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#AcervoELD apresentará o espetáculo Terra que Deságua

Divulgação/PSA

 Santo André, 22 de maio de 2020 – O projeto #CulturaemCasaSA, que disponibiliza
uma extensa programação gratuita nas redes sociais, prossegue nesta semana.
Música, teatro, cinema, artes e literatura são algumas das atrações que poderão ser
conferidas pelo público. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Santo
André neste período de isolamento social.

São produções dos diversos espaços da pasta, feitos remotamente, e conteúdos de
projetos como Santo André Múltiplos Tons e Festival Multicultural. A programação
traz ainda série de lives e trabalhos de parceiros culturais e outros parceiros. Todo o
conteúdo está reunido na agenda cultural, disponível em:
https://bit.ly/culturaemcasaSA. No site, é possível acessar o link para transmissão de
cada atração.
A programação do fim de semana terá, no sábado (23), às 18h, o #OssanoSofá, com
participação do maestro Abel Rocha, que apresentará a Sinfonia n. 9 em Mi Bemol
Maior, Op. 70, de Dimitri Shostakovich. A obra foi gravada pela Orquestra em 2016.
No domingo, o #OssaaosDomingos, terá a participação do contra-baixista Thiago
Hessel, que executará a obra Suiíte Im Alten Stil – Gavotel’, de Hans Fryba, às 14h, e o
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percussionista Leandro Lui, que apresentará Variations on a Ghanaian Theme, de
Daniel Levitan.
O violinista Wellington Oliveira será o convidado do #MúsicosdaOssa na próxima
segunda-feira (25), às 12h. Às 18h, ele fará uma sugestão ao público no #DicadaOssa.
Às 16h, o #AcervoELD apresentará o espetáculo Terra que Deságua, resultado da
pesquisa em danças brasileiras, contemporâneas e orientais do Núcleo de Adultos da
Escola Livre de Dança de Santo André realizada em 2018. No mesmo horário, o
#ELTemCasa exibirá a matéria Voz, Descoberta Sonora e Palavra Memória.
Na próxima terça-feira (26), às 12h, no #DestaquesdoAcervo, a Casa do Olhar destaca
as obras da artista Maria Auxiliadora. E às 18h, no #OssanoSofá, o maestro Abel
Rocha convidará o público para assistir ao documentário sobre os 30 anos da
Sinfônica de Santo André, realizado em 2018. A playlist será exibida em seguida.
A violinista Wanessa Dourado é a convidada do #MúsicosdaOssa na quarta-feira (27),
às 12h e do #DicasdaOssa, às 18h. O #AçãoTerritorial, às 16h, contará com
participação de Gabriel Ferraz, morador do bairro Cidade São Jorge, que discorrerá
sobre O que é Cultura?, e a Ocupação na Praça do Jardim Ana Maria. E às 18h, o
#MuseuemCasa exibirá a agravação de Fátima, a fiandeira, poesia sofi, com a Cia. Os
Rouxinóis.
A aula n. 2 de A Formação do pós-modernismo, de Guilherme Wisnik, com reflexões
sobre temas da atualidade no circuito da arte contemporânea selecionados pela Casa
do Olhar, será exibida na próxima quinta-feira (28), às 12h, no #Navega. Neste dia, o
#QuintasLáemCasa terá, às 15h, TV Loninha apresenta Brancoleta, e às 18h, a
apresentação do grupo Alma Latina.
Ainda na quinta-feira, às 16h, o #AcervoELCV exibirá O Estranho, do curso Orson
Welles, realizado em 2016, com Milton Biscaro, supervisor pedagógico da Escola Livre
de Cinema e Vídeo. E às 18h, será realizado mais um #CineOssa.
O #SextaDeHistórias, na próxima sexta-feira (29), a partir das 8h, terá contação de
histórias infanto-juvenis com a participação de Katia Almeida, Luciana Tavares,
Tatiane Cordeiro e Ruymar Marazo, além da participação de Fátima Carvalho, que
apresentará ‘As mentiras que os homens contam’, baseado na obra de Érico
Veríssimo.
Também na sexta-feira O flautista Danilo Lopes participa do #Músicos da Ossa, às
12h, e do #DicasdaOssa, às 18h. às 16h, o #ParceirosGICA, mostrará o vídeo dos 30
anos do Grupo Back Spin Crew, gravado no Parque Central, em 2014. E o #AcervoELT
apresentará a gravação do espetáculo Osvaldo Raspado no Asfalto, de 2003. E a
jornalista Olga de Favari, apresentará Narrativas, às 18h, no #Contodas6.
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Lives – A série de lives da semana terá neste sábado (23), às 15h, a apresentação do
músico Léo Oliveira, e às 20h, mais um Cultivedub Live Selection, com o melhor
reggae com Rafael Sterzek, ambas do #FortaleçaaCenaSA. Na segunda-feira, às 15h,
o #ELT30anos, contará com a aula pública do Núcleo Estudo Crítico das Políticas
Públicas da Escola Livre de Teatro (ELT).
As lives continuam na terça-feira, às 10h, com a série #vitrineandreense e a
participação de Matheus Deak Music & Gear, que apresenta informações sobre
equipamentos, discos e apresentações aos apreciadores de música pesada. Às 16h,
Giovana Flaminio faz apresentação de yoga e o uso de cristais. Também às 16h, o
#ELTemCasa terá mais uma aula do Núcleo Estudo Crítico das Políticas Públicas em
Cultura, da Escola Livre de Teatro (ELT).
Na quarta-feira, às 16h, o #ELTemCasa trará a apresentação do Núcleo Percussão, a
Música dos Tambores, do Núcleo de Musicalização, a partir das culturas originais do
Brasil, com a professora Valquiria Rosa, da ELT. A série continua na quinta-feira, às
16h, com a aula do Núcleo de Dramaturgia da ELT, com a professora Dione Carlos.
O #CulturaemCasaSA é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo
André que visa levar ao público uma programação cultural diversificada e de
qualidade produzida em nossa cidade. A programação contará ainda com a
participação de produtores culturais e outros parceiros, que poderão se inscrever em:
https://bit.ly/participeCulturaEmCasaSA. Aproveite. #FiqueemCasa.
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ATENDIMENTO

1 - Atendimento Presencial Prédio Executivo

. Praça de Atendimento – Praça IV Centenário, 01, Térreo I, Centro – Santo André - Horário: de segunda a sexta feira 7h as

18h30.

2 - Atendimento Presencial Descentralizado

. Posto SIM Palmares – Avenida Palmares, 830, Dentro da Coop Zapt, Vila Palmares - Santo André – Horário: de segunda a

sexta feira 10h as 16h.

. Posto SIM Parque das Nações – Rua Iugoslávia, 31, Parque das Nações – Santo André. Horário: de segunda a sexta feira

08h as 17h.

. Posto SIM Santa Terezinha - Alameda Vieira de Carvalho, 35, Santa Terezinha – Santo André. Horário: de segunda a sexta

feira 08h as 17h.

. Posto de Atendimento Paranapiacaba - Avenida Antônio Francisco de Paula Souza, s/n, Parte Baixa – Horário: de segunda a

sexta feira 09h as 15h.

. Posto de Atendimento Parque Andreense - Rodovia Índio Tibiriçá, km 39,5, Parque Andreense – Horário: de segunda a

sexta feira 09h as 15h.

3 - Atendimento Telefônico

. 156 ou 0800-0191944 - PABX: 4433-0111 - Horário: de segunda a sexta feira 08h as 17h.
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