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Agenda Cultural andreense terá ainda cinema, música, exposições e teatro; Vila de 

Paranapiacaba recebe festival de fotografia 

Texto: Marcos Imbrizi – Crédito-fotos: Alex Cavanha/Divulgação (PMSA) 

Da Redação – Além de uma extensa programação cultural, a Secretaria de Cultura de 

Santo André oferece programas com o objetivo de proporcionar à população uma melhor 

qualidade de vida. Exemplo disso é o programa ‘Lazer e Qualidade de Vida’ que oferece 

práticas corporais voltadas à promoção da saúde. 

Quem ainda não conhece a iniciativa, neste sábado (31) terá a oportunidade de entrar em 

contato com práticas como o Lian Gong, Ioga, Tai Chi Chuan, além de dança de salão. A 

apresentação, aberta ao público, será a partir das 8h no Parque Prefeito Celso Daniel. 

Neste fim de semana, a agenda cultural tem ainda cinema, música, exposições e teatro. 

A programação do ‘Lazer e Qualidade de Vida’, no Parque Prefeito Celso Daniel, terá 

abertura às 8h, no ginásio, com o Café com Música. Em seguida serão realizadas 

vivências de Lian Gong, às 8h50 e Tai Chi Chuan, às 9h20 (práticas corporais orientais). 

Haverá ainda apresentações de dança. A partir das 10h a atividade prossegue no quiosque 

com a vivência de Ioga, apresentações musicais, de dança, além do forró, que encerra a 

programação a partir das 15h. 

Quem for ao parque no sábado, poderá conferir série de outras atrações das 9h às 16h. 

Haverá orientações de saúde, alimentação e de cultivo de orquídeas. Estão programadas 

ainda atividades de lazer com o programa Mais Lazer, Feira Vegana (Pedrisco), pintura 

coletiva de painéis (Figueira) e Quick Massage (Clareira). 

Na cantina, os participantes terão exposição e venda de orquídeas e suculentas, além de 

serviços de estética. Serão realizadas ainda oficinas sobre PANCS (Plantas Alimentícias 

Não Convencionais), às 9h30, Horta em Casa: Como fazer, às 11h, e Suculentas e 

reaproveitamento, às 14h. O endereço é avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. 

Teatro – Neste sábado, o Teatro Municipal Flavio Florence apresentará, às 19h, o 

espetáculo ‘Paulicéia Desvairada’. Inspirado no poema de Mário de Andrade, o 

espetáculo emociona o público ao trabalhar com bonecos, sons e luzes. Indicação: 12 

anos. Ingressos gratuitos na bilheteria a partir das 18h. 

E o espetáculo ‘Além da Vida’, de Chico Xavier, será apresentado no domingo (1º), às 

19h. A montagem, que já atraiu público de mais de 2 milhões de espectadores, mobiliza 

e leva a plateia à reflexão ao abordar temas como o aborto, tóxicos e suicídio, entre outros. 

Indicação: 14 anos. Ingressos de R$ 30 a R$ 60. O teatro fica na Praça IV Centenário, 

s/n, Centro. 

Outras atrações – O filme ‘O Besouro’ é a atração da Escola Livre de Cinema e Vídeo 

nesta quinta-feira (29), às 17h. A produção do diretor João Daniel Tikhomiroff lembra o 

lendário lutador de capoeira que no início do século XX fez história no interior da Bahia. 

(2009, 94’, indicação: 14 anos). A ELCV fica na avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. 

Também na quinta-feira, às 19h, o Projeto Quintas Lá em Casa, na Casa da Palavra Mário 

Quintana, recebe a apresentação de Gisele Maria Trio. 

Na sexta-feira (30), dentro do projeto Delícias da Palavra, a casa terá mais conversas 

sobre literatura com o arte educador Carlos Lotto, às 10h e 14h. E a partir das 19h, será 
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realizada mais uma edição do Sarau da Diversidade. Indicação: 14 anos. O endereço da 

Casa da Palavra é Praça do Carmo, 171, Centro. Entrada franca. 

A programação no sábado tem início às 10h, no Museu de Santo André Dr. Octaviano 

Armando Gaiarsa com mais um ‘Família no Museu’, no qual as famílias são convidadas 

a fazer um piquenique. A atividade terá contação de histórias com a Cia. Os Rouxinóis. 

O endereço é rua Senador Flaquer, 470, Centro. E o Cine Mazzaropi, no CEU Ana Maria, 

promete boas risadas para público com a exibição dos filmes ‘O Lamparina’, às 14h, e ‘O 

Corintiano’, às 16h. Indicação: 10 anos. O endereço do CEU Ana Maria é Praça Vereador 

Venâncio Neto, s/n. Atividades gratuitas. 

Exposições – A Casa do Olhar Luiz Sacilotto realizará neste sábado, às 11h, a abertura 

da exposição ‘Súbita Insistência’, da artista Kika Levy. Com curadoria de Galciani Neves 

a mostra é um apanhado da persistência na imagem que surge durante incontáveis gestos 

de desenho. Visitas gratuitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 

15h. Até 5 de outubro. O endereço da Casa do Olhar é Rua Campos Sales, 414, Centro. 

E no Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa segue em cartaz a exposição 

‘Memórias das Famílias da Vila Humaitá’. São fotografias que têm por objetivo resgatar 

a história a partir dos acervos das primeiras famílias a habitar o local. Até 6 de setembro. 

E na varanda do Museu o público pode conferir 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. 

Mais Lazer – As atividades do Projeto Mais Lazer tem prosseguimento no domingo na 

Chácara Pignatari (Parque Antonio Pezzolo). Das 10h às 16h, quem passar pelo local 

poderá participar de série de atividades gratuitas. No local funciona também a 

Brinquedoteca, aberta de quarta-feira a domingo das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. O 

endereço é Av. Utinga, 136, na Vila Metalúrgica. 

E o projeto Domingo no Paço é a opção para as atividades de lazer gratuitas no 

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

Centenário, s/n, Centro. 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. 

Outra alternativa é a Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel aberta de terça-feira a 

domingo das 9h às 12h e das 13h às 16h30. O parque está localizado na avenida Dom 

Pedro II, 940, no bairro Jardim. Atividades gratuitas. 

Fotografia – Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro será realizado o 2º Festival de 

Fotografia de Paranapiacaba. A abertura, na sexta-feira, será às 13h. A programação, com 

exposições, palestras e feira de publicações, prosseguirá no sábado e domingo, a partir 

das 10h em vários espaços da Vila. 

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/ 

 


