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São Caetano do Sul tem o melhor  
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do Brasil. Entretanto, a cultura 
na cidade não acompanhava esse 
nível de excelência socioeconômica. 
Reconhecendo essa incoerência junto 
à sociedade civil, por determinação 
do Prefeito Dr.Paulo Pinheiro, a missão 
da Secretaria Municipal de Cultura 
foi alcançar um grau de atendimento  
alinhado com o IDH.

Dentro do arcabouço institucional, 
a atual Administração avançou nos 
marcos legais da política cultural. Em 
2013, no Dia Nacional da Cultura, o 
Legislativo aprovou o Plano Municipal 
de Cultura, encaminhado pelo Exe-
cutivo, que o instituiu. Na sequência, 
regulamentou-se o Fundo de Cultura.

Em 2014 a Secretaria de Cultura de 
São Caetano apostou sobretudo na 
dimensão da cultura cidadã criativa, 
base para a saúde qualitativa, seguran-
ça inteligente, educação significativa, 
condições para saber com sabor, fazer 
com amor; enfim, para um ambiente 
harmonioso. Compreendemos que a 
criatividade não é apenas produto de 
imaginações geniais, dons inventivos, 
isoladas inspirações. É também fruto 
de transpirações, parcerias, diálogos, 
descobertas e divergências naturais 
e culturais. Não há parto sem ruptura 
nem cultura sem questionamento.

Constatamos que valeu a pena o  
investimento em cidadania cultural, 
diversidade e criatividade. Os projetos 
e eventos estão registrados mensal-
mente em nossas Agendas Culturais 
e neste anuário. O público atingido 
pela Secretaria Municipal de Cultura 

subiu de quase 338 mil (ano de 2013) 
para mais de 425 mil (2014). Diante 
desse envolvimento crescente, alme-
jamos prosseguir nesse caminho, 
ouvindo a população, mobilizando  
Secretarias, Conselhos e apoiando 
projetos que inovem com coerência.

A equipe da Secretaria de Cultura  
agradece a confiança do Prefeito 
em nosso trabalho, agradece nossos 
parceiros institucionais, o reconhe-
cimento e a participação massiva da  
população. Sem eles nossa Cultura 
não teria sentido. Afinal, assim como 
egos se realizam nos elos, os ovos se 
realizam nos voos. Só assim a cultura 
abre asas, os teatros têm mais arte, 
nossas praças têm mais graça, nossos 
cantos mais encantos.

JANDER CAVALCANTI DE LIRA
Secretário de Cultura da Prefeitura de 

São Caetano do Sul

A



12

ANUÁRIO 2014 |  SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO CAETANO DO SUL

Missão da Secretaria Municipal de Cultura

Secretaria Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul tem como principais objetivos incentivar, apoiar e difundir a 
cultura por meio de políticas e ações culturais, nas mais variadas manifestações e expressões artísticas, voltadas aos 
moradores.

A elaboração e implantação de políticas públicas culturais expressam a importância da Cultura na transformação e no 
desenvolvimento social, como forma de garantir a criação, produção, fruição, reflexão e democratização do acesso à 
cultura.
 
Suas ações visam atingir toda a população da cidade, ampliando seu acesso aos bens culturais e estimulando a produção 
artística. Através de seus equipamentos, escolas, projetos, programas, shows, espetáculos e eventos, a Secretaria apre-
senta a cultura não somente como atividade contemplativa, mas também inclusiva.

Criada em 1º de janeiro de 2009, a Secretaria Municipal de Cultura abrange o Departamento de Cultura, a Fundação das 
Artes, a Fundação Pró-Memória, a Coordenadoria Municipal da Juventude e a Escola Municipal de Bailado. 

Esta estrutura cultural na cidade visa a união de diversas linguagens artísticas desenvolvidas nas cinco instituições acima 
citadas, além da otimização dos recursos humanos e materiais. Tudo isso para que a Secretaria de Cultura consiga aproxi-
mar o público da arte, contribuindo para o desenvolvimento humano em todos os aspectos.

A Secretaria

A
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Recursos físicos - Equipamentos Culturais

Espaços parceiros

Secretaria Municipal de Cultura / Departamento de 
Cultura 
Avenida Goiás, 600, 4º andar – Bairro Santo Antonio. - Telefones: 
4232-1237/ 4232-1294

Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes 
Rua Pará, 88 – Centro.  | Telefone: 4229-9988

Centro de Referência da Juventude Estação Jovem 
Rua Serafim Constantino, s/ nº - Centro – Piso superior do módulo II 
do Terminal Rodoviário Nicolau Delic. - Telefone: 4226-5518

Escola Municipal de Bailado Laura Thomé 
Rua João Ramalho, 100 – Bairro Nova Gerty | Telefone: 4238-1999

Fundação das Artes/ Teatro Timochenco Wehbi 
Rua Visconde de Inhaúma, 730 – Bairro Nova Gerty - Telefone: 4239-
2020

Abrevb – Centro Esportivo e Recreativo Miguel Marcucci
Abrigo Irmã Tereza
Academia de Letras da Grande São Paulo
Aciscs – Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul
APM – Associação Paulista de Medicina
Atende Fácil
Boulevard Pedro Martim (Praça em frente à Fundação das Artes)
Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação) Dra. Zilda Arns
Centro Digital – Sala da Luz
Centro Social Prosperidade (Cespro)
Cidadão do Mundo
Cidade das Crianças
CISE Moacyr Rodrigues - Bairro Santa Paula
CISE João Nicolau Braido – Vila São José
CISE Francisco Coriolano de Souza – Vila Gerty
CISE João Castaldelli –Bairro Barcelona
Clínica para idosos Itápolis 
Clubinho da 3ª Idade Djalma de Castro – Bairro Prosperidade
CRE Pedro Furlan (Clube Tamoyo)
Creche Zilda Natel
Escolas Municipais
Espaço Verde Chico Mendes
Ginásio Milton Feijão
Ginásio Municipal Anacleto Campanella
Grupo Luz – Assistência e Orientação
Ibérica Cultural e Idiomas
Igreja Batista em Vila Gerte
Igreja Matriz Sagrada Família
Igreja São Luiz – São Paulo

Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul/ 
Pinacoteca Municipal / Centro de Documentação 
Histórica 
Avenida Doutor Augusto de Toledo, 255 – Bairro Santa Paula. | 
Telefone: 4223-4780

Museu Histórico Municipal 
Rua Maximiliano Lorenzini, 122 – Bairro Fundação. - Telefone: 4229-
1988 

Polo Cultural Casa de Vidro / Teatro Municipal Santos 
Dumont 
Avenida Goiás, 1111 – Bairro Santa Paula. | Telefone: 4221-8347

Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho 
Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Bairro Santa Maria. - Telefones: 
4220-3924/ 4222-1010

Lar Nossa Senhora das Mercês
Organização Filosófica Internacional Nova Acrópole (sede ABC)
Paróquia São Caetano
Parque Catharina Scarparo D´Agostini
Parque Santa Maria 
Praça Cardeal Arcoverde
Praça da Escola Municipal Arquiteto Oscar Niemeyer
Praça da Figueira
Praça da Riqueza
Praça do Forno
Praça do Professor
Praça dos Estudantes
Praça Linear
Praça Lucindo Cândido
Praça Luiz Olinto Tortorello
SESC São Caetano
SESI São Caetano
Sociedade de Amigos do Bairro Olímpico
Sociedade de Amigos do Bairro Fundação
Terminal Rodoviário
UBS Amélia Locatelli
UBS Ângelo Zambon
UBS Catarina Dall´anese
UBS Dolores Massei
UBS Maria C. Segatto
UBS Moacyr Gallina
UBS Nair Spina Benedicttis
Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente Amábili Moreto Furlan
Universidade Anhanguera
Universidade Municipal de São Caetano do Sul

A



DESTAQUES
EM 2014

8ª Exposição Anual de Autos Antigos e 
Especiais

1347 ações realizadas durante o ano nas 
mais variadas linguagens artísticas

Mais de 425 mil pessoas participaram das 
nossas atividades em 2014

As apresentações realizadas nos teatros 
municipais somaram público superior a 58 
mil pessoas

2ª Festa da Cultura Nordestina

- Mais de 800 raridades expostas no Espaço Verde Chico 
Mendes
- Público superior a 50 mil pessoas
- A Cultura doou, só com esse evento, mais de quatro to-
neladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade do 
município

- 47 tendas de alimentação com comidas típicas
- mais de 48 atrações de diversas linguagens artísticas
- em quatro dias de programação, a Festa levou mais de 48 
mil pessoas ao Espaço Verde Chico Mendes 

Lugar de criança é no Parque
Em 2013, o evento em comemoração ao Dia das Crianças reu-
niu cerca de 12 mil pessoas. Em 2014, o público dobrou e a ação 
levou mais de 25 mil pessoas à Cidade das Crianças.

PRONATEC
São Caetano abriu inscrições para cursos de fotógrafo, músico, 
locutor, DJ, regente de banda e agente cultural. Foram mais de 
900 inscrições recebidas.

Escola Municipal de Bailado Laura Thomé abriu turmas 
noturnas para permitir o acesso ao maior número possível de 
munícipes.

Mais de 4,6 mil pessoas atendidas pelos nossos cursos 
voltados à formação cultural

9 mil ingressos ofertados à população para a Mostra de 
teatro do projeto Viva Arte Viva





Departamento 
de Cultura

O Departamento de Cultura 
atua nas áreas de artesanato, 
artes visuais, dança, música, 
teatro, cinema e literatura, 
além de oferecer projetos, 
atividades, workshops e ofici-
nas culturais na mais variadas 
linguagens artísticas. 





Projetos de
Artes Visuais
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Calendário anual de exposições e mostras de 
Artes Visuais que visam valorizar o trabalho de 
artistas locais e convidados, além de propor-
cionar à população situações de apreciação 
artística. 

Olhos de Cultura
Nos meses de março e abril, na Sala da 
Luz. Mostra do fotógrafo Helber Aggio, 
que registrou um pouco do que aconte-
ceu na cultura de São Caetano em 2013.  
Apresentou 40 imagens selecionadas entre 
102 mil produzidas no ano, no âmbito artís-
tico-cultural do município.

De Bom Jesus a Milagres, do fotógrafo 
Claudio Edinger
As imagens do renomado fotógrafo exploram 
a região brasileira que vai de Bom Jesus a Mi-
lagres, no sertão baiano. As fotos apresentam 
camadas de foco e desfoque que remetem aos 
paradoxos da identidade brasileira. Com cura-
doria de Leone Kaz, a mostra ficou no Cecape 
entre os meses de janeiro e março.

Comemoração do Dia do Fotógrafo 
A oficina oferecida em janeiro, mês em que se 
comemora o dia do fotógrafo, levou modelos 
caracterizadas e motos clássicas à Praça Linear. 
No espaço, os fotógrafos de plantão puderam 
fazer belos cliques. Realização: Fotoclube ABC-
click e Automóvel Clube do Grande ABC.

Intersecções: Fotografia e Mitologia
Oferecida em março, no Centro Digital. O histo-
riador e fotógrafo Walter Gil de Souza abordou 
as intersecções da fotografia com a mitologia, 
a filosofia e a pedagogia. Parceria: Fotoclube 
ABCclick.

Onde Mora o Futebol, do fotógrafo 
Caio Vilela
Há dez anos registrando o futebol de rua, o 
fotógrafo Caio Vilela percorreu mais de 80 
países. As imagens desta mostra, de 5 regiões 
do Brasil, registram cenas da mais autêntica 
tradição do futebol: a pelada. A exposição fi-
cou no Espaço Cultural do Atende Fácil entre 
os meses de setembro e outubro.Em Cores, com obras de Tânia Turcato

Com apoio da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer, a mostra ficou na Associação Comer-
cial de São Caetano do Sul (Aciscs), entre os 
meses de março e abril.

Gênesis - Uma Tentativa de Criação
Realizada no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal, no mês de novembro, a mostra apresen-
tou obras da artista plástica Márcia Moreno, 
que, antes da abertura da exposição, ofereceu 
a palestra ‘Da Criação à Arte de Ensinar’, expli-
cando seu trabalho e sua trajetória na arte.

EXPOSIÇÕES

PALESTRAS

A
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Fotografia Publicitária
Conversa descontraída oferecida na Sala da 
Luz, no mês de junho. O fotógrafo Eugênio Mar-
quezini mostrou alguns trabalhos desenvolvi-
dos pelo seu estúdio, Cromossomos, contando 
os bastidores dessas produções, desde o brie-
fing do cliente até a produção final. Parceria: 
Fotoclube ABCclick.

Cuidado com as Lentes Objetivas
Oferecida em agosto, na Sala da Luz, a palestra 
com André Luiz Duarte abordou os cuidados 
necessários para preservar as lentes das câme-
ras fotográficas.

Fotografia e Arte
A palestra com a professora Andréia Alcântara 
foi realizada em abril, no Centro Digital. A par-
tir da observação de diversas imagens, os par-
ticipantes discutiram conceitos fotográficos. 
Parceria: Fotoclube ABCclick.

Fotos Panorâmicas
Esta palestra foi realizada no mês de setembro, 
na Sala da Luz. O fotógrafo Dirceu Cavalheiro 
apresentou os conceitos e formas de se fazer 
imagens panorâmicas com câmeras digitais. 
Diretor do Fotoclube ABCclick e especialista 
em imagens em 360º e fotos panorâmicas de 
ambientes fechados ou espaços abertos, Dir-
ceu apresentou as melhores formas de produ-
zir essas imagens, da captação à pós-produção.

Fotoperformance
Encontro sobre Fotografia e Performance ofe-
recido em maio, na Sala da Luz. O fotógrafo 
Danilo Pericoli falou sobre seu trabalho com a 
atriz Patrícia Sampaio. Ambos são fundadores 
do coletivo Inconsciente Visível e contaram a 
experiência de criar uma narrativa visual utili-
zando o processo da atuação, suas caracterís-
ticas e processo criativo. Parceria: Fotoclube 
ABCclick.

PROJETOS
Redescobrindo a 3ª Idade
O projeto ofereceu um curso básico de foto-
grafia para os associados dos Centros da 3ª 
Idade do município. As aulas foram ministra-
das pelo fotógrafo e professor Helber Aggio e 
as imagens captadas resultaram em uma mos-
tra que ficou na Sala da Luz, nos meses de abril 
e maio. A exposição apresentou 40 fotografias 
produzidas pelos alunos em dois momentos: 
um deles com fotos de pessoas ou detalhes 
de corpos e o outro com imagens da natureza,  
feitas em um passeio fotográfico na Escola 
Municipal de Ecologia de São Caetano e no 
Parque Botânico.

