
 
Agenda Cultural — OUTUBRO/2016 — São Caetano do Sul  

 

 

 Artesanato 
 

Feira de Artesanato de São Caetano do Sul 

Domingos | das 09h às 18h 

Parque Chico Mendes 
Grátis | Livre 
 

Casa do Artesão 

Segunda a sexta | das 09h às 18h 

Sábados, das 09h às 13h 
Arranjos florais, essências, sabonetes, mosaicos, artesanatos em madeira, tecido e vidro. +Info.: 4229-9988. 
 

 Artes Visuais 
 

―Expedição Villare: as árvores do Espaço Verde Chico Mendes‖  

A partir do dia 1° 
Salão Expositivo do Espaço Verde Chico Mendes  

Esta exposição apresenta os resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido pelos alunos do 5° ano do ensino 
fundamental da Escola Villare. A partir de uma situação-problema organizada em equipes de trabalho, as crianças 

desenvolveram uma série de investigações com o objetivo de mapear o Espaço Verde Chico Mendes e identificar 
algumas espécies de árvores que o compõe. Essa atividade permitiu a aprendizagem de muitos procedimentos de 
pesquisa e conhecimentos acadêmicos, bem como o estabelecimento de uma relação mais afetiva com a natureza. A 

mostra poderá ser visitada até 30 de outubro. 
Grátis | Livre 
 
―In the box‖  

Dia 8 (sábado) | 10h 
Espaço Cultural – Casa de Vidro 
Mostra anual de trabalhos dos alunos de artes visuais das turmas de crianças e adolescentes do Ateliê de Artes Visuais 
da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, produzidos a partir de caixas de papelão. A exposição poderá ser 
visitada até o dia 29 de outubro.  

Grátis | Livre 
 
―As histórias de vidas em quatro rodas‖  

Até 11/10  

Espaço Cultural – Casa de Vidro 
Esta exposição pretende contar histórias de vida de mais de 20 motoristas da cidade entrevistados por meio de 
narrativas orais e fotografias. O objetivo também é valorizar essa categoria profissional tão importante aos moradores.  
Grátis | Livre 

 

―Imagens, rosários e crucifixos‖  

A partir do dia 11 
Museu Histórico Municipal 
O Museu Municipal promove exposição de peças religiosas do culto católico, que pertenceram a moradores de São 

Caetano do Sul. Estarão expostos quadros, imagens, estatuetas, terços, rosários e crucifixos. A mostra ficará em 
cartaz até 31 de janeiro de 2017. 
 
―V Vitrine de Arte – Mostra Coletiva de Artistas de São Caetano do Sul‖  

Dia 20 (quinta)| 19h30 
Pinacoteca Municipal 
A Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul promove a quinta edição da Vitrine de Arte - Mostra Coletiva de Artistas 
de São Caetano do Sul, com obras de artistas residentes, nascidos ou que trabalhem em São Caetano do Sul. São 
trabalhos inéditos, produzidos a partir de 2013, nas diversas temáticas, linguagens, técnicas e materiais. A mostra 

poderá ser visitada até 30 de janeiro de 2017. 
Grátis | Livre 
 
Oficina ―História Oral e o Bordado: o ponto de vida das mulheres e opressões cotidianas‖ 

Até 25/10 (todas as terças) | Das 14h às 15h50 
Espaço Cultural Casa de Vidro 
Oficina ministrada por Maria Alencar, tem como objetivo o resgate da prática manual do bordado dentro de rodas de 

conversas, fomentadas com narrativas temáticas sobre opressões cotidianas sofridas pelas mulheres. Os bordados 

produzidos, no decorrer dos encontros, serão expostos no Museu Histórico Municipal. 
Grátis | 13 anos 
 

―Um lugar, uma história – A Cerâmica São Caetano‖ 

Espaço do Forno 

A mostra, constituída por oito painéis fotográficos, contempla variados temas, que vão desde os de natureza estrutural 
e econômica até os de ordem sociocultural, com ênfase, por exemplo, nos eventos que congregavam seus 



funcionários, momentos típicos de difusão das relações de sociabilidade e de descontração.  Visitação: de terça a 
sábado, das 14h às 17h, com possibilidade em horário alternativo, com agendamento pelo telefone 4223-4780. 
Grátis | Livre 
 

―Agir e Interagir – Arte e Criação‖ 

Segunda a quinta | das 09h às 16h 
Pinacoteca Municipal 

Visitas orientadas por arte-educadores, que visam ampliar o conhecimento e a apreciação das artes visuais. Atende 
grupos escolares e adultos. Agendamento: 4223-4780/ acaoeducativa@fpm.org.br 
Grátis | 4 anos 
 
