédia ‘Miss Brasil sou Eu’ e o show
de Agnaldo Timóteo em homenagem a Cauby Peixoto, sábado (20) e domingo (21), no Teatro
Municipal. Nos três dias, Paranapiacaba realizará o 16º Festival do Cambuci. Confira a seguir.

Para a realização da exposição ‘Santo André é Você’, a Secretaria de Cultura abriu uma chamada
pública, para que a própria população indicasse pessoas que contribuíram para a Cultura da cidade.
A partir das indicações, num total de 147, uma comissão de seleção, formada por funcionários da
Gerência de Documentação e Preservação Cultural e membros da sociedade civil, selecionou 30
pessoas que foram convidadas a falar sobre sua história. Esses personagens comporão a exposição
que ficará em cartaz até 18 de maio no Saguão do Teatro.

Numa tentativa de prestigiar todos os indicados, estes foram convidados a comparecer ao Museu
da cidade para serem fotografados. Dos 147 convidados, 113 compareceram e seus retratos
comporão uma galeria que será montada no mesmo período da exposição no Térreo I do Prédio do
Executivo. Os retratos de outras pessoas que contribuíram para a Cultura da cidade também
comporão esta galeria. O Saguão do Teatro e o Térreo I do Prédio do Executivo estão localizados
na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.
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Também na quinta-feira, às 19h30, na Escola Livre de Cinema e Vídeo, Lucas Néia apresentará a
palestra ‘Telenovela brasileira e pesquisa histórica: investigação em acervos audiovisuais’. A
atividade é indicada para maiores de 14 anos. O endereço da ELCV é avenida Utinga, 136, Vila
Metalúrgica. Grátis.

Teatro - O Teatro Municipal apresentará dois espetáculos no fim de semana. No sábado, às 20h, a
atração será a comédia ‘Miss Brasil Sou Eu’. A peça mostra como a leveza de um concurso de
beleza pode desdobrar-se em picuinhas particulares e hilariantes. Assim acontece entre o
separatismo de Miss Rio Grande do Sul e o regionalismo de Miss Paraíba e a hostilidade entre as
misses São Paulo e Rio de Janeiro. Sem contar com a graça peculiar da Miss Minas Gerais.
Indicação: 12 anos. Ingressos de R$ 25 a R$ 50.

E no domingo, às 20h, o público poderá conferir o show de Agnaldo Timóteo, ‘Obrigado Cauby’. O
espetáculo leva o mesmo nome do CD gravado em homenagem ao cantor Cauby Peixoto e que traz
grandes sucessos como ‘Ninguém é de Ninguém’, ‘A Pérola e o Rubi’ e a clássica ‘Conceição’, entre
outros. Ingressos até o dia 20 de abril a R$ 80 a venda na bilheteria do teatro e em
www.bilheteriaexpress.com.br. No dia, R$ 100. O endereço do teatro é Praça IV Centenário, s/n,
Centro.

Lazer - A ciclofaixa de lazer é uma alternativa para quem curte andar de bicicleta pela cidade. A
atividade é realizada aos domingos, das 7h às 13h. Com cerca de 4 km, o roteiro pelo centro da
cidade passa pelo Paço Municipal. Neste domingo o projeto Domingo no Paço não funcionará.

No fim de semana do feriado, a Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari funcionará apenas no
sábado. O endereço é avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. O mesmo ocorrerá com a Ludoteca do
Parque Prefeito Celso Daniel, que fica na avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim.

Festival do Cambuci - Nos três dias do feriado, a Vila de Paranapiacaba receberá o 16º Festival do
Cambuci. O evento contará com feira de produtos de Cambuci, a Rota do Cambuci, e a Feira de
Artes e Antiguidades. Estão previstas ainda atrações culturais, oficinas e concurso gastronômico.
As atividades acontecem sempre das 10h às 17h, prosseguindo nos dias 27 e 28 de abril.

A vila oferece série de atrações como o circuito de museus que resgatam a história da vila e da
ferrovia e trilhas em meio à Mata Atlântica. O destaque é o Museu Castelo, reaberto neste mês
com nova exposição.

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://culturaz.santoandre.sp.gov.br/.
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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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