Cultura em Retratos
Além do ‘Redescobrindo a 3ª Idade, a  
Cultura ofereceu outro curso de fotografia nos  
Centros de 3ª Idade de São Caetano, este minis-
trado pelo fotógrafo e professor José Hilário. 
As imagens produzidas durante as aulas resul-
taram na exposição ‘Cultura em Retratos’, que 
ficou na Sala da Luz, nos meses de setembro 
e outubro. Nela também estavam imagens  
registradas em um passeio a Paranapiacaba 
realizado com os alunos.

A
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Feira de Artesanato de São Caetano 
do Sul
Com venda de uma série de produtos artesa-
nais e também de alimentos, a Feira acontece 
todos os domingos do ano no Espaço Verde 
Chico Mendes. 

6ª Semana da Fotografia de São Caetano 
do Sul
A Semana da Fotografia reúne renomados  
profissionais das mais variadas áreas da fo-
tografia (foto social, book, natureza, entre  
outros), para passar os mais recentes conceitos 
e ensinamentos da produção fotográfica ao 
público, que em sua grande maioria é morador 
da região do Grande ABC e com faixa etária de 
21 a 38 anos. A novidade da edição de 2014 
é que as palestras foram também transmitidas 
ao vivo pelo site NetSalas. 
Parceria: Fotoclube ABCclick.

4º Salão Nacional de Arte Fotográfica 
de São Caetano
O tema desta edição foi O mundo dentro do 
Brasil. As 440 fotos inscritas passaram por  
votação popular no site do Fotoclube ABCclick. 
Entre os dias 13 de setembro e 26 de outubro, 
mais de 15 mil votos foram computados e  
classificaram 70 fotografias na categoria Fotó-
grafo Afiliado e outras 40 imagens de autores 
não associados. As fotos premiadas fizeram 
parte de uma mostra na Sala da Luz que ficou 
aberta à visitação entre os dias 15 de novem-
bro e 31 de dezembro.
Parceria: Fotoclube ABCclick.

Encontro pelo Dia Municipal do Fotó-
grafo
Por meio da Lei nº 5.215 de 8 de setembro de 
2014, a cidade de São Caetano do Sul instituiu 
no calendário oficial de eventos o Dia Muni-
cipal do Fotógrafo. A data definida para cele-
bração foi 8 de novembro, em homenagem 
ao dia de fundação do Fotoclube ABCclick. Em 
comemoração à data, a Secretaria de Cultura 
organizou um evento no Bosque do Povo, que 
contou com modelos pin-ups em motos clás-
sicas, noivas em Cadillac conversível e outras 
cenas para que os fotógrafos de plantão pu-
dessem produzir imagens inusitadas. 

A 6ª SEMANA DE FOTOGRAFIA REUNIU MAIS DE 4 MIL  
PESSOAS NAS AÇÕES REALIZADAS ENTRE OS DIAS 14 E 21 DE 
JULHO  

O SALÃO NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICA DE 2014 TEVE 
440 FOTOGRAFIAS INSCRITAS, DE MAIS DE 135 AUTORES,  
MORADORES DE 26 CIDADES DE 10 ESTADOS BRASILEIROS

A
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Projetos de
Cinema
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Cine São Caetano
Exibição gratuita de filmes do arquivo da  
prefeitura, além de sessões em parceria com 
Sesc São Caetano, Museu da Imagem e do Som 
(MIS) e Ancine. O projeto acontece durante 
todo o ano. Em janeiro e dezembro houve o 
especial Férias. No mês de janeiro, filmes espe-
cialmente escolhidos para os pequenos foram 
levados ao Teatro Santos Dumont em uma  
semana de programação, com exibições 
sempre às 17h e às 19h30. Já em dezembro, a 
ideia foi exibir uma seleção de filmes nacionais 
no Estação Jovem, em horários diversos. Os 
filmes escolhidos para encerrar o ano foram: 
O Homem que desafiou o diabo, Zuzu Angel, 
Árido Movie e Vinicius.

OfiCine
O OfiCine visa promover ações de capacitação 
para jovens da rede pública de ensino, universi-
tários ou moradores da Região do Grande ABC. 
Em 2014, foram realizadas as seguintes oficinas: 
- Bate papo com o diretor Michael Ruman – o 
encontro aconteceu no Teatro Santos Dumont, 
no mês de março, com uma produtiva conversa 
com o diretor logo após a exibição de um dos 
filmes dirigidos por ele, Os Xeretas. Graduado 
em Cinema e Publicidade pela ECA-USP, Ru-
man é diretor, montador, roteirista e produtor 
em  Cinema e TV.  Participou de 10 longas e 30 
curtas, com mais de 15 prêmios. 
- ‘A Música do Filme’ - oferecido no mês 
de abril, o curso apresentou as origens e a  
evolução da composição musical no cinema, 
sua importância na narrativa cinematográfi-
ca, alguns compositores de trilha sonora e os 
novos olhares e tendências da música fílmica 
contemporânea;
- ‘Uma Vida Muito Animada’: experimentan-

Cinema no Parque
Realizado no mês de fevereiro, o projeto levou, 
em dois dias, mais de 300 pessoas ao Espaço 
Verde Chico Mendes. Foram exibidos os filmes 
The Fighting (A Batalha) - desenho animado 
em película de 16mm (10 minutos) e Comedy 
Capers - Comédia da época do cinema mudo 
(seriados de 20 minutos cada). 

do animação Stopmotion no computador 
- oferecida no mês de maio, a oficina resumiu 
a evolução da animação cinematográfica no 
Brasil; 
- ‘Luz, Câmera e Educação’: oferecida no mês 
de julho, a aula não só colocou os participantes 
em contato com todo o processo de produ-
ção de um curta-metragem como também  
proporcionou que eles mesmos preparassem 
um, fazendo desde o roteiro até a edição. Fez 
tanto sucesso entre os participantes que voltou 
a ocorrer no mês de agosto; 
- ‘Grandes Momentos do Cinema’: ofereci-
da em setembro, a oficina foi um resumo dos  
principais momentos da história do cinema, 
desde os pioneiros até os dias de hoje, com 
exibições de trechos de filmes e informações 
sobre a evolução da linguagem cinematográ-
fica. Tudo isso orientado pelo incrível crítico 
de cinema Sergio Alpendre, que apresentou 
um panorama leve e divertido sobre essa arte 
contagiante e irresistível que dominou o pano-
rama cultural do século 20.
- Oficina de Videoclipe: realizada no mês 
de outubro, a aula apresentou a dinâmica da  
produção de um videoclipe, a partir da análise 
de vídeos de importantes diretores. Os parti-
cipantes escolheram uma música para realiza-
rem o roteiro e a gravação das imagens de seu 
próprio vídeo.
– No mês de novembro, foram realizadas 
duas oficinas: Oficina Sisem – Conservação  
Preventiva de Acervos Fotográficos, que 
abordou métodos de conservação preventiva 
de diferentes processos fotográficos com a  
discussão e a prática de procedimentos de 
identificação, higienização, manuseio, acondi-
cionamento e processos de deterioração; e 
Oficina de Fotografia – Diálogos Entre Ciên-
cia e Arte, que apresentou a fotografia como  
fruto de investigação de diversas áreas do  
saber, como a ciência e arte, e que esses saberes 
estão contidos no aparelho e na imagem foto-
gráfica. E, assim, os participantes se colocaram 
como sujeitos criadores de imagens, fundindo 
a intenção de quem fotografa com a imagem 
que se pode construir. 
Parceria: Museu da Imagem e do Som (MIS) e 
também com a Secretaria Estadual de Cultura, 
por meio das Oficinas Culturais. 

A
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O Cinema Alemão
O projeto promoveu 10 dias de exibições 
de filmes contemporâneos produzidos na  
Alemanha sobre aspectos da vida cotidiana 
no país. O responsável pela abertura do pro-
gramação, realizando um bate papo com os  
participantes, foi Sérgio Alpendre, crítico de 
cinema, pesquisador e jornalista. Foram exibi-
dos os filmes:  Adeus Lenin, Nenhum lugar para 
ir, Berlin is in Germany, Sonnenallee, A vida é 
um canteiro de obras, Bem-vindo à Alemanha,  
Yella, Todos os outros, O que permanece e 4 
dias em maio. Parceria: Sesc São Caetano.

Cine Pipoca 
Exibição gratuita de filmes do arquivo da pre-
feitura, além de sessões em parceria com Sesc 
São Caetano e Ancine. O projeto acontece du-
rante todo o ano. 
Parceria: Sesc e Ancine.

Cine(Poe)mas
A ação promoveu um trabalho de reinterpre-
tação audiovisual de poemas de autores bra-
sileiros vivos, resultando em vídeos finalizados  
simultaneamente nos municípios participantes 
da Grande São Paulo. São Caetano trabalhou 
com o poema “O real é a decoração do mo-
mento”, de Ricardo Domeneck. Após receber a 
oficina de roteiro no início do ano, que resultou 
na produção de um roteiro de curta metragem, 
a cidade teve dois cursos integrados de Filma-
gem e Produção Cultural. As oficinas foram mi-
nistradas por Lucas Scandura e Tali Yankelevich, 
no Estação Jovem. No mês de outubro, na ofi-
cina de edição, última etapa do projeto, os alu-
nos aprenderam com o professor Daniel Varella 
técnicas de edição de vídeo e acompanharam o 
processo de edição do curta-metragem Esboço 
e Rascunho, rodado neste ano em São Caetano. 
Parceria: Oficina Cultural Metropolitana, da Se-
cretaria de Estado da Cultura, gerenciada pela 
POIESIS (Instituto de apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura)

MAIS DE 200 PESSOAS PARTICIPARAM DO CINE(POE)MAS NOS 
CINCO MÓDULOS REALIZADOS DURANTE O ANO: ROTEIRO, 
PRODUÇÃO CULTURAL, FILMAGEM, TRILHA SONORA E EDIÇÃO

Além da criação do curta metragem, o projeto 
Cine(Poe)mas proporcionou para a Secretaria 
de Cultura um presente tão grandioso quanto: 
a criação do primeiro coletivo voltado para 
ações de audiovisual. O Coletivo 3x4 nasceu 
durante as aulas do projeto e começou a tomar 
a cidade. O grupo passou a participar também 
das Oficinas do Museu da Imagem e do Som, 
que a cidade recebe mensalmente, e agora 
prepara os primeiros produtos autorias. 
A escalação do coletivo é: o cinegrafista Gian-
carlo Cadengue; os fotógrafos Michelle Cam-
pos e Henrique Ribeiro, assumindo a fotogra-
fia das produções; Emily Hozokawa, envolvida 
nos trabalhos de direção e roteiro; Bárbara 
Mallasen, com a assistência de direção; os pro-
dutores Mariana Santini, Rafael Mellilo, Eloisa 
Vasconcelos e Thayla Eluá; Vinícius Bartton, na 
edição e nas mídias sociais e Gabriel Guirão, 
fechando o time, com a assessoria de impren-
sa. Gabriel é, também, o atual coordenador de 
cinema da Secretaria Municipal de Cultura.

CRIAÇÃO DO COLETIVO 3X4

A
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Lançamento do curta 
Quando Você Não Está
Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, 
o curta de 8 minutos dirigido por Victor Hugo 
Simões foi lançado no mês de setembro, no 
Teatro Santos Dumont. O filme aborda a falta 
de diálogo entre casais e a incapacidade de 
resolverem seus problemas. Produção: Atrás 
da Moita Filmes. A abertura do evento contou 
com pocket show de Diego Baffi, compositor 
da trilha sonora do curta.
Parceria: Atrás da Moita Filmes

Apresentação exclusiva do filme Tarja 
Branca
A Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, 
em parceria com a Cia Teatro Real, realizou 
duas exibições exclusivas do filme Tarja Branca, 
na Sala da Luz, nos dias 18 e 25 de novembro. 
Dirigido por Cacau Rhoden, o documentário 
de 80 minutos reúne depoimentos de adultos 
de gerações, origens e profissões diferentes 
e discorre sobre a pluralidade do ato de brin-
car, e como o homem pode se relacionar com 
a criança que mora dentro dele. Por meio de 
reflexões, o filme mostra as diferentes formas 
de como a brincadeira, ação tão primordial à 
natureza humana, pode estar interligada com 
o comportamento do homem contemporâ-
neo e seu espírito lúdico. 
Parceria: Teatro Real

Vídeos em cobertura de eventos
Por meio de uma parceria com a produtora  
Atrás da Moita Filmes, dirigida pelos cineastas 
Victor Hugo Simões e Jéssica Modono, alguns 
eventos da Secretaria de Cultura ganharam 
vídeos especialmente produzidos e pensados 
para o público da internet. A apresentação do 
programa cultural on-line ficou por conta de 
Marcela Artusi. A equipe presenciou a Festa da 
Cultura Nordestina, peças de teatros, shows e 
exposições.
Parceria: Atrás da Moita Filmes

A aparição do demônio na fábrica
A Secretaria de Cultura de São Caetano do 
Sul, em parceira com a Oficina Cultural Metro-
politana – uma das 22 unidades das Oficinas 
Culturais da Secretaria de Estado da Cultura, 
gerenciada pela POIESIS (Instituto de apoio à 
Cultura, à Língua e à Literatura), realizou em 
2013 um curso de Curta Metragem. A oficina, 
ministrada pelo cineasta Claudio Ellovitch, 
apresentou de forma prática como é a produ-
ção de um curta de baixo orçamento. Como re-
sultado, a cidade ganhou no início de 2014 um 
filme de cinco minutos: A aparição do demô-
nio na fábrica, baseado no projeto de filmar 
uma lenda urbana. 
Parceria: Oficina Cultural Metropolitana, da Se-
cretaria de Estado da Cultura, gerenciada pela 
POIESIS (Instituto de apoio à Cultura, à Língua 
e à Literatura)

Kit Cinema
A cidade de São Caetano do Sul foi contempla-
da pelo Governo do Estado de São Paulo com 
um Kit Cinema, que contém equipamentos de 
projeção e sonorização para a criação de uma 
sala de cinema em local público. A iniciativa faz 
parte do Programa de Incentivo à Criação de 
Salas de Exibição Cinematográfica desenvolvi-
do pela Unidade de Fomento e Difusão da Pro-
dução Cultural (UFDPC), da Secretaria Estadual 
de Cultura. O objetivo é descentralizar e dispo-
nibilizar o acesso aos bens culturais por meio 
de ação governamental. O kit contém uma tela 
de projeção de 3m x 4m, projetor, aparelho de 
DVD, mesa e caixas de som. 
Parceria: Governo do Estado de São Paulo 

A
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Festival de Dança Cultura da América 
Latina
Realizado no mês de abril, no Espaço Verde 
Chico Mendes, o evento teve apresentações 
de danças típicas e folclóricas de países como 
Bolívia, Peru, Argentina, Equador, México. Reali-
zação: Instituto de Cultura e Justiça da América 
Latina e Caribe.