―Sextas com Arte” 

Sextas l das 09h às 11h e das 13h às 16h 
Pinacoteca Municipal 
Espaço para experiências com desenho e gravura. Orientadores ficam à disposição. Atendimento de grupos com até 10 
pessoas. Crianças devem estar acompanhadas por responsáveis. +Info.: 4223-4780/ acaoeducativa@fpm.org.br 
Grátis | Livre 
 

Cinema 
 

Dia Internacional da Animação 

Dia 28 (Sábado) 
Das 14h às 16h: Mostra Infantil 
Das 19h30 às 22h30: Mostra Oficial e Bate-papo com profissionais da área 

Estação Jovem 
Exibição de títulos de animação em parceria com a ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação.  
 

―CINE SÃO CAETANO‖ – Festivais de Curta Metragem de Animação e Ficção 

Dias 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 (terças e quintas-feiras)| 16h 
Estação Jovem 
Em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), a Secretaria de Cultura de São Caetano do 

Sul promove este mês o “Festival Curtas de Ficção e de Animação”. Nos dias 4, 6, 11 e 13, serão exibidos os filmes de 
animação e, nos dias 18, 20, 25 e 27, as películas de ficção, sempre às 16h.   
Grátis  

 
Dias 4, 6, 11 e 13 (terças e quintas-feiras) | 16h 

O gigante 
Dir.: Julio Vanzeler & Luis da Matta, 2012. 10 min. Livre. 
Um gigante transporta no seu coração sua filha. A realidade é conhecida através daquilo que o gigante oferece a ela, 
através de cópias que ele faz das realidades que desenha. Mas um dia chega o tempo de ela partir e ver a realidade 

por si. O gigante transforma-se no mundo sobre o qual a menina vai viver. 
 
Realejo 
Dir.: Marcus V.Vasconcelos, 2011. 12 min. Livre. 
A cada lua cheia, um realejo mágico decide o futuro de todos os habitantes de um misterioso planeta. Um desses 

habitantes, cansado desta rotina opressora, fará o impossível para mudar sua realidade. 

Destimação  
Dir.: Ricardo de Podestá, 2012. 13 min. Livre. 
Um papagaio é seduzido pelas belas imagens de uma caixa de luz e atrapalha a convivência mórbida do recinto. 

A garota das telas 
Dir.: Cao Hamburguer, 1988. 15 min. Livre. 
Para perseguir a mulher dos sonhos, existem amantes capazes de mergulhar numa viagem estranha – através de 
todos os gêneros e estilos que o cinema inventou para representar a maior de todas as artes: a arte da paixão. 
 

A ilha 
Dir.: Alê Camargo, 2008. 9 min. Livre. 
Um rapaz preso numa ilha. Ação, mistério e muito chachachá. 
 

Dias 18, 20, 25 e 27 (terças e quintas-feiras) | 16h 
Linha do Mar 
Dir. Felipe Vernizzi, 2012, 20 min. Classificação: Livre 
Quando criança, André era sonâmbulo e fugia todas as noites para ir se deitar na areia da praia. Quase trinta anos 

depois, ele continua a sonhar com o mar, mesmo morando distante dele. Decide, então, voltar até a praia em que 
dormia na infância. Lá, André terá mais um sonho. 

 
Amor de Thanatos 
Dir. Helena Guerra, Brasil, 2011, 6 min. Classificação: 14 anos 

Um cliente novo entra na barbearia. O barbeiro, no entanto, mal percebe sua presença. Ele só tem olhos para sua 
mais nova paixão. 
 
Moto-perpétuo 

Dir. Caio Guerra, Brasil, 2013, 8 min. Classificação: Livre 



Leonardo, um violinista obcecado, tenta criar uma máquina para virar as páginas da partitura de forma automática, 
permitindo que ele toque seu instrumento eternamente. Johan, seu filho, um menino prodígio que aprendeu sozinho a 
ler e interpretar partituras, é o único a contestar o sonho do moto-perpétuo.  

 
Nina 
Dir. Rodrigo Zerbetto Chehda, Brasil, 2012, 14 min. Classificação: Livre 
Nina conta a história de um clown que não diferencia a vida da arte, quando encontra seus próprios pensamentos 

projetados em outros dois personagens: a bailarina de circo e outro clown. 
 
Um Dia... e Logo Depois um Outro 
Dir. Nando Olival e Renato Rossi, Brasil, 1997, 9 min. Classificação: 12 anos 
Um dia, ou melhor, dois dias em uma borracharia.  

