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Reinauguração do Espaço Cultural 
“Casarão das Artes” 

Local: Casarão das Artes “Francisco Carlos Moriconi”
Rua Vinte e Sete de Outubro, 271 – centro

Telefone: 4746-4414

Show da cantora Adriana Guedes
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Exposição “Olhares” 
Participação da cantora Natalie Alves

A exposição “Olhares” compõe o calendário

de atividades em reflexão ao Dia Internacional
das Mulheres. Serão expostas obras de 
artistas, todas as mulheres, de Suzano e 
região,com uma sessão especial dedicada à 
pintora mexicana Frida Khalo, que se tornou 
referência por sua forte personalidade e como
símbolo da luta feminista em todo o mundo.

Dia 8 à 31 de março

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 

Dia 8 à 31 de março

O Casarão das Artes abriga as oficinas de 

formação de artes visuais, teatro e capoeira da 

Secretaria de Cultura de Suzano, além de abrigar o 

estúdio de música e o acervo do patrimônio 

histórico do município, foi reformado e 

revitalizado, ganhando uma roupagem mais 

moderna para acomodar melhor os usuários e 

artistas da cidade. O local também abre as portas 

para projetos e eventos como shows e 

apresentações mais intimistas.

Katherine Hajdu, “Releitura de a Moça do 
brinco de Pérolas de Vermeer” 

Telefone: 4747-4180

Visitação aberta nos dias 8 à 31 de março
de segunda-feira à sexta-feira,das 9h às 19h 

Rua Benjamin Constant, 682 – centro



Visa proporcionar um espaço de encontro e integração da comunidade e

promoção de saúde através de expressão corporal, coreografias de danças

folclóricas de vários países, danças de roda, considerando os benefícios de

uma atividade física regular.

“Dança Circular na Praça” 
Focalizadora: Débora Priscila Panhoto 

psicóloga musicoterapeuta e educadora musical

Local: Praça “Cidade das Flores” - centro

Mais informações pelo telefone: 4747-4180

Cinema “Cine Mulher”  
Co-realização Prefeitura de Suzano e APECC

E xibição de filmes de ficção e documentários que tratam de questões

relacionadas ao universo feminino, com temát icas que vão do

empoderamento feminino ao preconceito, feminismo e a luta pelos

direitos, relação mães e filhas, conexão mulher e naureza, entre outros.

Uma ótima opor tunidade para a reflexão destes temas.
Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 

Rua Benjamin Constant, 682 – centro
Telefone: 4747-4180
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 8 de março

(quarta-feira) 
às 8h30

??????????

(quarta-feira) 
às 19 horas

A indicação etária é para maiores de 18 anos

Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro do ano, o filme de Anna

Mulayert é protagonizado por mulheres e aborda um tema bem complicado:

o trabalho doméstico baseado na exploração.

Fime “Que horas ela volta?” 
Filme de Anna Mulayertl

 13 de março
(segunda-feira) 

às 19 horas

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 
Rua Benjamin Constant, 682 – centro

Telefone: 4747-4180



Uma super produção que mostra a luta das mulheres inglesas, no começo

do século XX, pelo direito ao voto. Foi eleito o melhor filme do ano pelo

WomenFilmCriticsCircle.

Filme “As Sufragistas” 
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 14 de março

(terça-feira) 
às 19 horas

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 
Rua Benjamin Constant, 682 – centro

Telefone: 4747-4180

Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos 

principais nomes da história artística do

México. Conceituada e aclamada como

pintora, ela teve também um casamento

aberto com Diego Rivera (Alfred Molina),

seu companheiro também nas artes, e 

ainda um controverso caso com o político 

Leon Trostky (Geoffrey Rush) e com várias

outras mulheres

Filme “Frida Kahlo” (Salma Hayek) 

 16 de março

(quinta-feira) 
às 19 horas

20 de março

(segunda-feira) 
às 19 horas

Katharine Watson (Julia Roberts) é uma recém-graduada professora que 

consegue emprego no conceituado colégio Wellesley, para lecionar aulas de 

História da Arte. Incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio 

colégio em que trabalha, Katharine decide lutar contra estas normas e acaba 

inspirando suas alunas a enfrentarem os desafios da vida.

Filme “O sorriso de Mona Lisa”



A Fonte das Mulheres apresenta uma história que se passa em uma aldeia 

situada entre a África e o Oriente Médio, onde as mulheres são responsáveis por 

buscarem a água utilizada pelas famílias. Para isso, precisam caminhar grandes 

distâncias embaixo de sol escaldante, enquanto seus maridos ficam em casa 

bebendo e jogando. Um dos habitantes do vilarejo fica noivo de Leila, uma 

francesa que mora há algum tempo na região. A jovem não aceita a tradição e 

decide pôr fim a isso, exigindo que os homens passem a buscar água. Por se 

tratar de uma comunidade extremamente machista, a solução encontrada é fazer 

“greve de sexo”, o que, entre islamistas radicais, causa muitos problemas.