Circuito Paulista de Dança 
Esportiva
São Caetano recebeu o maior campeonato 
de dança esportiva do Brasil, o “São Caetano 
Dancesport Nacional Open e Basic”. O evento 
foi realizado no mês de abril, no Clube Tamoyo.

Forró no Chico
Aulas gratuitas de forró com o professor Edilson 
Moura oferecidas aos finais de semana, no Es-
paço Verde Chico Mendes.

Festa da Cultura Cigana – Espelho  
Cigano
Realizado no mês de agosto, no Espaço Verde 
Chico Mendes, fez uma verdadeira homenagem 
à etnia cigana. As dançarinas Drica Rampazzo, 
Cathya Gaya e Eloise Fernandes representaram 
a alegria desse povo. Além das danças típicas, o 
evento teve shows com bandas e expositores.

Aulas de Zumba 
Aulas que objetivam a queima de calorias por 
meio da dança combinada ao fitness. Mistura 
ritmos mundiais de altíssimo astral sempre com 
uma coreografia de fácil assimilação. As aulas 
são com o professor Sergito Morales e aconte-
cem na EMEF Leandro Klein (Bairro Boa Vista), 
no Estação Jovem (Bairro Centro), no Parque 
Santa Maria (Bairro Santa Maria) e no Clube Gi-
sela (Bairro Boa Vista), de quartas e sextas-feiras, 
sem a necessidade de inscrição prévia. Só no 
Estação Jovem, as aulas realizadas uma vez por 
semana somaram mais de 1,6 mil alunos.

Festival Interdanças
Realizado em setembro, no Teatro Paulo Macha-
do de Carvalho, o Festival reuniu importantes 
grupos de São Caetano e outras cidades paulis-
tas. No encerramento, prêmios especiais foram 
entregues. 
Realização: Promodança - SP.

Encontro Arte por uma Cultura de Paz
Realizada em outubro, no Teatro Paulo Ma-
chado, a ação reuniu palestra, música e dança. 
Palestra com o pianista e compositor Amaral 
Vieira, música com a Orquestra Filarmônica Bra-
sileira do Humanismo Ikeda e dança com parti-
cipação da Escola de Ballet Sandra Amaral. Rea-
lização: Associação Brasil SGI.

Espetáculo Inesquecível
‘‘O valor das coisas não está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade com que aconte-
cem. Por isso existem momentos inesquecíveis, 
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis’’. 
A frase do poeta Fernando Pessoa foi tema 
deste espetáculo que reuniu os grupos de 
dança da 3ª Idade dos CISE´s (Centros Integra-
dos de Saúde e Educação). No elenco, 250 ido-
sos em 25 coreografias de diversos estilos de 
dança. O evento foi realizado em dezembro no 
Teatro Paulo Machado de Carvalho.

A
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Dança: 36 Ações
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Credenciamento de projetos, espetá-
culos, arte-educadores, artistas e 
oficineiros
O cadastro para as ações culturais a serem reali-
zadas durante o ano é aberto em janeiro. O ob-
jetivo é estimular o desenvolvimento de ações 
de difusão, valorização e formação artística, 
cultural e da cidadania.

Férias com Arte
A Secretaria de Cultura de São Caetano prepa-
rou atrações para toda família durante os finais 
de semana do mês de janeiro. A ação foi reali-
zada no Espaço Verde Chico Mendes simulta-
neamente ao projeto Arte na Praça e ao Sesc 
Verão, do Sesc São Caetano. O evento reuniu 
música, oficina de skate, apresentação dos cães 
da Guarda Civil Municipal, atividades do Grupo 
de Escoteiros, aulas abertas de Thai Chi, Yoga, 
Pilates e Rope Skipping, além do espaço Pinte 
e Brinque, com desenhos para colorir e jogos 
educativos, e espaço de leitura, com livros e his-
tórias em quadrinhos.

Balancê Cultural
Manifestação genuinamente do povo, o carna-
val de rua de São Caetano do Sul se caracteriza 
como uma festa descentralizada e democrática, 
que fortalece as raízes culturais da cidade e a 
identidade do povo sulsancaetanense.
O projeto do Balancê Cultural foi idealizado para 
resgatar os carnavais de rua tão tradicionais no 
passado e suas marchinhas, hoje esquecidas. O 
evento promove um grande cortejo no Espaço 
Verde Chico Mendes e foi sucesso de público nas 
edições de 2013 e 2014. Neste ano, levou cerca 
de 3 mil foliões ao maior parque do município.

Pinte seu amor por São Caetano
São Caetano do Sul retratada em desenhos. Essa 
foi a proposta do concurso cultural envolvendo 
todos os alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º 
ano) das escolas da rede municipal. Foram confec-
cionados mais de 500 desenhos que passaram por 
uma pré-seleção antes de serem julgados por uma 
banca com profissionais de fotografia, artes plásti-
cas e pedagogos. Deste total, 60 imagens retratan-
do aspectos históricos, culturais e sociais da cidade 
foram selecionadas para fazer parte da exposição 
‘Pinte seu amor por São Caetano’. 
A abertura da mostra – que ocupou por um mês 
a Sala da Luz, no Centro Digital - coincidiu com as 
comemorações pelo aniversário da cidade que, 
no dia 28 de julho de 2014, completou 137 anos. 
O evento contou com a presença de 300 partici-
pantes. 
Parceria: Secretaria Municipal de Educação

O “PINTE SEU AMOR POR SÃO CAETANO” FEZ SUCESSO ENTRE 
OS ALUNOS DA CIDADE, QUE FIZERAM MAIS DE 500 DESEN-
HOS PARA PARTICIPAR DO CONCURSO 

A
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Festival de Publicidade do Alcina
Em 2014, o Teatro Paulo Machado de Carvalho 
recebeu dois festivais de publicidade da EME  
(Escola Municipal de Ensino) Prof.ª Alcina 
D.Feijão. Foram a 29ª (realizada em maio) e 30ª 
(realizada em dezembro) edições desta mostra 
competitiva de campanhas publicitárias expe-
rimentais desenvolvidas pelos alunos do Curso 
Técnico de Publicidade da escola. O público par-
ticipa na Votação Popular. O evento também é 
beneficente, uma vez que os ingressos corres-
pondem a 1kg de alimento não perecível, como 
arrecadação para o Fundo Social de Solidarie-
dade do município.

Oficina e cortejo – 1ª MaraCaetano
A ação promoveu um cortejo de maracatu que 
saiu da Praça Linear e percorreu a Rua de Lazer 
até o clube Abrevb (todos pertencentes a Ave-
nida Kennedy).

Cultura ambiental
Comemoração do Dia Mundial do Meio Am-
biente, com teatro, dança, música, gincana, ofi-
cinas e conscientização para toda a população. Escreva seu amor por São Caetano

Após o sucesso do ‘Pinte seu amor por São  
Caetano’, surgiu a ideia de retratar a cidade, dessa 
vez, por meio da escrita. Esse projeto foi realizado 
também com crianças do 1º ao 5º ano da rede públi-
ca de ensino, mas ampliado a alunos do Ensino Fun-
damental II (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. Foram 
2312 textos inscritos. Deste total, cerca de 90 alunos 
receberam medalhas pela participação (foram sele-
cionados 30 textos do Fundamental I, 30 do Funda-
mental II e outros 30 do Ensino Médio) em evento 
realizado no mês de novembro, dentro do projeto 
Prefeitura Perto de Você (PPV). Os alunos do Funda-
mental I participaram na categoria ‘Versos e Frases’, 
os do Fundamental II entraram na categoria ‘Poesia’ 
e os do Ensino Médio na categoria ‘Crônica’. Todos 
os trabalhos passaram por duas avaliações: a técnica, 
a partir de uma comissão formada por escritores da 
Academia Popular de Letras do ABC, presidida por 
Ana Maria Guimarães Rocha, e a popular, por meio 
de votação na página do Facebook da Secretaria de 
Cultura. Os vencedores na avaliação técnica foram 
premiados com um tablet e os contemplados pela 
avaliação popular receberam um MP3.
Parceria: Secretaria Municipal de Educação

SEGUINDO O SUCESSO DOS DESENHOS, A VERSÃO ESCRITA DO 
PROJETO, O “ESCREVA SEU AMOR POR SÃO CAETANO”, TEVE 
MAIS DE 2,3 MIL REDAÇÕES INSCRITAS

A
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8ª Exposição Anual de Autos Antigos 
e Especiais
Mostra de autos antigos, especiais e viaturas mili-
tares que reuniu mais de 800 raridades no Espaço 
Verde Chico Mendes. Contou ainda com apresenta-
ções musicais, cinema ao ar livre, playground e feira 
de antiguidades e de artesanato. Em apenas três 
dias (18, 19 e 20 de julho), a mostra somou público 
superior a 50 mil pessoas.  A entrada correspondeu 
a  2kg de alimentos não perecíveis e totalizou quase 
quatro toneladas de alimentos que foram doados ao 
Fundo Social de Solidariedade do município. 
Parceria: Automóvel Clube do Grande ABC.

1º Encontro de Nordestinos do ABC
Bruno Batistta, Ney Violeiro, Francis Lopes e Frank 
Aguiar se apresentaram numa noite dedicada ao gê-
nero nordestino. O evento foi realizado em agosto, 
no Clube Tamoyo.

A 8ª EXPOSIÇÃO ANUAL DE AUTOS ANTIGOS E ESPECIAIS 
LEVOU MAIS DE 50 MIL PESSOAS AO ESPAÇO VERDE CHICO 
MENDES EM UM FINAL DE SEMANA DE ATRAÇÕES 

2ª Festa da Cultura Nordestina
A Festa da Cultura Nordestina de São Caetano do 
Sul é um evento de costumes que visa fomentar 
o avivamento de identidade, ação e memória por 
meio da cultura de raiz, homenagear a comuni-
dade nordestina local. Com entrada gratuita, as 
festividades ocorreram  nos dias 20, 21, 27 e 28 de 
setembro (sábados e domingos), no Parque Chico 
Mendes, das 10 às 22 horas. O público apreciou 40 
horas de programação cultural interagindo com 
repentistas, cantadores, dançarinos, atores de tea-
tro de rua, entre outros artistas. 
Ações: praça de alimentação com comidas típicas, 
apresentações musicais, oficinas infantis, contação 
de histórias, manifestações e tradições nordesti-
nas, intervenções teatrais, espaço de leitura temá-
tico – cordel, bandas com repertório regional e 
grandes shows. 
Foram 48 atrações de diversas linguagens e mais 
de 300 artistas envolvidos, além de 100 pessoas na 
equipe de produção e organização. 
Espaços: Redário Cordel, Palco principal, Palco 
Sesc, Praça de alimentação, Área de shows e
47 barracas de alimentação com cardápio típico 
nordestino a preços populares.
Parceria: SESC São Caetano e Itaipava.

A 2ª EDIÇÃO DA FESTA DA CULTURA NORDESTINA TEVE 
PÚBLICO DE MAIS DE 48 MIL PESSOAS NOS 4 DIAS DE 
PROGRAMAÇÃO

A
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Lugar de Criança é no Parque
Em comemoração ao dia das crianças, famílias fo-
ram convidadas a participar com seus pequenos 
em um dia diferente, interativo, divertido e cultural. 
A proposta foi a de fazer da data, um dia repleto 
de cultura e lazer, cheio de atrações, com apresen-
tações musicais, teatrais, dança, além de brincadei-
ras simples estimulando a criatividade e interação 
com pessoas e natureza. Neste ano, a novidade foi 
o “Circular Alegria”, ônibus gratuitos que passavam 
de hora em hora pelos bairros Prosperidade (Praça 
da Riqueza), Fundação (Rua 24 horas) e São José 
(Bosque do Povo) para levar as pessoas até a Cidade 
das Crianças.
Parceria: Parcerias com empresas, Associação Co-
mercial e Industrial de São Caetano do Sul, Sesc São 
Caetano, Secretaria Municipal de Saúde, Bombeiros 
e Tiro de Guerra.

Masterclass de Zumba e Fit Dance
No mês de novembro, foi realizada no Ginásio Mil-
ton Feijão – Complexo Poliesportivo Lauro Gomes, 
uma ‘Masterclass de Zumba e Fit Dance’, com um 
formato de aula que combinou ritmos rápidos e len-
tos, usando forma aeróbica e fitness, uma mistura 
equilibrada de benefícios à saúde. A ação reuniu 1,2 
mil pessoas.

Chegada do Papai Noel – É Natal em 
São Caetano
Já no início do mês de dezembro, dia 7, o Papai Noel 
chegava na cidade. O Espaço Verde Chico Mendes 
foi o ponto final de uma grande carreata pelas ruas 
de São Caetano até a chegada do Bom Velhinho. O 
evento promoveu atividades culturais que envol-
veram dança, teatro e coral natalino. As crianças 
puderam tirar foto com o Papai Noel, que veio dire-
tamente do programa Bom dia e Cia, exibido no SBT.

EM MAIS UM ANO DE SUCESSO, O EVENTO DE COMEMO-
RAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS PROPORCIONOU UM DIA 
REPLETO DE CULTURA PARA MAIS DE 25 MIL PESSOAS 
QUE COMPARECERAM AO EVENTO NO DIA 12 DE OUTUBRO

A
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Curso de Filosofia à Maneira Clássica
O curso ocorreu durante todo o ano, na sede 
do ABC da Organização Filosófica Internacio-
nal Nova Acrópole. O objetivo era fazer com 
que os participantes aprendessem um pouco 
mais sobre si mesmos, culturas e natureza. 

Minicurso de Filosofia à Maneira Clássica
Realizado em dois dias no mês de julho, na 
Nova Acrópole ABC. Com base nos grandes 
autores de Filosofia do Ocidente e Oriente, o 
programa ensinou a fazer uma leitura esclare-
cida da História, apresentou propostas diante 
dos problemas sociopolíticos e um método 
para a pessoa se autoconhecer, vivenciando 
ensinamentos e desenvolvendo potenciais.

Palestra O mito da caverna de Platão
Encontro realizado no mês de março, na Orga-
nização Filosófica Internacional Nova Acrópole 
(sede ABC). Os participantes tiveram acesso 
a esta parábola milenar relatada pelo filósofo 
grego Platão no livro (VII) ‘República’. Mulheres 
e homens vivem, desde que nascem, no inte-
rior de uma caverna, sem nunca ver a luz. En-
volvidos por sombras e ecos, pensam que esta 
é a única realidade. A palestra fez a correlação 
com a nossa vida atual.