Dança 
 
―Forró no Chico‖ 

Dia (Sábado) | das 17h30 às 21h30 
Parque Chico Mendes 
Baile com Laura Castro.  
Grátis | Livre 
 

Aula de Hip Hop 

Quintas | 19h | Prof. Romulo Sartori 
Sábados | 16h | Prof. Diogo La’Furia 

Estação Jovem (sala multiuso) 
Dança Urbana também conhecida como “Street Dance”. As práticas desenvolvem equilíbrio, coordenação, resistência, 

memorização e improvisação. 
Grátis | Livre 
 

Nossa História, Por Trás das Cortinas- Solidariedança(Dança com Cadeira de Rodas) 

Dia 23 (Domingo)| 16h | 19h30 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 

Entre passos e rodas... Assim o Solidariedança celebrará no palco sua história, que contará esta trajetória 
de luta junto à dança em cadeira de rodas e todos os seus grupos. Dança, inclusão e muita emoção, não 
faltaram em suas apresentações. 
R$50 (inteira) | R$25(meia e antecipado) | Ingressos à venda pelo site solidariedanca.org.br e na Sede da Associação 

(Av. do Oratório,3161- Jardim Guairacá) se segunda a sábado das 08h às 17h |Ingressos cobrados a partir dos 06 
anos|  120 min | Livre. 
 
 

Aula de Zumba 

Mistura diversos ritmos e promove alto gasto calórico, com movimentos fáceis e divertidos.  
Grátis | Livre 
 
Clube Djalma de Castro (Clubinho Prosperidade) 

Terças e quinta | 18h 
Zin Renata 
 
Estação Jovem  

Terças e quinta| 18h 
Zin Fernanda 
 
Parque Catarina Scarparo D’Agostini (Chiquinho) 
Terças e quintas | 19h 

Zin Gabi 
 
Emef Leandro Klein 
Quartas e sextas | 18h  

Zin Gabi 
 
CER Santa Paula (Clube Gonzaga) 
Segundas | 19h  

Sexta | 9h 
Zin Carla 
 
Parque Chico Mendes 

Sábado | 10h  

Aos sábados os professores se revezarão.    
 

 Infantil 
 
Show da Luna 
Dia 08 (Sábado)| 16h 



Teatro Santos Dumont 
Luna é uma garota de 6 anos que ama ciências e que acredita que Terra   é um enorme  laboratório aonde ela pode 
descobrir diversas coisas. Curiosa e destemida, Luna não sossega até conseguir responder a pergunta: “O que está 

acontecendo aqui?” 
R$ 60 (inteira) |R$40 (antecipado) | R$ 30 (meia)| Ingressos à venda no Teatro a partir de 05/10 das 14h às 19h| 50 
min | Ingressos cobrados a partir de 02 anos| Livre 
 

Beatles para Crianças 

Dia 12 (Quarta) | 16h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Beatles para Crianças é um show de rock para os pequenos, onde três músicos e um ator embalam diferentes 
gerações com histórias e canções do quarteto de Liverpool, ao som de clássicos como "Hey Jude", "Let It Be", "Help", 

"Black Bird" e "All You Need Is Love", fazendo da participação do público uma parte fundamental do espetáculo.  
Retirada de convites 2 horas antes. 
Grátis | Livre 
 

Cúmplices de um Resgate 

Dia 16 (Sexta)| 17h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
O Show "CÚMPLICES DE UM RESGATE" apresenta um musical lúdico, com performances construídas a partir da 

novela exibida pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Com repertório interativo apresenta canções temas como 
"Super Star" e "Cúmplices de um resgate”. O show conta ainda com performances nas áreas de dança, atuação e 
interpretação  
R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)| Ingressos à venda pelo site ingressorapido.com.br e, no Teatro, a partir do dia 06/10 

das 14h às 19h. |Ingressos cobrados a partir de 02 anos |120 min |Livre. 