Filme “Menina de Ouro” 
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21 de março

(terça-feira) 
às 19 horas

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 
Rua Benjamin Constant, 682 – centro

Telefone: 4747-4180

Frankie Dunn (Clint Eastwood) passou a vida nos ringues, tendo agenciado e 
treinado grandes boxeadores. Frankie costuma passar aos lutadores com 
quem trabalha a mesma lição que segue para sua vida: antes de tudo, se 
proteja. Magoado com o afastamento de sua filha, Frankie é uma pessoa 
fechada e que apenas se relaciona com Scrap (Morgan Freeman), seu único 
amigo, que cuida também de seu ginásio. Até que surge em sua vida Maggie 
Fitzgerald (Hilary Swank), uma jovem determinada que possui um dom ainda 
não lapidado para lutar boxe. Maggie quer que Frankie a treine, mas ele não 
aceita treinar mulheres e, além do mais, acredita que ela esteja velha demais 
para iniciar uma carreira no boxe. Apesar da negativa de Frankie, Maggie 
decide treinar diariamente no ginásio. Ela recebe o apoio de Scrap, que a 
encoraja a seguir adiante. Vencido pela determinação de Maggie, Frankie 
enfim aceita ser seu treinador.

Filme “A fonte das Mulheres” 

22 de março

(quarta-feira) 
às 19 horas



Filme “Olga” 
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23 de março

(quinta-feira) 
às 19 horas

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 
Rua Benjamin Constant, 682 – centro

Telefone: 4747-4180

O filme narra a luta de Eugenia SkeeterPhelan para dar voz às mulheres negras 

vítimas do forte racismo presente na década de 60 nos Estados Unidos. 

Moradora de Jackson, uma pequena cidade no estado do Mississipi, a garota, 

que quer ser jornalista, decide escrever um livro sob a perspectiva das 

empregadas negras acostumadas a cuidar dos filhos da elite branca, da qual ela 

mesma faz parte. Skeeter se alia à empregada de sua melhor amiga, Aibileen 

Clark e, mesmo contrariando a sociedade, juntas seguem em busca de 

igualdade.

Filme “Histórias Cruzadas” 

24 de março

(sexta-feira) 
às 19 horas

Olga Benário (Camila Morgado) é uma militante comunista desde jovem, 

que é perseguida pela polícia e foge para Moscou, onde faz treinamento 

militar. Lá ela é encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes (Caco 

Ciocler) ao Brasil para liderar a Intentona Comunista de 1935, se 

apaixonando por ele na viagem. Com o fracasso da revolução, Olga é presa 

com Prestes. Grávida de 7 meses, é deportada pelo governo Vargas para a 

Alemanha nazista e tem sua filha Anita Leocádia na prisão. Afastada da filha, 

Olga é então enviada para o campo de concentração de Ravensbrück

27 de março

(segunda-feira) 
às 19 horas

Retrata a história da cantora de blues estadunidense. Uma mulher negra 

que enfrentou o mundo.

What happened Miss Simone?



Filme “Chocolat” 
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28 de março

(terça-feira) 
às 19 horas

Local: Anfiteatro Centro Cultural “Francisco Carlos Moriconi”“Orlando Digenova” - 
Rua Benjamin Constant, 682 – centro

Telefone: 4747-4180

VianneRocher (Juliette Binoche), uma jovem mãe solteira, e sua filha de seis 

anos (VictorieThivisol) resolvem se mudar para uma cidade rural da França. Lá 

decidem abrir uma loja de chocolates que funciona todos os dias da semana, 

bem em frente à igreja local, o que atrai a certeza da população de que o negócio 

não vá durar muito tempo. Porém, aos poucos Vianne consegue persuadir os 

moradores da cidade em que agora vive a desfrutar seus deliciosos produtos, 

transformando o ceticismo inicial em uma calorosa recepção.

28 de março

(terça-feira) 
às 19 horas

A jovem princesa Merida foi 

criada pela mãe para ser a 

sucessora perfeita ao cargo de 

rainha, seguindo a etiqueta e os 

costumes do reino. Mas a garota 

dos cabelos rebeldes não tem a 

menor vocação para esta vida 

traçada, preferindo cavalgar pelas planícies selvagens da Escócia e praticar o seu 

esporte favorito, o tiro ao arco. Quando uma competição é organizada 

contra a sua vontade, para escolher seu futuro marido, Merida decide recorrer à 

ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte 

efeito, a transformação da rainha não é exatamente o que Merida imaginava... 

Agora caberá à jovem ajudar a sua mãe e impedir que o reino entre em guerra com 

os povos vizinhos.

Cinema para Todos - Infantil
 Filme “Valente” 