Café filosófico com Madame Blavatsky
Encontro realizado no mês de maio, na Organi-
zação Filosófica Internacional Nova Acrópole.
A palestra ‘Helena Blavatsky, uma filósofa 
contemporânea’ apresentou para os partici-
pantes essa importante pensadora do séc.19 e 
explicou como seus ensinamentos e descobri-
mentos são ainda hoje ferramentas úteis para 
uma vida mais harmônica.

Aula de Filosofia para Jovens
Curso iniciado no mês de junho, na Nova Acró-
pole ABC, voltado para adolescentes entre 13 
e 17 anos (Programa ‘Janos’). Ensinou a encon-
trar respostas para as maiores inquietudes da 
vida, ampliando a visão de mundo dos jovens 
participantes, que também aprenderam a 
conhecer a si mesmos e a ser autênticos.

Palestra Sócrates e os Diálogos  
Platônicos
Sócrates dizia que a filosofia não era possível 
enquanto o indivíduo não se voltasse para si 
próprio e reconhecesse suas limitações. “Só 
sei que nada sei” e «Conhece-te a ti mesmo» 
eram seus lemas. Fiel às suas ideias, Sócrates 
foi condenado à morte pelos gregos, há mais 
de 400 anos antes de Cristo. Influenciou filóso-
fos como Platão, que, com Aristóteles, forjou 
as bases da cultura ocidental. Os participantes 
puderam aprender um pouco mais sobre ele. 
Realizado no mês de outubro, na sede Nova 
Acrópole ABC.

Palestras sobre Pitágoras
Ciclo de palestras da 9ª Semana da Filosofia da 
organização internacional Nova Acrópole. Fo-
ram 4 dias de palestras que abordaram os se-
guintes temas: ‘A Moral Pitagórica’, ‘Pitágoras: 
o Sábio de Samos’, ‘Pitágoras e sua Relevância 
Histórica’ e ‘Apresentação do Curso de Filoso-
fia: O Legado Histórico de Pitágoras’.

Projetos de Filosofia

A
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Projetos de Literatura
Saraus e encontros para trocas  
literárias
Os saraus da Comjuv, os encontros mensais 
e as trocas permanentes – de livros, fanzines, 
cordéis, revistas, no Estação Jovem, permi-
tem a diversificação do acervo e estabelecem 
um ponto de encontro de leitores e artistas 
no centro da cidade. Isso incentiva a leitura e 
ocasiona diversas experimentações artísticas 
(poesia, música, teatro).

Espaços de Leitura
Inaugurados no mês de março, São Caetano 
pôde contar com mais espaços para consulta 
gratuita de livros. São eles: Banca do Saber, no 
Bosque do Povo (disponível de terça a sexta, 
das 8h às 17h, que empresta livros de diversos 
gêneros para leitores de todas as idades, me-
diante cadastro do responsável); Espaço de lei-
tura do Centro Digital (biblioteca de leitura local 
de livros e revistas), CISE João Nicolau Braido 
(estante de leitura local de livros e revistas). 

Oficina de Lambe-lambe
Oferecida no mês de abril, a oficina abordou 
todas as etapas da técnica de elaborar cartazes 
poéticos, além das principais características da 
arte urbana, seu potencial como suporte de 
poesia, seu histórico, seus códigos, sua recep-
ção e sua importância para o contexto socio-
político de hoje. O produto final resultou em 
uma colagem coletiva de lambe-lambes cria-
dos pelos participantes. A aula foi ministrada 
por Cauê Novaes.
Parceria: Sesc São Caetano

Contação Chuva de Histórias
Uma delicada narração de histórias realizada 
com a Cia. A Hora da História no mês de abril 
na Escola Municipal Oscar Niemeyer. Dentro 
do projeto BiblioSesc, o evento fez reflexões 
sobre a natureza, reunindo belas leituras sobre 
meio ambiente (água, lixo, matas). 
Parceria: Sesc São Caetano

Lançamento do livro Mediador e o 
mistério da ceifa
A Secretaria de Cultura apoiou o lançamento 
do livro na Aciscs, no mês de maio. Romance 
da sulsancaetanense Bruna Figueira, narrado 
em primeira pessoa, a publicação conta a his-
tória de Christine, que levava uma vida normal 
até presenciar um acidente que causa a morte 
de uma garotinha. Durante a movimentação 
para salvá-la, ela vê em meio à multidão o ser 
que trará uma reviravolta em sua vida – um ho-
mem envolto em uma intensa aura, de olhos 
prateados.

Se liga no Texto
Inaugurado no mês de março, o projeto é 
baseado no Plano Municipal de Cultura, apro-
vado em 2013. O objetivo é divulgar textos de 
autores locais na Agenda Cultural impressa 
e online e também no projeto ‘Sanca Sarau’, 
como forma de incentivar a leitura e a produ-
ção criativa de textos literários.

A
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OfLit - Oficina Literária
Projeto fixo do Núcleo de Literatura da Secre-
taria de Cultura iniciado em setembro. Podem 
participar maiores de 14 anos. A oficina, reali-
zada na midiateca do Estação Jovem, ensina a 
divulgar textos literários na internet: criação de 
blogs, e-books, postagens em redes sociais.

Viagem Literária
Lançado em 2008 pela Secretaria de Estado da 
Cultura, o Viagem Literária tem como objetivo 
incentivar a leitura por meio de atividades rea-
lizadas em bibliotecas e encontros com escri-
tores consagrados. Os eventos são uma via-
gem prazerosa pelo mundo literário, por meio 
de contação de histórias, oficinas de criação li-
terária e bate-papos com escritores e cronistas.
O primeiro módulo do programa no município 
foi realizado no mês de agosto na Biblioteca 
Municipal Paul Harris com a presença de João 
Acaiabe, o Tio Barnabé do “Sítio do Picapau 
Amarelo”, que, em dois encontros, contou his-
tórias para as crianças dentro da apresentação: 
Contos e cantos do folclore brasileiro.
No mês de setembro, o projeto trouxe à cidade 
o escritor José Roberto Torero, ganhador do 
Prêmio Jabuti em 1995. Torero participou de 
um bate papo na Biblioteca Municipal Paul 
Harris.

BLIT – Encontro de Blogueiros Li-
terários de São Caetano
Realizado nos meses de outubro e novembro, 
na midiateca do estação Jovem, o encontro 
promoveu a troca de ideias entre aqueles que 
estão ligados em blogs de literatura, adoram 
ler escrever e, principalmente, falar sobre suas 
leituras. Os participantes conversaram sobre 
novas séries, gêneros, adaptações para cine-
ma. Viviane Cristina foi a mediadora, com cola-
boração de Milena Cherubim e Geize Reis.

Bate-papo com a Premiada Escritora 
Andréa del Fuego
Realizado no mês de outubro, na midiateca do 
Estação Jovem, para maiores de 16 anos. 
Andréa Del Fuego participou das coletâneas 
‘30 mulheres que estão fazendo a nova litera-
tura brasileira’ e ‘Os cem menores contos bra-
sileiros do século’. Recebeu reconhecimento 
internacional, ganhando o prestigiado Prêmio 
José Saramago, pelo romance Os Malaquias 
(2010), prosa poética que flerta com o ‘realis-
mo mágico’.

Gente de Palavra
Evento realizado no mês de dezembro, na Mi-
diateca do Estação Jovem. Gente de Palavra 
é poesia viva contemporânea. Surge como 
um grupo de poetas que se encontra através 
da rede de relacionamentos Facebook, mas 
com uma proposta de ser mais que isso. É um 
resgate da oralidade da poesia, por meio de 
um sarau que vem acontecendo ininterrup-
tamente desde outubro de 2012, sempre na 
segunda quarta-feira de cada mês. 

BiblioSesc
O BiblioSesc é um programa de incentivo à 
leitura que oferece gratuitamente o emprés-
timo e consulta de livros, jornais e revistas. São 
quatro bibliotecas volantes, localizadas em Ita-
quera, Interlagos, Osasco e São Caetano, que 
atendem a diversos bairros em suas regiões. 
Realização: Sesc São Caetano

A
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Antigos no Bosque
Encontro que, além das verdadeiras relíquias 
expostas, também conta com praça de ali-
mentação e comércio de materiais relaciona-
dos ao antigomobilismo (camisetas, objetos 
variados e afins). A entrada corresponde a um 
quilo de alimento não perecível, como arreca-
dação para o Fundo Social de Solidariedade do 
município.  Parceria: Automóvel Clube Grande 
ABC

1° Motofest do Grande ABC
Realizado em novembro, no Bosque do Povo, 
o evento promoveu o primeiro encontro anual 
de motocicletas, com exposição de motos 
raras, shop peças, bandas de rock e praça de 
alimentação.  

Encontro Mensal de Motos e Bikes 
Clássicas e Custom de São Caetano do 
Sul
Um evento para todos que possuem motos ou 
gostam delas. A ideia é fazer novos amigos e 
trocar experiências com quem já rodou muito 
sobre duas rodas. Parceria: Automóvel Clube 
Grande ABC

2º Sulamericano Cultura Rat-Look
Realizado em maio, no Bosque do Povo, a 
entrada corresponde a 2kg de alimentos não 
perecíveis que foram doados ao Fundo So-
cial de Solidariedade do município. O evento 
contou com exposição de veículos com peças 
amassadas, pintura gasta, lataria enferrujada e 
motores potentes. Bandas de rock se apresen-
taram. Realização: Social Club Rat-Look de São 
Caetano.

Opala Clube ABC
Neste ano, o evento passou a fazer parte do 
calendário oficial da Secretaria Municipal de 
Cultura, sendo realizado sempre no 4º domin-
go do mês no Bosque do Povo. Permitida ape-
nas a participação de veículos Opala e Caravan. 
A entrada corresponde a um quilo de alimento 
não perecível, como arrecadação para o Fundo 
Social de Solidariedade do município. 
Parceria: Automóvel Clube Grande ABC

Cultura é Arte na Terceira Idade
O intuito do programa é proporcionar aos mu-
nícipes da 3ª Idade o desenvolvimento de suas 
sensibilidades, habilidades e aproximação com 
as linguagens artísticas, através de oficinas, 
saídas fotográficas e turismo cultural. As ativi-
dades contribuem efetivamente para ampliar 
a qualidade de vida dos idosos oferecendo um 
espaço de sociabilidade e convivência entre os 
participantes. 
As oficinas oferecidas em 2014 foram: Dança 
Egípcia, Dança Circular, Dança Cigana, Dança 
do Ventre, Dança de Salão, Flamenco, Dança 
Rítmica, Yoga, Tai Chi Chuan, Ginástica para o 
Cérebro, Musicoterapia, Violão e Teclado, Pin-
tura em Tela, Artesanato Têxtil, Artesanato Sus-
tentável, Oficina Literária, Canto, Fotografia, 
Samba, Aquarela, Mosaico e Pintura em Tecido. 
Parceria: Secretaria Municipal de Saúde

Oficinas em sociedades de Amigos 
de Bairro, entidades sociais e espaços 
cedidos pela Secretaria Municipal de 
Esportes
As oficinas oferecidas neste ano foram: Coral 
Infantil, Artesanato em tecido (fuxico e ou-
tros), Artes plásticas, Artesanato Sustentável, 
Balé Clássico, Batuque Cultural, Capoeira, Balé 
Contemporâneo, Customização de roupas, 
Dança Cigana, Dança de Salão, Desenho, aqua-
rela, Jazz, Mosaico, Origami, Patchwork, Pintu-
ra em tecido, Pintura em tela, Teatro e Yoga. 

A
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Bandas e Fanfarras

Bandas e Fanfarras
Projeto iniciado em 2003, conta hoje com 20 
corporações participantes, divididas em fan-
farras e bandas marciais. São 23 profissionais 
envolvidos, entre instrutores e coreógrafas, e 
aproximadamente mil alunos atendidos. Todas 
as corporações contam com um corpo musi-
cal e um corpo coreográfico. O projeto atende 
não apenas os estudantes das escolas, mas 
também ex-alunos e toda a comunidade local. 
Para participar não é necessário saber tocar 
nenhum tipo de instrumento ou saber dançar. 
São oferecidas aulas gratuitas nas escolas. Os 
coordenadores responsáveis são André Ricar-
do de Sousa, Eduardo Viegas Cerigatto e Rena-
ta Rainatto.
Além da participação em edições do projeto 
Prefeitura Perto de Você (PPV), em aberturas 
de exposições e outros eventos, o projeto pro-
moveu grandes ações durante o ano. Seguem 
algumas delas: 

II Encontro Municipal de Bandas e 
Fanfarras
Cerca de 200 jovens participaram do evento em 
agosto, em comemoração ao Dia das Bandas 
e Fanfarras, no Espaço Verde Chico Mendes. A 
ação reuniu quatro corporações: Banda Marcial 
da EMEF Leandro Klein, Banda Marcial da EMEF 
Luiz Olinto Tortorello, ambas de São Caetano, e 
duas participações de São Paulo, com a Banda 
Marcial da EMEF Leão Machado e a Orquestra 
de Metais e Percussão Senai Guarulhos.

25ª edição do Concurso de Bandas e 
Fanfarras de Caieiras
A Banda Marcial da EMEF Luiz Olinto Tortorello 
representou São Caetano em um festival de 
Bandas e Fanfarras da cidade de Caieiras. No 
mês de outubro, a banda infanto juvenil com-
petiu neste concurso com mais sete corpora-
ções. Depois de três anos sem sair para compe-
tições, sua reestreia foi em grande estilo. Com 
um repertório diversificado e coreografias ela-
boradas, a banda trouxe três troféus para São 
Caetano. 

11º Festival de Bandas e Fanfarras de 
São Caetano
Realizada no mês de novembro, no Ginásio 
Milton Feijão, o evento contou com a apresen-
tação das 20 corporações pertencentes ao pro-
jeto Bandas e Fanfarras.

Concerto de encerramento do ano da 
Corporação Musical Yolanda Ascêncio
Realizado no dia 12 de dezembro, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, o evento foi rea-
lizado para comemorar os 11 anos de ativi-
dades da Corporação Musical Yolanda Ascên-
cio. A apresentação contou um pouco da sua 
história musical e coreográfica.

 “BANDAS E FANFARRAS” CONTA HOJE COM 20 CORPORAÇÕES 
PARTICIPANTES. SÃO 23 PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, ENTRE 
INSTRUTORES E COREÓGRAFAS, E CERCA DE MIL ALUNOS 
ATENDIDOS 
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São Caetano tem Samba
O projeto visa resgatar a história do samba e 
suas canções, além de dar oportunidade a no-
vos talentos da região. É realizado no Bosque 
do Povo, sempre no primeiro domingo do 
mês. Sambistas do ABC se apresentam numa 
tarde dedicada ao gênero de maior expressão 
da música brasileira.