 
Sete Histórias para Contar - Abgail conta mais de Mil 

Dia 26 (Quarta) | 10h e 14h30 
Teatro Santos Dumont 

Duas meninas, Gabi e Mari, contam sete histórias através de atividades do seu cotidiano. Com muita filosofia, 
delicadeza e humor personagens surgem no palco como o piolho filósofo Godofredo, a menina que gostava de tudo, a 
amiga invisível, os pais que faziam tudo ao contrário entre outros. O agendamento deve ser feito através do e-mail: 
dasalaaoteatro@scaetano.sescsp.org.br 
Grátis | Livre 

 
O Maior Show Infantil do Mundo 

Dia 30(Domingo) | 15h 
Teatro Santos Dumont 

Os personagens mais adorados pelas crianças  juntos em um mesmo espetáculo:  Aventura Congelante 2, Doki, 
Pocoyo,  Minions e muito mais. 
R$40 (inteira) |R$20 (meia)| Ingressos à venda pelos sites bilheteriaexpress.com.br e compreingressos.com e, no 
Teatro, a partir do dia 27/10 das 14h às 19h| Ingressos cobrados a partir dos 02 anos |80min| Livre. 

 
 

 Literatura 
 

―EnconTroca na Estação‖ 

Quintas | 19h30 
Estação Jovem (biblioteca da Comjuv) 
Traga seu(s) livro(s) em bom estado e troque por outro(s) de sua escolha. O ponto de encontro, no centro de São 

Caetano, também possibilita a troca entre munícipes, seja de livros, quadrinhos, cordéis, apostilas. 
14 anos 
 
―Ação Livro‖ 

Quintas | 19h30 

Estação Jovem (biblioteca da Comjuv) 
O COMJUV está recebendo doações de publicações (livros, cordéis, revistas) que possam ser disponibilizadas em 
espaços públicos municipais de leitura, como centros da 3a idade (CISEs), Estação Jovem, Núcleo de Literatura. 
+Info.: juventude@saocaetanodosul.sp.gov.br 

 

 Memória 
 

Projeto ―Era uma vez uma escola...‖  

Dia 21 (sexta) | 16h 
EMI Claudio Musumeci  

O resgate da trajetória da educação infantil municipal é feito por meio desta parceria entre a Fundação Pró-Memória e 
a Secretaria Municipal de Educação. O projeto tem como base as histórias antigas e atuais das escolas municipais de 

ensino infantil (EMIs e EMEIs) de São Caetano do Sul, que serão retratadas por meio de exposições fotográficas, que 
ficam permanentemente nas escolas, exposição virtual e apresentação de vídeo com entrevistas de funcionários. 
+Inf.: eventos@fpm.org.br. 
Grátis | Livre 

 
―Baú de Memórias – Guarde Aqui Suas Lembranças‖ 

mailto:eventos@fpm.org.br


Fundação Pró-Memória 

O projeto tem por objetivo estimular a doação de fotos, documentos e objetos de relevância histórica de munícipes. 
+Info.: 4223-4780 / centro.documentacao@fpm.org.br 
 

Projeto ―A Peça em Destaque‖  

Outubro 
Museu Histórico Municipal 

Neste mês, o Museu destaca o brinquedo Forte Apache, produzido pela Gulliver. O Forte Apache, da Série Far-West, é 
um ícone na história da empresa desde 1974, e um dos produtos mais antigos do mercado em atividade. O brinquedo, 
que reproduz cenas do Velho Oeste norte-americano, é produzido até hoje, porém não mais em madeira, como na 
primeira edição. No início as miniaturas eram pintadas artesanalmente, assim como pode ser visto no Museu. Os 
pequenos cenários abrangiam o acampamento apache, a caravana e a chaparral. 

Grátis | Livre 
 

 Multicultural 
 
―Quadrados no Bosque‖ 

Dia 02 (domingo) | das 09h às 13h 
Bosque do Povo 
O evento mensal beneficente reúne veículos Volkswagen dos anos 80. 
Grátis | Livre 

 

Lugar de Criança é no Parque 

Dia 12 (quarta) | Das 09h às 18h 
Parque Cidade das Crianças 

PROGRAMAÇÃO: 
Aula aberta de Zumba 
Canto e Brinco com Gesiel Oliveira 
Grupo de Dança da Fundação das Artes 
Ballet Diva Thomé 

Apresentação dos Cães da Guarda Civil Municipal 
Apresentação Teatro de Fantoches da Guarda Civil Municipal 
Show A Bolsa Surpresa, com Ramiro Marques e Sandra Oak 
Sidney Maia 

Andersinho dos Teclados 
Escola Municipal de Bailado Laura Thomé | Escola de Ballet Sandra Amaral 
Apresentação de Taiko, com o grupo  Shinkyo Daiko 
Música com Gui e Rafa  

Brinquedos Infláveis  
Intervenções do Tiro de Guerra de São Caetano do Sul 
Atividades com o Grupo Escoteiros de São Caetano do Sul 
Espaço Pinte e Brinque Influx 
Unidade Móvel Odontológica 

Distribuição de pipoca e algodão doce 
Circular alegria nos bairros Prosperidade, Fundação e São José.  

