


Centros Culturais de Suzano
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o. Centro de Educação e Cultura “Francisco Carlos Moriconi”
Anfiteatro “Orlando Digenova”
Rua Benjamin Constant, 682, Centro
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas 
Tel: 4747-4180

Centro Cultural de Palmeiras “Prof. Luiz Antonio da Silva”
Rua Crispim Adelino Cardoso, 42, Vila Júlia, Palmeiras
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4751-3005

Biblioteca Municipal “Profa. Maria Elisa de A. e Cintra”
Rua Benjamin Constant, 682, Centro
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas 
(nos períodos escolares)
Tel: 4747-4180

Centro Cultural Boa Vista “Nelson da Cruz”
Rua Katsutoshi Naito, 957, Boa Vista
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4749-7556

Casarão das Artes 
Rua 27 de Outubro, 271, Centro
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4746-4414

Teatro Municipal “Dr. Armando de Ré”
Rua General Francisco Glicério, 1354, Centro
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4759-1801

Centro Cultural Colorado “Monteiro Lobato”
Rua Domingos Victorino, 68, Jardim Cacique
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4759-6368

Centro Cultural Vila Figueira
Rua Rodrigo Antonio, 161, Vila Figueira
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas 
Tel: 4748-1190

Centro Cultural Gardênia – CEU “Alberto de S. Candido”
Rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul
Horário de atendimento: terça-feira a sábado, das 8 às 17 horas 
Tel: 4742-9334

Antes de sair de casa confirme a programação pelos telefones dos 
Centros Culturais.

Cineteatro “Wilma Bentivegna”
Rua Paraná, 70, Jardim Paulista
Funcionamento: terça, quarta e quinta-feira, das 9 às 16 horas



12/12 - 19h
A Casa no fim dos tempos

Classificação: 16 anos 

04/12 - 19h
A Origem

Classificação: 14 anos 

CINE SUZANCLUB

11/12 - 19h
O Iluminado

Classificação: 18 anos 



05 e 12/12 - 09h30 e 14h30
Homem-Aranha: No Aranhaverso

Classificação: 10 anos 

04 e 11/12 - 09h30 e 14h30
Amigos Alienígenas
Classificação: livre



Agenda Cultural de dezembro

Agenda Cultural - Suzano - SP

A Agenda Cultural de Dezembro 
vem com um guia especial 
sobre as atividades Natalinas em 
nossa cidade. 
As atividades englobam 
decorações, atividades para 
crianças, ações de fomento ao 
comércio e geração de emprego 
e renda, ampla programação 
cultural e ações solidárias. 

“Um povo sem memória é um povo sem história e um povo sem 
história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos 
erros do passado”. É citando a historiadora Emilia Viotti, que a Prefeitura 
de Suzano, por meio da Secretaria Municipal da Cultura apresenta o site 
“Memória e Futuro - Suzano” serviço público  de pesquisa, salvaguarda 
e difusão da memória do povo e instituições que compõem esta cidade. 
No ano em que Suzano celebra sete décadas de emancipação, de 
construção e reconstrução, a população desta cidade e qualquer 
cidadão do mundo, desta época e gerações futuras, passam a ter um 
instrumento de consulta e construção coletiva da história que se deu e 
se dá sobre este território. 
 
Visite e colabore com o site pela página www.suzano.sp.gov.br/web/
cultura ou memoriaefuturosuzano.com.br

Natal 
das Flores

Memória e futuro Suzano

Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo!



Exposição Projeto Estandartes
Conexão arte popular

Visitação: de 12/11/2019 a 15/01/2020 
Local: Centro de Educação e Cultura “Francisco Carlos Moriconi” 

A exposição projetada por Enzo Ferrara especialmente para o Centro de Educação e 
Cultura “Francisco Carlos Moriconi” busca valorizar a diversidade cultural, social e 
étnica da cidade de Suzano. 
A exposição é formada por um conjunto de 27 estandartes que retratam festas 
populares que ocorrem em nossa região e no País ao longo do ano. Foram 
produzidos com temas diferentes e podem ser apreciados para além das unidades, 
mas pela conexão existente entre os estandartes que formam instalação idealizada 
para a parte externa do prédio do centro cultural.

Especial Dia do Samba

Dia: 01/12 - a partir das 13h 
Local: Parque Max Feffer – ao lado do Pavilhão Zumbi dos Palmares 
Em celebração ao dia Nacional do Samba (02/12) a Secretaria de Cultura convida 
sambistas de Suzano e região para uma grande roda de samba.
Atrações: Samba do Herbert, Comunidade Bom Ambiente, Sambas da Vida, Keila 
Regina, Sollano e Fabiano Sorriso.



Visitação: de 12/11/2019 a 15/01/2020 
Local: Centro de Educação e Cultura “Francisco Carlos Moriconi” 

A exposição projetada por Enzo Ferrara especialmente para o Centro de Educação e 
Cultura “Francisco Carlos Moriconi” busca valorizar a diversidade cultural, social e 
étnica da cidade de Suzano. 
A exposição é formada por um conjunto de 27 estandartes que retratam festas 
populares que ocorrem em nossa região e no País ao longo do ano. Foram 
produzidos com temas diferentes e podem ser apreciados para além das unidades, 
mas pela conexão existente entre os estandartes que formam instalação idealizada 
para a parte externa do prédio do centro cultural.

O tradicional Natal da Praça João Pessoa será entregue no dia 01/12, às 20h, com a 
tradicional chegada do Papai Noel.
A praça receberá iluminação e decoração natalina e oferecerá brinquedos infláveis 
gratuitos às sextas, sábados e domingos. Os visitantes poderão ainda visitar a feira 
de artesanato, a feira gastronômica e a tradicional cantata de Natal.

Natal 
na Praça 



Agenda Cultural de dezembro

A Secretaria de Cultura de Suzano realizou ampla programação 
durante novembro para celebrar o Mês da Consciência Negra, com 
atividades no Parque Max Feffer e no CEU Gardênia. Veja alguns 
registros das atividades que ocorreram nesse período.