Arte na Praça
Apresentações musicais em praças e locais ao 
ar livre da cidade, no horário do almoço. Ouvir 
música de qualidade, no meio do horário de 
trabalho, é uma forma de entretenimento para 
descontrair o dia, que na maioria das vezes é 
tomado por responsabilidades e preocupa-
ções. O projeto visa levar shows temáticos, em 
locais públicos, dando oportunidade à popu-
lação de conhecimento da rica cultura musical 
e poética de nossos artistas da música popular 
brasileira.

Pílulas da Alegria
Projeto sociocultural iniciado em 2013 e am-
pliado em 2014, com mais locais atingidos. A 
ideia é levar apresentações musicais aos asilos 
da cidade, proporcionando alegria, lembran-
ças e estímulo, como forma de amenizar a tris-
teza e alegrar as pessoas.

Rock in Sanca
Criado neste ano, o projeto abre espaço para 
bandas de rock independentes da região do 
ABC apresentarem seus trabalhos em shows 
gratuitos no Estação Jovem. A ação ocorre 
uma vez por mês e em 7 edições levou ao pal-
co 12 bandas:  Fatho, Ideia Suburbana, Done 
(atual Pop Disaster), Cavalo de Aço, Rústicos 
Eletroacústicos, The Classic Rock, Stone Sea, 
Macchina, Shit Inc, Darkest Aember, Quovaiser 
e Nossa Banda (atual Nodefy).

A
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Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul
Os trabalhos da Orquestra Filarmônica 
de São Caetano do Sul priorizam a rea-
lização dos Concertos da Temporada e 
dos Concertos Didáticos, voltados aos 
alunos da rede municipal de ensino.
Os Concertos da Temporada, todos 
com entrada franca, são geralmente 
realizados no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho. Abordam o repertório  
erudito e contam com apresentação de 
grandes solistas e corais convidados. 
Como solistas no ano de 2014, tivemos: 
a pianista Karin Fernandes, o barítono 
Carlos Daza e o regente Álvaro Peterle-
vitz, convidado para a Ópera ‘O Barbei-
ro de Sevilha’.
Já os Concertos Didáticos permitem 
aos alunos das escolas da cidade ter 
contato com a orquestra, seus naipes 
e instrumentos. Durante esse ano, por 
exemplo, eles acompanharam o ensaio 
aberto da ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’, 
oportunidade única para os adoles-
centes que, na ocasião, deixaram o tea-
tro muito satisfeitos.

Foi a primeira vez que uma Ópera foi 
apresentada na cidade e as apresen-
tações somaram público de quase mil 
pessoas.
Este ano foi de novidades para a Orques-
tra: ocorreu estreia do novo regente, 
maestro Geraldo Olivieri Jr., e do curador 
artístico Paulo Esper. 

A
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Teatro Para Todos
O projeto consiste em apresentações total-
mente gratuitas ao ar livre com objetivo de 
aguçar os espectadores, levando a arte em 
linguagem teatral a todos, especialmente para 
o público que, muitas vezes, não tem ou não 
consegue acesso aos teatros. Por isso os locais 
escolhidos são sempre parques, ruas ou quais-
quer outros lugares públicos onde transitam 
pessoas.

Via crucis – a Paixão do povo | MCTA
Pelo nono ano consecutivo, o grupo MCTA 
(Movimento Cultural Teatral e de Artes) apre-
sentou a peça na Praça da Riqueza, no Bairro 
Prosperidade. Como parte das comemorações 
pelo mês da Páscoa, o espetáculo reflete sobre 
um tema contemporâneo e propõe-se como 
um projeto de conscientização social. Judas 
usa farda e os soldados romanos são segui-
dores do nazismo.

La Mutante Varieté [Uru] – The Pamba-
zos Bros
Realizado no mês de abril, no Espaço Verde 
Chico Mendes, o espetáculo apresentou nú-
meros cômicos integrados por figuras bizar-
ras dos reinos animal e vegetal. Brilharam os 
siameses Sarlanga, as plantas carnívoras, Chico 
Chicote e o coelho transgênico, mesclando 
técnicas de clown, malabarismo, dança e im-
proviso, sob o comando dos apresentadores 
Winston y Kingston. The Pambazos Bros é um 
grupo uruguaio-brasileiro. Suas criações pri-
vilegiam a linguagem do circo-teatro. Parceria: 
Sesc São Caetano.

Viva Arte Viva
O projeto oferece aulas gratuitas de teatro a 
todos os interessados em aprender um pouco 
mais sobre essa arte. Não é necessário ter expe-
riência na área. O objetivo principal do projeto 
é, por meio da Educação Estética, aproximar 
cultura e educação, sendo objetivo específico: 
fomentar o ensino gratuito de teatro e a demo-
cracia cultural.

Teatro nos Parques
São Caetano faz parte do projeto ‘Teatro nos 
Parques’, da Cooperativa Paulista de Teatro. 
A ação acontece gratuitamente nos parques 
públicos de São Paulo com o objetivo de for-
mar público, descentralizar a produção tea-
tral, promover o acesso ao bem cultural em 
espaços abertos, levar espetáculos a todas as 
regiões da capital, grande São Paulo e interior 
do Estado atingindo todas as faixas etárias e 
classes sociais. Neste ano, foi realizada a 9ª edi-
ção e a cidade recebeu a peça ‘Dom Chicote 
Mula Manca e seu Fiel Escudeiro Zé Chupança’ 
no mês de novembro, no Espaço Verde Chico 
Mendes.

2º Festival Internacional de Folclore 
de São Caetano
Em comemoração ao mês do folclore (cele-
brado em agosto) e pelo segundo ano conse-
cutivo, a Secretaria de Cultura de São Caetano 
do Sul recebeu o Festival Internacional de Fol-
clore. A ação, que contou com apresentações 
gratuitas de danças típicas com grupos da Ve-
nezuela, Colômbia, Japão, França e Brasil, ocor-
reu no Teatro Paulo Machado de Carvalho e no 
Espaço Verde Chico Mendes. O evento aconte-
ceu paralelamente ao 13º Festival Internacio-
nal de Folclore, realizado em toda a região do 
Grande ABC.
Parceria e idealização: Instituto Inprorafa e 
pela Organização Internacional de Folclore e 
Arte Popular (IOV), ligada à ONU.

SÃO MAIS DE MIL ALUNOS ATENDIDOS PELO “VIVA ARTE VIVA” 
QUE, EM SUA MOSTRA DE 2014, OFERECEU INÚMERAS ATI-
VIDADES EM UM TOTAL DE 9 MIL INGRESSOS OFERTADOS À 
POPULAÇÃO 

A



Público total: 6.860

Teatro: 10 Ações

PÚBLICO TOTAL: 6.860
2800

2500

3000

18002000

2500

1000
1000

1500

500

760

500

1000

0

2º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE

TEATRO NOS 
PARQUES

TEATRO PARA TODOS TEATRO DE RUA MOSTRA DE TEATRO 
VIVA ARTEINTERNACIONAL DE 

FOLCLORE
PARQUES VIVA ARTE

2º FESTIVAL MOSTRA DE  10 AÇÕES
INTERNACIONAL DE 

FOLCLORE
20%

TEATRO VIVA ARTE
10%

TEATRO DE RUA
20%

TEATRO NOS 
PARQUES

20%

20%

20%
TEATRO PARA 

TODOS
30%

54

ANUÁRIO 2014 |  SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO CAETANO DO SULA



Demais
Projetos



56

ANUÁRIO 2014 |  SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO CAETANO DO SUL

Treinamento de liderança civil
Encontros que aconteceram mensalmente 
para dar às pessoas a oportunidade de conhe-
cerem os direitos civis e sua prática, conforme 
a Constituição.

Exibição do filme Intocáveis
Realizado no mês de junho, na sede da Nova 
Acrópole ABC, o evento fez parte do projeto 
‘Filosofilme’, da própria Instituição. Os partici-
pantes teceram comentários sobre o filme In-
tocáveis logo após a exibição. O longa conta a 
história de um homem rico que fica tetraplégi-
co depois de um acidente e contrata um jovem 
cuidador. O que era para ser um período expe-
rimental acabou virando uma grande amizade 
e aventura. O filme é francês e foi lançado em 
2012.

Capoeira: sua realidade contemporâ-
nea e um paralelo ancestral
Intermiada por Thiago Rosa, a palestra falou 
sobre as vertentes da capoeira  e sua visibili-
dade no Grande ABC.

Qualidade de Vida
O evento foi realizado em maio, no Centro 
Digital. A primeira palestra foi com a Dra. Sueli 
Mozeik, que abordou aspectos neurocientífi-
cos que explicam a formação de hábitos ge-
radores de vícios e doenças. Na sequência, a 
arquiteta Márcia Santos falou sobre harmoni-
zação da casa, considerando que o local onde 
moramos exerce grande influência em nossas 
emoções, comportamentos, saúde e até mes-
mo nos acontecimentos.

Festival Raqs el Shark
Festival de Dança do Ventre com bailarinas de 
diversos estados do Brasil. Apresentação espe-
cial da bailarina russa Aida Bogomolova, com 
música árabe ao vivo.

Por que a beleza é importante?
Exibição e discussão do filme Why Beauty 
Matters, produzido pela BBC. O filósofo Roger 
Scruton explicou a importância da beleza nas 
artes e em nossas vidas. Fundamentado na Fi-
losofia clássica até a setecentista e em artistas 
como Craig-Martin e Stoddart, analisou onde 
a arte deu errado e apresentou o seu próprio 
caso apaixonado para restaurar a beleza de 
sua posição tradicional.

Os Benefícios do Reiki
Palestra realizada em julho, na Sala da Luz com 
Tina Simão. O que é o Reiki, sua origem, os 
benefícios da auto-aplicação. Esses foram os 
temas abordados na conversa sobre essa tera-
pia complementar pela imposição das mãos, 
sem vínculo religioso.

O Poder das Cores
Neste encontro realizado no mês de agosto, 
Tina Simão ensinou sobre conceito, história, 
formas de uso e benefícios da cromoterapia. 
Os participantes aprenderam a energizar a 
água com determinada cor.

Show You and Me
Ação realizada em comemoração ao Dia das 
Mães. Foram atividades e brincadeiras musi-
cais para mães e filhos. As canções, compostas 
por Sandra Oakh e Ramiro Marques, estimula-
ram o público a participar das ações propostas. 

Feng Shui
Palestra foi realizada na Sala da Luz com Tina 
Simão, facilitadora e consultora em Feng Shui. 
Abordou a influência das cores nos ambientes, 
além da aplicação do Baguá sobre a planta do 
imóvel e a identificação das energias Chi e Sha.

A
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Descubra quem você é através da nu-
merologia
Neste evento, a palestrante Claudia Salles 
Ramalho ajudou os participantes a refletirem 
sobre as seguintes questões: Quem eu sou? 
Para onde vou? Que desafios devo enfrentar? 
Trabalho, profissão, casamento... Como desen-
volver minha espiritualidade?

Jongo: Identificação, Raízes e Herança
Nesta palestra, Thiago Rosa falou sobre essa 
espécie de samba ou dança de roda noturna 
de origem africana.

Regressão e seus benefícios terapêu-
ticos
O palestrante Vagner Melo falou sobre a Terapia 
de Vivências Passadas (TVP), que tem por obje-
tivo buscar lembranças remotas e traumáticas. 
Ela ensinou que quando tomamos consciência 
da origem e do porquê de um problema que 
estamos enfrentando, conseguimos dar uma 
solução a tais pendências e que a TVP é indi-
cada em casos de fobias, pânico, crenças limi-
tantes e desavenças.

Cuidados fundamentais para cães e 
gatos
Realizada no mês de junho, na sede da Nova 
Acrópole ABC, a palestra fez parte das come-
morações pela Semana do Meio Ambiente. 
Foi uma aula com tira-dúvidas e dicas práti-
cas para evitar zelos exagerados ou descuidos 
com os animais de estimação.

Aprenda a cuidar de seus arranjos florais
Como parte das comemorações da Semana do 
Meio Ambiente, o workshop foi realizado na 
Nova Acrópole ABC. Escolha das flores, corte e 
limpeza de galhos, entre outros passos, tendo 
em vista a durabilidade e a beleza do arranjo, 
mas respeitando a natureza, foram alguns dos 
ensinamentos passados aos participantes.

A
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Casa do Artesão 
Reinaldo Joaquim Gomes

Os artesãos da cidade têm um espaço próprio para expor e vender suas 
criações. A Casa do Artesão Reinaldo Joaquim Gomes, criada em agosto de 
2001 pela Prefeitura de São Caetano visa estimular a produção artesanal e 
ser um mecanismo de desenvolvimento econômico e de inclusão social, 
na medida em que gera emprego e renda. Localizada no Centro, com um 
espaço interno de 143 metros quadrados, a Casa expõe e comercializa os 
trabalhos dos artistas da cidade. 
Nos meses de abril e maio, a Casa ofereceu seus famosos “cursos rápidos”. 
Cerca de 100 alunos puderam aprender técnicas de pintura em cerâmica, 
reciclagem de vidros, bordado, patch aplique, bordado com fita, biscuit 
e feltro. Devido a uma revitalização (pintura completa, correções de pro-
blemas hidráulicos e elétricos, adequações necessárias às pessoas com 
deficiência, conserto das prateleiras de exposição dos produtos e constru-
ção de um novo banheiro), o espaço ficou fechado por alguns meses e foi 
entregue à população no mês de novembro.



A Coordenadoria Municipal de Juventude é o órgão ligado a Secretaria de 
Cultura da Prefeitura de São Caetano do Sul responsável pelo desenvolvi-
mento de políticas públicas relacionadas à juventude, instituída através 
da Lei n.º 4.664 que também criou o Centro de Referência de Juventude 
– Estação Jovem.

Atuando com um público de 13 a 29 anos, a Comjuv desenvolve projetos 
que buscam um melhor desenvolvimento do jovem, seja pessoal ou pro-
fissionalmente, através de informação, entretenimento, estímulo e forma-
ção.  

Centro de Referência 
da Juventude 

Estação Jovem
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Projetos fixos
Skate em Ação
O projeto é realizado todas as sextas-feiras, na 
parte superior do Estação Jovem, das 14 às 20 
horas. O objetivo da ação é disseminar a prá-
tica do esporte com a abertura deste novo es-
paço. Os interessados não precisam se cadas-
trar. Basta vestir os equipamentos de proteção 
e caprichar nas manobras. 