Grátis | Livre 
 

Sinfonia das estações 

Dia 23(Domingo) | 20h 
Teatro Santos Dumont 
Espetáculo de Dança e Música com repertório de Árias, Coros de Ópera, canções medievais que de forma poética 
remeterão o público as fases da vida: Infância , Juventude ,Maturidade e Velhice, relacionadas simbolicamente às 

estações do Ano: Primavera , Verão , Outono e Inverno.  
R$50 (inteira) | R$25 (meia e antecipado)| Ingressos à venda pelo site www.rhytmus-in-corpus.com.br e, no Teatro, 
no dia do espetáculo, a partir das 16h| 85min| 06 Anos.  
 

Mostra de Carros ―Antigos no Bosque‖ 

Dia 16 (domingo) | das 09h às 13h 
Bosque do Povo 
Realização: Automóvel Clube do Grande ABC. 
Grátis | Livre 

 

Encontro ―Opala Clube ABC‖ 

Dia 23 (domingo) | das 09h às 13h 
Bosque do Povo 
É permitida apenas a entrada de veículos Opala e Caravan. Apoio: Automóvel Clube do Grande ABC. 
Grátis | Livre 

 

―Sessão OldSchool de Skate‖ 

Segundas | 18h 
Estação Jovem (pista de skate) 
O skate é capaz de envolver o público de meia-idade, desenvolvendo não só o físico, mas o companheirismo e a troca 

de experiências. Para participar, o interessado deve ter idade a partir de 35 anos. Basta trazer uma foto 3x4, 
apresentar RG e fazer carteirinha com os monitores. 



Grátis 
 

 Música 
 

Uma Saudação a Whitney Houston 

Dia 02 (Domingo)| 20h30 
Teatro Paulo Machado de Carvalho  

Pela primeira vez no ABC, um show em homenagem a uma das maiores vozes de todos os tempos:Whitney Houston! 
Uma homenagem a quem ficou conhecida como "The Voice" e nos encantou com suas músicas, filmes, carisma e 
interpretações. 
R$100 (inteira) |R$50 (meia)| Ingressos à venda pelos site ingressorapido.com.br e, no Teatro à partir do dia 26/09 

das 14h às 19h| 90min | Livre. 
 
Rádio Taxi 

Dia 14 (Sexta)| 20h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 

A banda que segue percorrendo o país levando suas músicas marcantes com uma nova energia e os aplausos de 
sempre, chega para mais uma apresentação. Recentemente, lançou o seu 9º trabalho, o DVD intitulado “3 Décadas” , 
que relata a trajetória da banda, com canções inéditas e as músicas que consagraram a banda nos anos 80. 
R$100 (inteira) | R$80 (inteira com 1kg de alimento) | R$50,00 (meia)| Ingressos à venda pelo site 

ingressorapido.com.br e, no Teatro, na semana do espetáculo, das 14h às 19h. Maiores informações pelo número 
(11)4318-3372| 90min| Livre.  
 
Rosa de Saron 

Dia 14 (Sexta)| 23h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Rosa de Saron , uma banda brasileira cristã de rock formada dentro do movimento de Renovação Carismática Católica, 
também conhecida por ser um dos precursores do white metal católico no Brasil, sobe aos palcos para uma 
apresentação incrível. 

Setor 1: R$120 (inteira) | R$60,00 (meia)| Setor 2: R$80 (inteira) | R$40 (meia)| Ingressos à venda pelo site 
ticketbrasil.com.br e, no Teatro, na semana do espetáculo, das 14h às 19h. Maiores informações pelo número 
(11)4318-3372| 90min| Livre.  
 

Gal Costa – Voz e Violão 

Dia 15 (Sábado)| 21h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
A Up Eventos e a Secretaria de Cultura apresentam a cantora Gal Costa, acompanhada pelo guitarrista carioca 
Guilherme Monteiro, em seu espetáculo intimista "Espelho d'Água” com repertório com temas que se tornaram 

clássicos na voz da cantora, como “Coração Vagabundo”, “Domingo”, “Folhetim”, “Vaca Profana”, “Sua Estupidez”, 
“Volta” e “Baby”.  
Setor 1: R$180 (inteira) | R$90(meia) | Setor 2: R$140 (inteira) | R$70(meia)  | Ingressos à venda pelo site 
compreingressos.com.br e, no Teatro, a partir do dia 26/09 das 14h às 19h. |Ingressos cobrados a partir de 02 anos 

|90 min |Livre. 
 
