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Divulgação

Musicista russa Anna Serova e bailarino Vagner Ferreira participarão das apresentações no sábado,
no Teatro Municipal, e no domingo, no encerramento do FIP 2019; programação terá ainda teatro,
música, cinema, exposições e lazer

Santo André, 24 de julho de 2019 – Os concertos da Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA)
deste mês terão como convidados a musicista russa Anna Serova (viola) e o bailarino Vagner
Ferreira. As apresentações serão no sábado (27), às 20h, no Teatro Municipal Maestro Flavio
Florence e no domingo (28), às 18h, no Clube União Lyra-Serrano (ULS), no encerramento do 19º
Festival de Inverno de Paranapiacaba. A programação cultural da cidade neste fim de semana terá
ainda música, cinema, teatro e exposições, além de atividades de lazer.

Sob a batuta do maestro Abel Rocha, a OSSA sobe ao palco do Teatro Municipal no sábado, às 20h.
Na oportunidade, os músicos interpretarão a abertura Festiva Op. 96, de Dmitri Shostakovsky, ‘O
Jardim de Lady Walton’, concerto para viola, orquestra e tanguero, de Roberto Molinelli, com a
participação da musicista russa Anna Serova, que além de tocar viola, dançará tango com o
bailarino Vagner Ferreira. Após o intervalo a apresentação prossegue com a obra ‘Sheherazade’, de
Nikolai Rimsky-Korsakov. Os ingressos gratuitos serão distribuídos na bilheteria a partir das 18h. O
endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro.

No domingo, também sob o comando do maestro Abel Rocha, a apresentação da OSSA encerrará a
programação do 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba a partir das 18h no Clube ULS. O
programa será o mesmo do sábado e contará também com a participação da musicista russa Anna
Serova (viola) e do bailarino Vagner Ferreira. O endereço é avenida Antonio Olyntho, s/n, na parte
baixa de Paranapiacaba. Os ingressos gratuitos serão distribuídos no local a partir das 17h.
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Teatro – Nesta quinta-feira, às 14h30, o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence apresentará ‘As
Aventuras da Boneca Emília’. No espetáculo, a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa precisam
deter o malvado Capitão Gancho que pretende transformar o sítio em um enorme garimpo. Com a
colaboração das crianças, do Saci e da Cuca, eles preparam uma armadilha para salvar o sítio.
Ingressos a R$ 15.

E o infantil ‘A Terra Onde não se Morre Nunca’ será a atração do teatro no domingo, às 16h. Na
apresentação, o menino Pedro busca um lugar onde possa viver eternamente: a terra onde não se
morre nunca. No caminho encontra personagens especiais que o levarão a uma grande descoberta.
Ingressos de R$ 10 a R$ 20. Para os dois espetáculos os ingressos estarão à venda no dia das
apresentações na bilheteria. O teatro fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro.

Outras atrações – O projeto Quinta Lá em Casa, da Casa da Palavra Mário Quintana, apresenta
nesta quinta-feira, às 19h, o projeto Mundo di Versos Incarnados. O espetáculo traz o universo
poético de Paulo Dantas e sua visão intimista do sertão combinado com composições instrumentais
de Diego Marques (viola brasileira) e Edu Guerra (violão perdesiz), além da artista plástica Tania
Turcato. No local, o público pode conferir a instalação artística ‘Matriarcas’, que retrata 13
matriarcas. O endereço é Praça do Carmo, 171, Centro.

E o filme ‘Reza a Lenda’, do diretor Homero Olivetto, será a atração da Escola Livre de Cinema e
Vídeo (ELCV) nesta quinta-feira (25), às 19h. No sertão nordestino, uma gangue de motoqueiros
luta para recuperar das mãos de um ganancioso dono de terras, a imagem de uma santa que
acreditam realizar milagres, como acabar com a seca da região. 2016, 87’. Indicação: 14 anos. A
apresentação é uma parceria da ELCV e o Museu da Imagem e do Som através do Ponto MIS. A
escola fica na Av. Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Atividades gratuitas.

No sábado, o Museu de Santo André realiza mais uma edição do Piquenique no Museu. A atividade
terá a participação da Cia. Os Rouxinóis, de contação de histórias. O endereço é rua Senador
Flaquer, 470, Centro. E a partir das 12h, o Parque Prefeito Celso Daniel, receberá mais um Forró
Pé de Calçada, com a participação do DJ Tercio Emo. O endereço é avenida Dom Pedro II, 940,
Bairro Jardim. E no domingo, às 15h, a Banda Lira, sob a batuta do maestro Clauricio Cypriano,
fará sua apresentação mensal no Parque Antonio Flaquer (Ipiranguinha). O parque fica na rua Sete
de Setembro, s/n, na Vila Alzira. Atividades gratuitas.

Exposições – Esta é a última semana para o público conferir o 47º Salão de Arte Contemporânea
Luiz Sacilotto. A mostra, com 42 trabalhos produzidos por 21 artistas, está em cartaz até o dia 27
no Salão de Exposições do Paço Municipal. 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 – 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
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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 este é o último fim de semana do 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba. No sábado e
domingo, a partir das 10h, o público poderá conferir série de atrações com muita música, circo,
dança, lazer e outras atividades gratuitas, além das atrações da vila, com destaque neste ano para
a torre do relógio da estação, que foi de restaurada. 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/

Texto: Marcos Imbrizi
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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.
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3 - Atendimento Telefônico

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