Encontro mensal para troca de livros
O Estação Jovem é ponto permanente de troca 
de livros, com novas publicações sempre dis-
poníveis. É só levar seu livro em bom estado e 
fazer as trocas.

Sessão Old School de Skate
Todas as segundas, no Estação Jovem. O pro-
jeto, iniciado em julho, visa fortalecer a prática 
entre adultos de ambos os sexos. O skate é ca-
paz de envolver o público de meia idade, não 
apenas como atividade física, mas como um 
ato de cidadania cultural, desenvolvendo com-
panheirismo, troca de experiências, convivên-
cia das diversidades. Para participar, o interes-
sado deve ter a partir de 35 anos.

Campanha Ação Livro
A Coordenadoria Municipal da Juventude re-
cebe doação de publicações que possam ser 
disponibilizadas em espaços públicos muni-
cipais de leitura, como centros da 3ª idade 
(CISEs), Estação Jovem, Núcleo de Literatura 
do Centro Digital.

Rachão – Basquete de Rua
Neste ano, o Estação Jovem ampliou o proje-
to, iniciado em 2013. Anteriormente realizado 
duas vezes ao mês, o Rachão passou a aconte-
cer todos os dias a partir das 19 horas. Criado 
entre anos 60 e 70 pelos jovens americanos da 
periferia que não tinham acesso às quadras 
profissionais, o rachão surgiu como opção 
para que jogassem nas ruas, ao som de muito 
rap. No Estação, a quadra é aberta  para todos 
os que estão dispostos ao basquete ao ar livre.

Sessão sem Pipoca 
O projeto propõe a criação de um cinema pú-
blico no centro de São Caetano, fora do eixo 
do shopping. É a oportunidade para assistir a 
um filme alternativo, grátis, num telão de qua-
lidade disponibilizado no Estação Jovem.

Estacine Brasil 
Seguindo a mesma linha do projeto Sessão 
sem Pipoca, o Estacine Brasil apresenta filmes 
fora do eixo do shopping, mas neste caso, ape-
nas filmes nacionais.

Demais ações
Projeto Manifeste
Realizado no mês de janeiro, a proposta foi 
realizar um festival de música, arte, oficinas, 
palestras e projetos sociais. 

Toy Car Show
Realizado nos meses de março e maio, o even-
to levou ao Estação Jovem uma tarde inteira 
de oficinas, palestras, exposições e encontros 
para apaixonados por miniaturas.

Estação Fitness
Realizado em janeiro, o evento promoveu uma 
tarde inteira de exercícios físicos e alongamen-
tos com os melhores professores da área.
Parceria: Academia Ágilis

A
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Toca, que vem! 
Realizado no mês de fevereiro, o evento reuniu 
o público jovem do ABC para ouvir boa música 
e expor suas ideias. Essa edição contou com 
apresentação das bandas Forbidden, Infractus, 
Nação à Parte e SUB.

Estação Jovem em Quadrinhos
O Estação Jovem programou para o mês de 
fevereiro um dia especial voltado aos amantes 
dos quadrinhos. A ação reuniu troca de HQ’s, 
exposição de livros premium de quadrinhos, 
distribuição de fanzines, bate-papo sobre o 
mundo dos HQ’s, oficina de iniciação ao de-
senho em quadrinhos, confecção do fanzine 
do evento ao vivo e muito mais.

Show do PICI
Realizado em abril, o show faz parte do Projeto 
de Incentivo a Cultura Interativa (PICI). Se apre-
sentaram as bandas Depois do Fim, Cassie, In-
sana Rock e Delivre. 
Realização: Ponto Alternativo.

ABC Skate Jam 2014
Realizado em abril, o objetivo deste projeto foi 
utilizar o skate como ferramenta de competi-
ção e, principalmente, de desenvolvimento 
social.

2º Skate Sound Session de São Caetano 
Realizado no mês de maio, o evento teve apre-
sentação da Banda Macchina, demo de ska-
tistas profissionais, convidados das lojas Sick 
Mind e Ratus e da marca Deadless do profis-
sional de skate Eduardo Braz (Duzinho). 

1º Intime – Manobra Certa
Realizado no mês de maio, o evento promo-
veu um campeonato de Skate realizado no 
modelo ‘Street Convencional’ nas categorias 
mirim e iniciante. Além da competição, houve 
apresentação de grupos de rap, teatro, dança, 
e diversas atividades de arte urbana. O even-
to arrecadou alimentos. Organização: Bola de 
Neve Church.

Comemorada em 13 de abril, a data não pode-
ria deixar de ser comemorada pela Coordena-
doria Municipal da Juventude, que preparou 
um evento com palestras, exposições, grafite, 
skate e muita música.

Death Fight Brasil 4
Realizado no mês de fevereiro, no Teatro San-
tos Dumont, foi um evento beneficente (a 
entrada correspondeu a 1kg de alimento não 
perecível) que promoveu um campeonato de 
Free Step nacional em São Caetano do Sul.  A 
intenção era profissionalizar a dança e criar 
um espaço para troca de experiências. Foram 
apresentados passos de diversos estilos, como 
Hip Hop, Melbourne Shuffle, Jumpstyle, Elec-
tro Dance e C-Walk.

Dia do Jovem 

Track ABC – Star Wars Day
Realizado no mês de maio, o evento promoveu 
um encontro entre os fãs de Star Wars. Foram 
palestras sobre os novos filmes, batalhas de 
sabre de luz, cosplay e muito mais.

Para comemorar o seu sexto ano de vida, a 
Coordenadoria Municipal da Juventude pre-
parou um evento campeão, com muita músi-
ca, skate, dança, grafite e exposição.

“6 Anos de Estação Jovem”

A
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First E-Motion
Realizado no mês de setembro, o objetivo do 
evento foi diversão, buscando integrar jovens 
e adultos que gostem do estilo musical. Com o 
DJ Papa Gonzales.

 1° Agita Caetano Diversidade
O objetivo do evento era promover no municí-
pio a visibilidade da população LGBT. 
Realização: União Arco Íris de São Caetano.

60 Anos de Godzilla
Realizado no mês de setembro, foi um encon-
tro para os fãs do filme. Godzilla Final Wars, 
Godzila HB, Godzilla TAS, Ultra Galaxy Neo, 
Ultraseven, Ultraman The Next, Documentário 
Animal Planet, mesa-redonda e muitas outras 
atividades relacionadas ao tema.

Rainha Enfeitiçada e a Floresta Encan-
tada
Projeto teatral que, além de lúdico, tem cun-
ho didático e socioambiental. Foi realizado no 
mês de outubro, mês das crianças, como apre-
sentação ideal para crianças a partir dos 12 
anos.

1° Latinos Crew
Realizado no mês de outubro, o evento reu-
niu o melhor do Grafite, Break, Beat Box, Rap, 
Skate, Basquete, DJ.

Track ABC – 40 anos da Patrulha 
Estelar (Yamato)
O encontro foi realizado no Estação Jovem, no 
mês de outubro, com mesa redonda sobre a 
Patrulha Estelar: Yamato Iscandar, Cometa Im-
pério, New Voyager, Federação Bolar, Yamato 
2199. 

Encontro de Capoeira
Realizado no mês de agosto, no  Estação Jo-
vem, reuniu atletas de todo o mundo para 
troca de experiências e conhecimentos sobre 
a capoeira.

1º SCS Rock Fest
Evento realizado em setembro, no Estação Jo-
vem com objetivo de abrir espaço para grupos 
independentes de rock. Na ocasião, se apre-
sentaram as bandas Rawfire, Allgaz e Aditive.

Lançamento Zine Subsolo
No mês de outubro, o Estação Jovem foi o es-
paço escolhido para lançar o livro Zine Subsolo 
- Ruas do ABC, uma publicação independente 
que tem o intuito de resgatar, registrar e divul-
gar a cena das ruas do subúrbio.

Música em Ação
O foco principal deste projeto da Banda EX4 é 
a orientação sobre o uso da música como fer-
ramenta de socialização e autoestima. Durante 
o evento, realizado no início de novembro, 
houve workshop sobre formação de grupos 
musicais e uma explanação sobre as possibi-
lidades que o mercado de trabalho oferece a 
um músico. Uma guitarra foi sorteada entre os 
participantes.

A Coordenadoria Municipal de Juventude rea-
lizou, entre os dias 17 e 23 de novembro, uma 
semana dedicada à consciência negra. Foram 
oficinas de break, grafite, exposição e pales-
tras voltadas ao estímulo do debate sobre pre-
conceito étnico e autoestima dos jovens ne-
gros. A 15ª Mostra de Street Dance, realizada 
no Teatro Paulo Machado no próprio dia 20/11 
(data oficial em homenagem à comemoração), 
também fez parte da programação.

Semana da Consciência Negra

Estação Jam
Realizado no mês de agosto, no Teatro Santos 
Dumont, o evento teve performances de Dan-
ças Urbanas de São Caetano e região. O obje-
tivo é fomentar a cultura Hip Hop e Danças 
Sociais.

A
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Slidera Loangboard
O Slidera é um evento realizado pela Coordena-
doria Municipal da Juventude em parceria com 
o coletivo Carvera Downhill. A ideia do evento, 
realizado em agosto na Ladeira da Eternidade, 
no Bairro Mauá, é incentivar o jovem a aderir 
à prática do skate. Além da descida da ladeira, 
também são realizadas atividades com foco 
em cultura, artes e educação, como oficina de 
customização de shapes (desenho a mão livre), 
oficina de equilíbrio e concentração (slackline), 
conscientização sobre o uso de equipamentos 
e apresentação de bandas regionais.
Realização: Coletivo Carvera

Desfile e Bazar Plus Size
Realizado no mês de novembro, no auditório 
do Estação Jovem, foi a segunda edição do 
evento que ocorreu neste espaço. O desfile 
trouxe novidades na linha Plus Size, como 
roupas, lingeries, bijuterias, sapatos, comidas, 
artesanato, maquiagem e muito mais. 

Encontro Track ABC
O evento teve duas edições no mês de dezem-
bro: uma especialmente para os fãs da série bri-
tânica de ficção científica ‘Doctor Who’, quando 
houve palestras sobre a série, apresentação de 
filmes e vídeos raros, e a outra para quem curte 
super heróis, com uma tarde toda de progra-
mação envolvendo palestra sobre a Marvel, 
troca de quadrinhos e cosplays.

Um Conto de Natal – o musical da 
Broadway
Baseado no famoso conto de Charles Dickens, 
o musical narra a divertida história do ranzinza 
Ebenezer Scrooge, um senhor milionário que 
detesta o Natal. Por esse motivo, ele recebe a 
visita de três espíritos que tem por missão fa-
zer o velho mudar sua visão sobre a data nata-
lina. Com musicas de grandes espetáculos da 
Broadway, a apresentação é uma realização 
da Companhia Primeiro Ato de São Caetano 
do Sul, com direção geral e versão em portu-
guês de Eduardo Carriel e conta com 16 atores, 
cantores e bailarinos e antecipou as comemo-
rações de natal sendo apresentado no Estação 
Jovem, no início de dezembro.

Exibição do vídeo Good Memories
No mês de novembro, o Estação Jovem exi-
biu o documentário dirigido por Aron Marcel. 
Imagens capturadas entre 2008 e 2013 regis-
tram o dia-a-dia de skatistas de vários cantos 
do mundo: Grande ABC, São Paulo, Barcelona. 
Participação de Alexandre Calado, Adones 
Santiago, Leonei Oliveira, Wilsefer Schinoff, 
Erik Iwakura. Além do filme, foi realizado ‘Best 
Trick’ (melhor manobra) com os melhores ska-
tistas de São Caetano e ABC.

Oficinas
Oficinas de Verão
A Coordenadoria Municipal da Juventude rea-
liza as Oficinas de Verão nos meses de janeiro, 
fevereiro e março. 

Aula Aberta de Frescobol
Projeto iniciado no mês de fevereiro e que, 
pelo sucesso, tornou-se fixo do Coordenado-
ria da Juventude. Com material oferecido pelo 
espaço e aulas com o professor de educação 
física Homero Lopes, todos podem ter acesso 
à modalidade. Os encontros ocorrem sempre 
às terças-feiras, a partir das 9h30.

A
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Aulas práticas de Yoga
Atividades corporais, técnicas de relaxamento 
e concentração para melhorar a disposição 
psicofísica. As aulas são oferecidas todas as ter-
ças-feiras pela professora Viviane Cristina.

Samba de Gafieira 
Visa a queima de calorias, ensinando movi-
mentos dessa dança. As aulas, com a profes-
sora Amanda Dias, são oferecidas todos os 
domingos desde setembro.

Aulas Práticas de Percussão
O professor Nego Alê mostra instrumentos, rit-
mos e técnicas da percussão em aulas gratui-
tas oferecidas desde outubro, sempre às quar-
tas-feiras, a partir das 19h.

Aulas de Bachata
Prática para queima de calorias, ensinando 
movimentos desse ritmo musical originário 
das favelas da República Dominicana dos anos 
60. O professor Edilson Moura ministra as aulas 
todos os sábados, desde outubro, sempre às 
15h30.

Aulas de Forró 
Oferecidas todos os sábados, a partir das 
15h30, na sala multiuso do Estação Jovem. O 
professor é Edilson Moura.

Workshops
Música na internet
O workshop realizado em março, no Estação 
Jovem, mostrou como melhor utilizar a inter-
net para divulgação de bandas, músicas e 
projetos. Ensinou a criar e administrar o perfil 
de uma banda nas melhores redes sociais de 
música, além de falar sobre como entrar em 
contato com fãs, agentes e casas de show.

Dança Afro-Brasileira
Sob orientação de Patrícia Sales, o workshop 
foi realizado em abril e passou por diferentes 
ritmos de origem negra que fazem parte da 
cultura brasileira.

Produção Musical
Realizado no mês de maio com o músico, ra-
dialista, produtor e tecladista da banda ‘Viva 
a Noite’, do Programa Pânico na Band (Rede 
Bandeirantes), Junior Carelli. O workshop foi 
voltado para aqueles que estão iniciando sua 
carreira na música.

House Dance e Waacki’n
Sob orientação de André Rockmaster Pires, o 
curso aconteceu em junho.

Aula de Maculelê 
Maculelê é uma dança folclórica que mistura 
jogo e dança guerreira (de bastões). A profes-
sora Samila foi a responsável pelo ensino em 
uma aula aberta realizada no Estação Jovem, 
no mês de setembro, onde os participantes 
puderam cantar e dançar entrechocando gri-
mas, ao som de tambores.
Participação: Associação Brasileira de Capoeira 
Regional.