Orquestra Filarmônica – Especial Cervantes e Shakespeare 

Dia 22 (sábado) | 20h 

Teatro Paulo Machado de Carvalho. 
Ensaio aberto para estudantes no dia 20/10, às 19h00. 
Grátis | Livre 

 
Concerto para um amiguinho...  com a Pianista Christina Myoen 

Dia 24 (Segunda)| 20h30 
Teatro Santos Dumont 

Destinado a arrecadar verba para animais resgatados das ruas, o concerto oferece ao público uma diversidade musical 
que vai de Bach à Piazzolla, passando pela MPB, com nomes como Jobim, com execução a cargo da pianista Christina 
Myoen e a saxofonista Andrea Steiof e convidada especial. 
R$30(inteira) | R$15(meia) | Ingressos à venda pelo site bilheteriaexpress.com.br e no Teatro, no dia do Evento a 

partir das 12h |Ingressos cobrados a partir dos 06 anos|  90 min | Livre. 
 
 ―Pílulas da Alegria‖ 

14h 
Dia 06 | Clínica Itápolis 

Dia 13| Abrigo Irmã Tereza 
Dia 15 | Clínica Casa Bella  
Dia 20 | Nossa Sra. das Mercês 
Dia 22 | Anália Franco  

Dia 27 | Grupo Luz 
Com Carlinhos e Zilda Canavez, o projeto sociocultural leva som, carinho e entusiasmo aos idosos da cidade.  
Ação fechada 
 

Teatro 
 
Matheus Ceará 

http://www.clubedoingresso.com/


Dia 01(Sábado) | 20h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Com seu jeito ingênuo, o típico matuto do nordeste brasileiro conquistou a simpatia dos brasileiros com o bom–humor 

que encara os causos e desgraças de seu cotidiano. A novidade é que neste show ele estará sozinho em cena, 
contando também as histórias que viveu e ouviu nas muitas viagens que tem feito pelo Brasil. 
R$100 (inteira) |R$50 (meia)| Ingressos à venda pelos sites bilheteriaexpress.com.br e compreingressos.com e, no 
Teatro, a partir do dia 16/09 das 14h às 19h| 80min| Ingressos cobrados a partir dos 03 anos| 16 Anos. 

 
Epidemia 

Dias 02 e 03(Domingo e Segunda) | 19h e 20h 
Teatro Santos Dumont 
Após a morte inesperada de um funcionário, e em meio a rumores de estar sendo vendida a uma multinacional 

húngara, uma empresa de recursos humanos tem sua crise instaurada. A situação provoca tensão entre os colegas de 
trabalho. O Mito de Sísifo entrelaça a narrativa de EPIDEMIA, comparando a  vida do homem contemporâneo com o 
castigo de Sísifo.  
Gratuito | Retirar o ingresso 1h antes na bilheteria do Teatro | 90 min | 10 anos. 

 
A Tia é um Show 

Dia 07(Sexta) | 21h 
Teatro Santos Dumont 

No formato de um programa de auditório a Tia, personagem de Guilherme Uzeda, traz muita diversão de forma leve, 
descontraída e sem apelação.Ela conduz o programa de uma maneira muito peculiar, pois por não se tratar de uma 
apresentadora,ela faz algumas trapalhadas e leva a plateia a boas risadas com seus quadros. 
R$40 (inteira) |R$20 (meia)| Ingressos à venda pelos sites bilheteriaexpress.com.br e sampaingressos.com.br e, no 

Teatro, a no dia do espetáculo a partir das 14h| 70min| 12 Anos. 

 
Os Melhores do Mundo em ―Notícias Populares‖ 

Dia 08 (Sábado)| 21h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 

NOTÍCIAS POPULARES traz para o palco uma série de esquetes – alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de 
Comédia Os Melhores do Mundo – que transforma em humor qualquer lance do nosso dia-a-dia. Fatos corriqueiros, 
histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber num palco-jornal. 
R$ 100 (inteira) |R$70 (promocional) |R$50 (meia e antecipado) | Ingressos à venda nos sites 
bilheteriaexpress.com.br e compreingressos.com e,no Teatro, a partir de 22/10 das 14h às 19h| 90 min | Ingressos 

cobrados a partir de 03 anos| 12 Anos. 
 
