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Programação cultural terá ainda teatro, música, cinema, exposições e lazer; A Vila de 

Paranapiacaba dará início neste sábado ao Festival de Inverno 
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Texto: Marcos Imbrizi – Crédito-fotos: Divulgação 

Da Redação – Os CEUs das Artes de Santo André estarão movimentados no próximo 

sábado (20). No Jardim Ana Maria, a partir das 14h, será realizado o 1º Arraial Julino. Já 

no Jardim Marek chega à 2ª edição do Arraial Entre Amigos, a partir das 17h. 

As festas contarão com as barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações musicais. 

A programação cultural da cidade neste fim de semana terá ainda música, cinema, teatro 

e exposições, além de atividades de lazer. Em Paranapiacaba tem início o 19º Festival de 

Inverno.    

O 1º Arraial Julino do CEU Ana Maria terá início às 14h. Entre as atrações, barracas de 

comidas típicas e artesanatos, aulas de dança, brincadeiras e muita animação. O DJ Felipe 

Matos animará a festa a partir das 14h. E às 19h terá início o Forró Pé de Calçada. O 

endereço é Praça Venâncio Neto, s/n. Grátis. 

No CEU Marek o 2º Arraial Entre Amigos será a partir das 17h. A festa contará com 

barracas de comidas típicas, touro mecânico, brincadeiras e atrações musicais. O CEU 

fica na rua Engenheiro Heitzmann Júnior, s/n. Entrada franca. 

Teatro – ‘Do Abismo às Estrelas’, será a atração no sábado, às 20h. O espetáculo é um 

romance do imortal literato Victor Hugo que retorna pela psicografia de Divaldo Pereira 

Franco que convida o público a meditações profundas em torno dos problemas da vida. 

Indicação: 10 anos. Ingressos de R$ 30 a R$ 60, à venda na bilheteria, das 14h às 19h, e 

em www.bilheteriaexpress.com.br. 

E o infantil ‘Fadas’ será exibido no domingo (21), às 16h. No enredo, três fadas 

dançarinas caem num mundo estranho e precisam recuperar uma árvore sagrada para 

terem suas asas de volta e retornar ao bosque encantado. Ingressos de R$ 25 a R$ 50 a 

venda na bilheteria no dia da apresentação. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro. 

Outras atrações – O projeto Quinta Lá em Casa traz à Casa da Palavra Mário Quintana 

nesta quinta-feira, às 19h, o grupo Lúmen, que tem no repertório canções populares 

brasileiras. No local, o público pode conferir a instalação artística ‘Matriarcas’, que retrata 

13 matriarcas. O endereço é Praça do Carmo, 171, Centro. 

A Escola Livre de Cinema e Vídeo apresentará, também na quinta-feira, às 19h, o filme 

‘O Menino da Porteira’, do diretor Jeremias Moreira Filho. O filme mostra a amizade de 

um peão e boiadeiro e um menino que tem como sonho se tronar um grande boiadeiro. 

2009, 95’. A ELCV fica na Av. Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Atividades gratuitas. 

Exposições – O público ganhou mais alguns dias para conferir o 47º Salão de Arte 

Contemporânea Luiz Sacilotto. A mostra, que reúne 42 trabalhos produzidos por 21 

artistas, permanecerá em cartaz até o próximo dia 27 de julho no Salão de Exposições do 

Paço Municipal. São. São pinturas, desenhos, ilustrações, intervenções e instalações, 

entre outros, criados por diferentes, meios e técnicas, incluindo digitais e analógicas, 

linguagens híbridas e processos colaborativos, além do uso de variados suportes, temas e 

abordagens. Visitas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O endereço do 

Salão de Exposições é Praça IV Centenário, s/n, Centro. 

Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto está em cartaz ‘Em Diálogo’, exposição das artistas Ana 

Angélica Costa e Mariana Vilela. A mostra é resultado do Prêmio Funarte Artes Visuais 
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– Interiores e Periferias 2019, dedicado ao fomento de artistas locais e regionais. Ana 

Angélica é fotógrafa e gestora do espaço alternativo Casa de Eva, em Campinas. E 

Mariana Vilela é performer e mora em Campinas e tem grande atuação artística na região 

do ABC, onde viveu por mais de uma década. Visitas gratuitas de terça a sexta-feira, das 

10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h. O endereço da Casa do Olhar é Rua Campos Sales, 

410, Centro. 

Na varanda do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa a atração é a 

exposição ‘Espaços Simbólicos da Cidade’, com fotografias da cidade selecionadas 

através de curadoria coletiva feita em parceria com a página do Facebook ‘Santo André, 

ontem e hoje’. 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. 

Lazer – O projeto Domingo no Paço oferece série de atividades de lazer gratuitas no 

estacionamento do Paço Municipal, sempre das 10h às 16h. O endereço é Praça IV 

Centenário, s/n, Centro. Atividades gratuitas. Já a ciclofaixa de lazer é a alternativa para 

quem curte andar de bicicleta pela cidade. A atividade é realizada também aos domingos, 

das 7h às 13h. Com cerca de 4 km, o roteiro pelo centro da cidade passa pelo Paço 

Municipal. 

A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari também é uma boa opção de lazer no fim 

de semana na cidade. O endereço é Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. O 

funcionamento é das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Outra opção é a Ludoteca do Parque 

Prefeito Celso Daniel aberta das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado 

na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Atividades gratuitas. 

FIP – E tem início neste fim de semana o 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba. No 

sábado e domingo, das 10h às 20h, o público poderá conferir série de atrações com muita 

música, circo, dança e outras atividades gratuitas, além das atrações da vila, com destaque 

neste ano para o relógio da estação, que será entregue no dia da abertura, às 18h, depois 

de restauro. Confira a programação completa em www.santoandre.sp.gov.br/fip. 

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/ 

 