Oficinas de Hip Hop/Break
Uma aula divertida que permite ao aluno 
desenvolver musicalidade, força e técnica cor-
poral, combinando diferentes estilos da cena 
hip hop. São dois professores: Rômulo Sartori e 
Diogo da Silva. As aulas são oferecidas às quin-
tas e aos sábados.

A
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Criada há mais de 30 anos, a Escola Muni-
cipal de Bailado Laura Thomé oferece curso  
gratuito de formação em balé clássico.  
Cerca de 350 alunas, com idade entre 7 e 15 
anos, passam pela escola anualmente. Para 
participar, é preciso ser morador da cidade. 
A Escola ainda oferece oficinas sobre outras 
modalidades de dança, com professores 
convidados. A inclusão social também é 
uma preocupação da Instituição, que rea-
liza um projeto de aulas de balé em locais 
públicos, como clubes, ampliando o acesso 
a todos os moradores, de qualquer idade.

Escola Municipal de 
Bailado Laura Thomé

Seguindo o objetivo de permitir acesso 
às aulas a um número cada vez maior de 
pessoas, a Escola passará a oferecer aulas 
noturnas a partir de 2015. As vagas no 
período da noite serão direcionadas a 
crianças que estudam em período inte-
gral, mediante comprovação escolar.
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Espetáculo da CIA Estável Promodança
Realizado em fevereiro, no Teatro Paulo Macha-
do de Carvalho, a Escola Municipal de Bailado 
Laura Thomé fez uma participação especial no 
evento.

Prefeitura Perto de Você (PPV)
Projeto da Prefeitura de São Caetano do Sul 
que leva diversos serviços públicos, atrações 
culturais e esportivas a dezenas de moradores 
em todos os bairros da cidade. O objetivo é 
proporcionar à população um contato mais 
próximo com todas as áreas da gestão sancae-
tanense, sem burocracia e com dinamismo. A 
Escola Municipal de Bailado se apresentou nas 
edições de 2014. Entre as coreografias apre-
sentadas estão: Tapete Musical, da coreógrafa 
Elen Araújo, e Quebra-Cabeça, coreografada 
por Daniela Betti.

Festa de aniversário do Bairro Prospe-
ridade
A escola levou algumas de suas coreografias 
para a Praça da Riqueza, como parte das come-
morações pelo aniversário do bairro.

Espetáculo Jogos e Brincadeiras
Em maio, a Escola Municipal de Bailado Laura 
Thomé reapresentou o espetáculo de encerra-
mento do ano de 2013, que traçava um pano-
rama histórico de jogos e brincadeiras. Além 
das alunas do 1º ao 8º ano, o grupo de dança 
da escola também participou.

Festival Promodança
Realizado na Fábrica de Cultura Sapopemba, 
na Fazenda da Luta, em São Paulo, o festival 
teve participação gloriosa da Escola Municipal 
de Bailado, que conquistou o primeiro lugar 
com a coreografia Angry Birds, da coreógrafa 
Elen Araújo.

Festival Promodança - Suzano
Realizado em junho, no Teatro Armando de Ré. 
A escola conquistou as seguintes premiações:
- 1º lugar com a coreografia Angry Birds, com 
alunas de 2º ano;
- 3º lugar com a coreografia Nuance, com o 8º 
ano;
- 3º lugar com a coreografia  Arerê, com o gru-
po de Dança da escola. 
Todas coreografadas pela professora Elen 
Araújo.
- 3º lugar com a coreografia Game Over, da 
coreógrafa  Daniela Betti, com o qual a escola 
também conquistou uma vaga para o Festival 
de Santos Dançar a Vida.

Suíte de Don Quixote e Alice no País 
das Maravilhas
Apresentado em junho, Don Quixote é um balé 
tradicional de repertório. Alice é um musical 
infantil com todas as modalidades de dança 
praticadas na Escola de Ballet Sandra Amaral. 
Houve participação de todos os alunos.

Realizado em Barcelona (Espanha), as alunas 
da Escola Municipal de Bailado conquistaram 
uma vaga para participar do festival europeu, 
do qual saíram vitoriosas pelo segundo ano. 
Desta vez, em duas categorias: 1º lugar em 
Caracterização, com a coreografia Arerê, e 1º 
lugar em Etnia, com a coreografia Taj Mahal.

“Grand Prix Dance Europa”

A
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Lançamento da Revista Raízes
A escola se apresentou no evento da Fundação 
Pró-Memória realizado em julho.

Seminário Igreja Sagrada Família 
A escola apresentou cinco coreografias no Tea-
tro Santos Dumont, em um evento da igreja.

Apresentação na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul 
Foram apresentadas as coreografias Tarantella, 
com as formandas, e também Arerê, da coreó-
grafa Elen Araújo, e Taj Mahal, coreografada 
por Daniela Betti.

Festa Italiana
Festa típica italiana, com praça de alimentação 
e apresentação de vários grupos de dança e 
bandas. A escola realizou 1 hora de apresenta-
ção, com 35 alunos demonstrando tarantelas 
de várias regiões da Itália.

Evento Cultural Colégio Castelo e 
apresentação na Praça DiThiene 
Foram apresentadas as coreografias Nuance,  
do 8º ano, e também Arerê e Taj Mahal.

Abertura dos Jogos Escolares
Apresentação especialmente preparada para 
o evento, com participação de 50 alunas do 4º 
ano ao 8º ano e do grupo de dança da Escola. 
Coreografias de Elen Araújo, Daniela Betti e 
Valéria Savassa.

Festival Interno de Dança Solos à Cinq
Apresentado em setembro, no Teatro Santos 
Dumont. Com apresentação de coreografias 
das próprias alunas da Escola Municipal de Bai-
lado, o festival foi dirigido por Sandra Amaral e 
também contou com participação especial do 
Grupo de Dança da Escola e das formandas de 
2014.

Realizado em setembro, no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho, o Festival reuniu impor-
tantes grupos de São Caetano e outras cidades 
paulistas. No encerramento houve a participa-
ção do grupo de dança da Escola Municipal de 
Bailado com a coreografia Taj Mahal. Após as 
apresentações, prêmios especiais foram entre-
gues. Realização: Promodança-SP.

Como espetáculo de encerramento do ano, 
foram 35 coreografias apresentadas com par-
ticipação das 350 alunas da Escola. Os estilos 
coreográficos foram Clássico, Contemporâneo, 
Néo Clássico, Jazz e livre.

Realizado no mês de julho, na cidade de San-
tos. Foram apresentadas as coreografias Angry 
Birds e Nuance, da coreógrafa Elen Araújo. Am-
bas conquistaram o primeiro lugar.

Festival Interdanças

Espetáculo Leilão de Obras de Arte 

Festival Dançar a Vida 

A
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Sua certidão de nascimento é a Lei 
Municipal nº 1.671, de 25 de abril de 
1968. Por ela, sabemos que a Funda-
ção da Artes de São Caetano do Sul é 
uma entidade cultural, mantenedora de  
Escolas de Artes – Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro, sob responsabilidade 
da Prefeitura de São Caetano do Sul. A 
Instituição atende ao público com o  
ensino de artes (sua produção artística 
é derivada diretamente da atividade pe-
dagógica) e é regida por um Conselho 
de Curadores. Sua administração direta 
fica a cargo da Direção Geral. 
A Fundação das Artes sempre foi conhe-
cida e respeitada pelos serviços presta-
dos nas áreas de ensino de suas Escolas. 
Com um corpo docente qualificado e 
com cerca de mil e cem alunos atendi-
dos em seus cursos, a Fundação oferece 
formação artística em vários níveis. 
Assim tem sido a política de Ação Cultu-
ral da Escola, criando programas de 
desenvolvimento sociocultural extre-
mamente bem sucedidos, Núcleos de 
Pesquisa, Festivais, apoio a iniciativas de 
profissionais e alunos, entre outros. Tudo 

Fundação  das Artes
isso para, além de praças e parques, 
atingir escolas, creches, hospitais, facul-
dades, clubes, sindicatos, igrejas e quais-
quer outros lugares nos quais se possa 
reunir pessoas interessadas em passar 
bons momentos de apreciação da Arte.
Além das atividades descritas a seguir, 
as Escolas da Fundação das Artes reali-
zaram um final de semana de comemo-
rações pelos 46 anos da Instituição, com-
pletados no mês de abril. Professores e 
alunos reuniram-se para mostrar a pro-
dução e pesquisa artística realizada, que 
é a síntese do pensamento da Escola: 
fazer arte acima de tudo.
Uma das ações contou com apoio do 
Sesc São Caetano e levou a banda Ino-
centes e o sexteto Six Rock Strings 
para o Espaço Verde Chico Mendes, em 
apresentação gratuita, como parte das 
comemorações. A programação reuniu 
público de quase mil pessoas que pude-
ram desfrutar da arte em todas as suas 
vertentes.
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Escola de Artes Visuais
A escola de artes visuais oferece aos interessados 
na linguagem plástica a oportunidade de realizar 
experiências, testar técnicas e novos materiais. A 
equipe de professores é formada por seis artis-
tas plásticos que, apoiados em suas vivências, 
realizam com os alunos propostas que ampliam 
os repertórios destes, auxiliando-os a romper 
com velhos conceitos para assumir uma atitude 
contemporânea na arte. 
Durante as aulas, o aluno é o tempo todo pro-
vocado por meio das propostas e estimulado a 
seguir com seu projeto. A ideia é dar aos alunos 
a mesma liberdade no processo artístico que 
as crianças têm em suas brincadeiras e, assim, o 
resultado é sempre o aprimoramento desse pro-
cesso. Para ingressar em qualquer um dos ‘ateliês’ 
(infantil – de 5 a 7 anos, crianças, de 8 a 11 anos, 
adolescentes, de 12 a 17 anos ou adultos, para 
maiores de 18 anos), não é necessário nenhum 
conhecimento prévio.

Mostra de Graduação FAINC 
Realizada nos meses de fevereiro e março, na 
Fundação das Artes, a exposição apresentou 
o resultado da pesquisa plástica desenvolvida 
pelos alunos formandos do Curso de Educa-
ção Artística da FAINC (Faculdades Integradas 
Coração de Jesus) - Turma 2013. Curadoria de 
Antonio Valentim Lino.

17º Urbano – Mostra de Arte Contem-
porânea 
Há 17 anos consecutivos, a Escola de Artes Vi-
suais da Fundação das Artes realiza o ‘Urbano’, 
mostra destinada a apresentar a produção de 
jovens artistas universitários do ABC. As obras 
apresentadas não respeitam regras ou normas 
convencionais: exploram novas linguagens e 
tratam velhos assuntos de forma mais expres-
siva e compatível com a atualidade.

Jardim dos Sentidos
Realizada nos meses de abril e maio, na Fun-
dação das Artes, a mostra foi comemorativa 
pelos 46 anos da Instituição. ‘Jardim dos Sen-
tidos’ foi o nome escolhido para o projeto de 
revitalização dos quintais dos ateliês de Artes 
Visuais. A exposição focou o registro fotográ-
fico deste espaço no decorrer dos anos, além 
dos trabalhos de pintura, desenho, aquarela e 
gravura desenvolvidos por alunos, monitores e 
orientadores da Fundação.

Cena: Saberes Compartilhados
Mostra que ficou no saguão da Fundação das 
Artes no mês de setembro, como encerra-
mento do Projeto ‘Cena de Teatro’. Traçou um 
panorama da trajetória da Escola de Teatro da 
Fundação das Artes, que em 2014 completou 
16 anos de pesquisa teatral. Parceria: Sesc São 
Caetano.

Aquarela
Mostra que ocupou o saguão da Fundação das 
Artes no mês de outubro. O grupo de Aqua-
rela ‘Iole Di Natale’, da Fundação, realizou esta 
exposição em comemoração ao seu 1º aniver-
sário, tendo por objetivo aprofundar as pesqui-
sas na linguagem da aquarela. Nesta mostra, 
os aquarelistas do grupo foram provocados a 
desenvolver seus trabalhos tendo como pre-
texto a dor, não a dor física, mas a que leva ao 
produto estético.

14ª Arte Ofício
No saguão da Fundação das Artes, nos meses 
de novembro e dezembro. Coordenador de 
artes visuais e curador da exposição: Valdo 
Rechelo.

A
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Escola de dança
A Escola de Dança desenvolve um processo edu-
cacional, a partir de 03 anos de idade, que não 
se resume simplesmente em aquisição de habi-
lidades, mas contribui para o desenvolvimento 
das potencialidades humanas e sua relação com 
o mundo. O aprimoramento da dança clássica fa-
vorece a criatividade e o processo de construção 
do conhecimento.
A partir dos níveis básicos, a linguagem da dança 
contemporânea permite a exploração de inúme-
ros movimentos com a propriedade de comuni-
car e expressar emoções por meio de estímulos 
diferenciados. Ao mesclar técnica, estética, plasti-
cidade e identidade corporal, nota-se que o aluno 
desenvolve caminhos próprios para se tornar um 
profissional.
Nas fases Avançadas, o estágio supervisionado 
possibilita ainda uma relação aluno – aprendi-
zagem – professor que permitirá uma formação 
completa do Bailarino Clássico e do Professor, 
deixando-o apto a exercer quaisquer das funções 
com responsabilidade. Os espetáculos anuais 
favorecem e reforçam o aprendizado assimilado 
pelos alunos dentro do processo educacional.

Divertissement dos Grupos  de Dança
Espetáculo realizado no mês de abril, no Teatro 
Timochenco Wehbi. Apresentação dos grupos 
de dança da Fundação das Artes, com partici-
pação das alunas dos níveis iniciantes e prepa-
ratórios.

Corpos em Movimento
Em duas apresentações no mês de maio, uma 
no Teatro Santos Dumont e outro no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, o espetáculo reu-
niu coreografias de repertórios livres e clássi-
cos dos grupos Infantil, Júnior, Juvenil e Adulto 
com a participação das alunas dos níveis Bási-
cos da escola de dança da Fundação das Artes.

Tempo de Voo
Realizado em maio, no Teatro Timochenco 
Whebi. Espetáculo de dança contemporânea 
inspirado na obra de Bartolomeu Campos de 
Queirós. Abordou a questão do tempo, da 
vida e da morte, dos questionamentos de uma 
criança à visão de um ancião. 

Nu-Cio, com Biz Cia de Dança
A apresentação foi realizada no mês de maio, 
no Teatro Santos Dumont e dirigida por Caren 
Polido, coordenadora da Escola de Dança da 
Fundação das Artes. Uma japonesa passeava 
pelos olhos do público enquanto revelava seus 
segredos. Os artistas deram corpo às fantasias 
dessa mulher oriental, fazendo com que, pou-
co a pouco, os espectadores mergulhassem no 
enredo do espetáculo.