Dois Perdidos Numa Noite Suja- Kaiky Brito e Rodrigo Simas 

Dia 09 (Domingo)| 20h 

Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Kayky Brito e Rodrigo Simas em uma montagem comemorativa da peça que é sucesso a 50 anos: “2 Perdidos numa 
noite suja” de Plínio Marcos! 
R$ 70 (inteira) |R$50 (promocional) | R$ 35 (meia)| Ingressos à venda no Teatro a partir de 26/09 das 14h às 19h| 

90 min |Livre. 
 
Mostra Fundação das Artes de Teatro 2016 – 2º Semestre 

De 28 de outubro a 18 de dezembro 
Teatro Timochenco Wehbi e Sala 25 

As Mostras da Escola de Teatro da Fundação das Artes acontecem ao fim de cada semestre, teremos nessa edição 27 
atividades, com participação dos alunos dos Cursos Livres e Técnico. As apresentações públicas, intituladas de 
exercícios de interpretação ou aulas abertas, tornam-se uma síntese de todo processo criativo aliado às técnicas e 
teorias das propostas pedagógicas.  

Temos ainda apresentação dos Núcleos de Pesquisa Teatral, cujos temas não integram a grade curricular do curso. E, 
por fim, há apresentação final dos formandos do semestre, com a apresentação dos Trabalhos de Pesquisa Teatral. O 
chamado TPT é um rito de passagem dos alunos que estudam durante três anos e meio para tornarem-se, enfim, 
profissionais. 
Todas as apresentações são gratuitas. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão (um ingresso 

por pessoa). 
 
Hagoromo 

Dia 28 (Sexta) | 21h 

Teatro Santos Dumont 
 “Hagoromo, o Manto de Plumas” pode ser resumido como um grande haicai ou um poema dançado que apresenta 
dois personagens antagônicos. 
R$20 (inteira) | R$10(meia) | Ingressos à venda pelo bilheteriaexpress.com.br e , no Teatro, nos dias 27 e 28 de 
Outubro das 14h às 19h. Maiores informações pelo número (11)9.9759-1146 |Ingressos cobrados a partir dos 07 

anos| 50 min | Livre. 

 
Santo Chá Pra Bicha Má 

Dia 29(Sábado) | 20h 
Teatro Santos Dumont 

Juju, mordomo de um casal de classe média se revolta com sua patroa após descobrir que a perua, embora se mostre 
sua confidente, na verdade é uma mulher falsa e dissimulada e paravingar da falsa “amiga”fará uso de um misterioso 
chá. 



R$30 (inteira) | R$15 (meia)| Ingressos à venda no Teatro, no dia do espetáculo, a partir das 18h| 70min| 14 Anos. 

 
 Cultura Indica 
 

Corrida Infantil Move 2016 

Dia 08 (sábado) | 09h 

Parque Chico Mendes 
Propõe o incentivo à prática da modalidade e a promoção da integração entre as crianças e seus 
familiares. Para crianças de 2 a 12 anos. Provas de 50m, 100m, 200m, 400m, 600m e Revezamento 

Família. Vagas limitadas. +Info.: Sesc São Caetano (4223-8836). 
Grátis | Livre 
 

―Vitória nas urnas, alegria nas ruas: 68 anos da autonomia de São Caetano‖  

Outubro 
Site da Fundação Pró-Memória (www.fpm.org.br) 
A Fundação Pró-Memória promove esta mostra virtual para celebrar os 68 anos de uma das mais importantes 

conquistas cívicas da cidade: sua autonomia política e administrativa de Santo André, em 24 de outubro de 1948. Esta 
também é uma homenagem ao grupo que bravamente articulou campanha em prol da elevação do município. 
 
Troca Permanente de Livros 

Estação Jovem (biblioteca da Comjuv) 
Novas publicações (quadrinhos e livros) disponíveis para troca. 
14 anos 
 
Reunião do Conselho Municipal de Política Cultural 

Dia 10 (segunda) | 19h 

Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul 
O Concult realiza a 9ª Reunião Ordinária de 2016, aberta à população. O Fundo Municipal de Cultura aceita doações. 
Caixa Econômica Federal, ag.0347, conta 006.64-3 (Funcultura). +Info.: 4232-1294 / concultscsul.wordpress.com 
Grátis | Livre 
 

Festival Gastronômico do Grande ABC 

De 7 a 16 de outubro  
+Info.: www.agenciagabc.com.br 
O Festival é uma iniciativa da Agência do Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e tem o apoio da Secretaria de 

Cultura. Diversos estabelecimentos da região estão participando com descontos de 10 a 50% em pratos de seu 
cardápio.  
 

―Leve Livro – Sesc Empresa‖ 

Uma estante com cerca de 200 livros para ler e para trocar. Disponível para os funcionários de sua empresa. +Info.: 

sescempresa@scaetano.sescsp.org.br 
Grátis 
 

Endereços 
 
Bosque do Povo (Parque José Alves dos Reis) 
Estrada das Lágrimas, 320 | Bairro São José | seg. a sexta, das 07h às 18h; sáb., dom. e feriado, das 07h às 20h | 
4238-7451 

 
Centro Digital (Sala da Luz) 
Av. Goiás, 882 | Bairro Santo Antônio | 4226.1480 ou 4226.2245 
 

Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes 
Rua Pará, 88 | Bairro Centro | seg. a sexta, das 09h às 18h; sáb., das 09 às 13h | 4229-9988 
 
CER Luis Baraldi (Gisela) 

Rua Sebastião Diogo, 99 | Bairro Boa Vista | 4231-3823 
 
CER Santa Paula (Gonzaga) 
Rua Luiz Louzã, 170 | Bairro Santa Paula | 4224-6137 
 

CISE João Nicolau Braido 
Rua Humberto de Campos, 600 | Bairro São José 
 

Clube Djalma de Castro 

Rua da Garça, 323 | Bairro Prosperidade 
 
EMEF Leandro Klein 
Av. Tietê, 100 | Bairro Nova Gerty 
 

EMI Claudio Musumeci  
R. Walter Figueira, n° 44 - Bairro Cerâmica 

http://www.fpm.org.br/


 
Espaço Cultural Casa de Vidro 
Av. Goiás, 1111 | Bairro Santa Paula 

 
Estação Jovem – Coordenadoria Municipal da Juventude (Comjuv) de São Caetano do Sul 
Rua Serafim Constantino s/n | Bairro Centro | piso superior do módulo 2 do terminal rodoviário Nicolau Delic | 
segunda, das 12h às 20h; terça a sexta, das 10h às 20h; sáb., dom. e feriado das 10h às 18h | 

facebook.com/comjuvscs | 4226-5518 
 
Fundação das Artes  
Rua Visconde de Inhaúma, 730 | Bairro Nova Gerty | 4239-2020 
 

Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul 
Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 | Bairro Santa Paula | seg. a sexta, das 08h às 18h | 4223-4780 
 
Museu Histórico Municipal 

Rua Maximiliano Lorenzini, 122 | Bairro Fundação | seg. a sexta, das 09h às 17h; sáb., das 09h às 13h | 4229-1988 
 
Nova Acrópole do ABC – Organização Filosófica Internacional 
Rua Maranhão, 1351 | Bairro Santa Paula | nova-acropole.org.br | 4229-5686 

 
Parque Catarina Scarparo D’Agostini 
Rua Ângelo Aparecido Radim, 90 | Bairro São José 
 
Parque Cidade das Crianças  

Alameda Conde de Porto Alegre, 840 | Bairro Santa Maria 
 
Parque Espaço Verde Chico Mendes 
Av. Fernando Simonsen, 566 | Bairro São José | todos os dias, das 06h às 22h | 4232-5165 

 
Pinacoteca Municipal 
Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 | Bairro Santa Paula | seg. a sexta, das 09h às 17h; sáb., das 09h às 13h | 4223-4780 
 
Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 600 | Bairro Santo Antônio | 4º andar do prédio da Câmara Municipal | seg. a sexta, das 09h às 18h | 
4232-1237 | 4232-1294 | facebook.com/agendaculturalscs 
 
Sesc São Caetano 

Rua Piauí, 554 | Bairro Santa Paula | 4223-8800 
 
Sesi São Caetano 
Rua Boa Vista, 810 | Bairro Boa Vista | 4233-8000 

 
Teatro CECAPE  
Rua Tapajós, 300 | Bairro Barcelona 
 
Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho 
Al.Conde de Porto Alegre, 840 | Bairro Santa Maria | 4220-3924 | Capacidade: 1122 lugares 

 
Teatro Municipal Santos Dumont 
Av. Goiás, 1111 | Bairro Santa Paula | 4221-8347 | Capacidade: 370 lugares 
 

Teatro Timochenco Wehbi 
Rua Visconde de Inhaúma, 730 - Bairro Nova Gerty – São Caetano do Sul 

Universidade Metodista de São Paulo (Umesp – Campus Vergueiro) 
Av.Senador Vergueiro, 1301 | Bairro Jardim do Mar | São Bernardo do Campo 
 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 

Campus Barcelona | Av. Goiás, 3400 | www.uscs.edu.br | 4239-3230 
Campus Centro | Rua Santo Antônio, 50 | 4239-3330 
 
 