A
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 Novos Rumos
Apresentado em novembro, no Teatro Ti-
mochenco Wehbi, o espetáculo contou com 
os grupos de Dança da Fundação das Artes. A 
entrada correspondeu a 1kg de alimento não 
perecível, como arrecadação para o Fundo So-
cial de Solidariedade do município.

Na Trilha do Cinema 
Apresentado no mês de novembro, no Tea-
tro Paulo Machado de Carvalho, o espetáculo  
encerrou os trabalhos de 2014 da Escola de 
Dança da Fundação das Artes. O tema de  
trilhas famosas do cinema fez o espectador  
reviver memórias, trazendo à tona sentimentos 
do inconsciente audiovisual coletivo.Formatura da Escola de Dança

A escola de Dança apresentou solenidade e 
espetáculo de formatura das alunas Lívia Leite 
e Thais Oliveira, com participação dos grupos 
da escola de dança da Fundação das Artes.

Lengalenga 
Realizado em maio, no Teatro Thimochenco 
Whebi, o espetáculo com o Grupo de Dança 
Rodopi, da Fundação das Artes, contou a his-
tória de sete amigas que só pensavam em 
brincar, inventar e reinventar.

Alice
Realizada no mês de agosto, no Teatro Ti-
mochenco Whebi, a apresentação inspirada 
na obra ‘Alice no País das Maravilhas’ recriou a 
história de Lewis Carrol de maneira divertida e 
inovadora. O cenário e os figurinos foram fei-
tos com materiais reaproveitados.

A
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Escola de música

Som na Calçada
Os músicos Rodrigo Braga (piano), André So-
ratti (baixo) e Ivan de Castro (bateria), levam 
jazz e música brasileira instrumental para a 
calçada da Fundação das Artes. A cada semana 
um convidado integra-se ao grupo.  O projeto 
tem em vista estimular a manifestação artística 
na escola, servindo de incentivo aos alunos e 
como um momento de descontração para to-
dos os apreciadores de música. O evento acon-
tece todas as segundas-feiras, das 18h às 19h.

Mostra de Música
A Mostra de Música da Fundação das Artes é 
realizada semestralmente.  Na programação, 
diversas apresentações, ensaios abertos e reci-
tais. O evento acontece em vários locais. Além 
da própria escola, os teatros da cidade rece-
bem as apresentações. Público de quase 3 mil 
pessoas nas duas edições de 2014.

Recitais de Formatura dos Cursos Livre 
e Profissionalizante de Música 
Os recitais são realizados semestralmente. Nos 
dois semestres, se formaram alunos de bateria, 
contrabaixo elétrico e flauta transversal. Além 
destes instrumentos, no primeiro semestre 
também houve formatura dos cursos de gui-
tarra e piano clássico e no segundo semestre, 
do curso de trompa. As apresentações dos 
recitais somaram público de mais de 1,3 mil 
pessoas.

Prática fundamental para o instrumentista 
de orquestra que visa a profissionalização. A 
Orquestra Sinfônica Jovem é tratada na escola 
com um enfoque totalmente didático, tanto 
na escolha do repertório quanto no trabalho 
técnico de coesão, concepção de sonoridade 
e equilíbrio. São poucas as escolas de música 
que podem ofertar a seus alunos uma prática 
como esta, pois é necessário oferecer cursos de 
instrumentos pouco conhecidos e estudados, 
como oboé, fagote e viola, e ter infraestrutura 
para os ensaios e apresentações, o que torna 
esta atividade ainda mais especial. O regente 
é Geraldo Olivieri Jr, que também atua como 
maestro da Orquestra Filarmônica de São Cae-
tano do Sul.

Orquestra Jovem da Fundação das Artes

Referência nacional no ensino de música há 
décadas, a Escola de Música da Fundação das 
Artes oferece cursos de alta qualidade, ministra-
dos por artistas estudiosos da área (vários com 
títulos de Especialista, Mestre ou Doutor), em 
aulas que contam com o rigor que a plena reali-
zação da formação musical exige.
A Escola desenvolve um processo contínuo de 
avaliação para verificar o andamento do aluno, 
face aos objetivos propostos, dando especial 
atenção aos aspectos de compreensão da ma-
téria, qualidade e apresentação dos trabalhos, 
em que serão considerados rendimento escolar 
e assiduidade.
Os estágios supervisionados, referentes aos 
Cursos Técnicos em Canto e em Música, são rea-
lizados pelos alunos em instituições ligadas à 
habilitação correspondente com a orientação e 
modelos determinados pela Escola.
Os cursos são os seguintes: musicalização (alu-
nos de 5 e 6 anos), iniciação musical (de 7 a 11 
anos), básico e introdução musical (para alunos 
a partir dos 12 anos) e profissionalizante (que 
exige alguns pré-requisitos de formação).

Big Band
No mês de novembro, a Big Band da Funda-
ção das Artes se apresentou no Teatro Santos 
Dumont dentro do projeto ‘Quintas Brasilei-
ras’, do Sesc São Caetano. Regida pelo maestro 
Ogair Júnior, a Big Band é um dos mais antigos 
grupos em atividade na Fundação das Artes e 
é formada por sopros (flautas, clarinetas, saxo-
fones, trompetes e trombones) e ‘cozinha’ (pia-
no, guitarra, baixo, bateria e percussão). A Big 
Band é constituída por 20 músicos e apresenta 
repertório composto por clássicos da música 
brasileira e standards do jazz.

A
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Festival de Música da Fundação das 
Artes
Após 10 anos de interrupção, a Fundação das 
Artes voltou a promover seu Festival de Música 
a partir de 2013. Neste ano, além de convida-
dos, foram contemplados trabalhos de pro-
fissionais da casa, abrindo espaço para que 
pudessem realizar projetos mais específicos, 
frutos de suas pesquisas.  O Festival contou 
com mais de 150 inscrições, dentre cursos nas 
áreas de música erudita e popular, direciona-
dos a todos os públicos.

Iepe
Apresentada no mês de janeiro na Fundação 
das Artes, a peça marcou a formatura do Nú-
cleo 48 do Curso Profissionalizante de Teatro 
da Instituição e já tinha feito temporada em 
2013 na Casa de Vidro. ‘Iepe’ conta a estória de 
um pobre camponês beberrão que depois de 
ter sua identidade trocada se torna um grande 
barão. O autor é Luis Alberto de Abreu e a dire-
ção é de Pedro Alcântara.

Escola de Teatro
O perfil artístico dos alunos da Escola de Tea-
tro pode ser descrito como uma combinação 
da tríade ator-artista-realizador, ou seja, é dada 
igual atenção ao conhecimento técnico do ofí-
cio do ator (as tradicionais e contemporâneas), 
do incentivo da liberdade criativa, do uso da 
imaginação, à ousadia e à seriedade do produ-
tor. Entende-se que o teatro exige essa tripla 
capacitação do profissional da cena.
Já o perfil artístico-pedagógico dos profes-
sores pode basear-se no fato de que todos são 
atuantes em diversas áreas do campo artístico 
(teatro, música, artes visuais, dança etc.), o que 
já denota uma origem variada. Isso atende 

às exigências do curso, que oferece uma for-
mação tão ampla quanto possível. Ainda no 
campo da formação, além do fazer artístico, 
diversos professores têm graduação, pós-gra-
duação e mestrado.
Os cursos livres são os seguintes: Teatro Infantil 
(alunos de 7 a 10 anos), Teatro Juvenil (de 11 
a 13 anos), Teatro Adolescente (alunos de 14 a 
17 anos) e Tetro Básico (a partir dos 16 anos). 
Há também o curso profissionalizante, para 
maiores de 18 anos.

Viajante
Apresentado no mês de maio, no Teatro Ti-
mochenco Wehbi, o espetáculo com o Núcleo 
50 da Escola de Teatro conta a história de uma 
família mineira que migra para a metrópole. A 
peça resgata histórias e imagens de um inte-
rior inocente, calcado em valores familiares, 
na religiosidade e nos sonhos de ver um hori-
zonte que não seja somente ‘pedras’. A direção 
é de Celso Lopes e Reinaldo Sanches.

Mostra de Teatro
A Mostra de Teatro da Fundação das Artes 
acontece ao fim de cada semestre. Por meio de 
exercícios cênicos e aulas abertas, a Escola de 
Teatro apresenta a produção artística de seus 
alunos. Nas duas edições deste ano, a Mostra 
reuniu mais de 1,2 mil pessoas nas apresenta-
ções.

A
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Quando Eu Encontrar o Mar
Espetáculo de Formatura da Turma 51 do 
Curso Técnico em Arte Dramática da Funda-
ção das Artes, que ficou em cartaz no Teatro 
Timochenco Wehbi, entre os meses de agosto 
e outubro. A peça contou a história de Pina e 
Doim, dois mendigos que tinham como único 
objetivo chegar no mar. De maneira leve, diver-
tida e lírica, a apresentação levava o especta-
dor a questões profundas sobre o ser humano. 
Autor e diretor: Pedro Alcântara. 

O Cena de Teatro foi criado em 2000 e, ao 
longo desses 14 anos, se consolidou como 
importante momento para a difusão, pesquisa 
e incremento à produção teatral contemporâ-
nea. O projeto festeja e discute o seu principal 
objetivo: o fazer teatral. É um momento de en-
contro com os alunos, ex-alunos, professores 
e artistas que contribuíram para a construção 
da identidade da Escola de Teatro da Fundação 
das Artes.
O ano de 2014 foi marcado por comemorações 
para a Escola, que completou 46 anos de vida e 
50 turmas formadas em 27 anos de Curso Téc-
nico de Artes Dramáticas, além de 16 anos de 
pesquisa teatral instituída. A edição 2014 mar-
cou também a continuidade da parceria entre 
o Sesc e a Fundação das Artes – instituições 
que há muito investem na formação e difusão 
do teatro e da cultura. Foram distribuídos 
quase 900 ingressos para as ‘14 cenas’ realiza-
das neste ano.

Festival Fundação das Artes de Teatro 
Estudantil 2014 
Lançado em 2012, o Festival Fundação das 
Artes de Teatro Estudantil é voltado às produ-
ções teatrais de escolas do Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio e de Cursos Técnicos (exceto 
escolas de teatro). Com público estimado em 
mais 1, 8 mil pessoas, as apresentações do Fes-
tival aconteceram entre os dias 28 de setem-
bro e 04 de outubro, no Teatro Santos Dumont, 
com entrada franca. 

Cena de Teatro

O FESTIVAL FUNDAÇÃO DAS ARTES DE TEATRO ESTUDANTIL 
ALCANÇOU PÚBLICO DE QUASE 2 MIL PESSOAS EM UMA 
SEMANA DE APRESENTAÇÕES

Casa de Orates
Três dias de apresentações, no Teatro Ti-
mochenco Wehbi. Esta comédia do séc.19 
contou a história de Manuel e Mariana, casal da 
alta sociedade carioca que preparava o casa-
mento de sua única filha, Júlia. Texto de Arthur 
Azevedo e Aluísio Azevedo com a Turma 54 da 
Escola de Teatro (3º Período do Curso Técnico 
de Artes Dramáticas).

A
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A Fundação Pró-Memória de São Cae-
tano do Sul é uma autarquia municipal 
criada no dia 12 de junho de 1991, pela 
Lei Municipal nº 3.147. Atualmente, 
sua estrutura é formada pelo Museu 
Histórico Municipal, Centro de Docu-
mentação Histórica e pela Pinacoteca 
Municipal. Além de seus próprios espa-
ços, como o Salão de Exposições, loca-
lizado no Espaço Verde Chico Mendes 
(o maior parque da cidade), a Fundação 
Pró-Memória conta com mostras itine-
rantes, que podem ser realizadas em 
escolas, empresas e estabelecimentos 
comerciais. 
A programação da Fundação Pró-
Memória inclui eventos como pales-

Fundação 
pró-memória

tras, encontros e mesas-redondas, que 
reúnem pesquisadores e instituições 
da área do patrimônio histórico, artís-
tico e cultural.
Desde 2002, com a inauguração da 
Pinacoteca Municipal, o trabalho da 
Fundação expandiu-se para a área das 
artes. Exposições reúnem artistas reno-
mados e novos talentos da cidade e da 
região. Além de oferecer um trabalho 
pedagógico especialmente desenvol-
vido para as crianças que visitam as ex-
posições, a Pinacoteca ainda conta com 
uma reserva técnica nos moldes inter-
nacionais de conservação de obras de 
arte.
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Exposições
Igrejas: os templos da Fé
A mostra ficou em cartaz no Salão Expositivo 
do Espaço Verde Chico Mendes, entre os meses 
de novembro de 2013 e janeiro de 2014. Além 
das imagens, a exposição contou as histórias 
de algumas igrejas da cidade, dentre elas a 
Messiânica (há 40 anos em São Caetano) e a 
Presbiteriana Filadélfia (1ª entidade religiosa 
do Grande ABCD).

Símbolos e mensagens do Natal
A mostra ocupou o Museu Municipal nos 
meses de dezembro de 2013 e janeiro de 
2014. Presépios de várias regiões e épocas, fei-
tos com diversos materiais, além de cartões de 
vários estilos e outros objetos natalinos, fize-
ram parte desta exposição.

Roberto Gyarfi: Mestre Impressor
A mostra marcou os 40 anos da trajetória do 
mestre impressor Roberto Gyarfi, conhecido 
como Alemão. A exposição contemplou obras 
de vários gravadores que trabalharam com ele 
e também outras que resultaram de oficinas 
de litogravura.

4ª Vitrine de Arte - Mostra Coletiva dos 
Artistas de São Caetano do Sul
A mostra tinha como objetivo fomentar e di-
vulgar a produção de arte contemporânea da 
cidade, bem como valorizar seus artistas e inte-
grá-los à cena cultural da região. As inscrições 
começaram em 2013 e seguiram até março de 
2014. As obras selecionadas fizeram parte de 
uma mostra na Pinacoteca Municipal em car-
taz nos meses de abril e maio. 

Eclipse – I Mostra Internacional de 
Arte Contemporânea Brasil/Japão
Realizada nos meses de março e abril, na Pina-
coteca Municipal, a exposição coletiva reuniu 
32 artistas entre brasileiros, japoneses e nik-
keis. Foram expostas obras de desenho, escul-
tura, instalação, vídeo, fotografia e pintura. A 
mostra foi possível graças a um intercâmbio 
entre a Universidade Musashino (Tóquio) e o 
Ateliê Fidalga (SP).

Arte sobre louças e porcelanas
Ocupou o Museu Municipal nos meses de fe-
vereiro e março. Vasos, estatuetas, cinzeiros e 
outras peças doadas por famílias antigas do 
município estavam expostos, sendo a maioria 
fabricada em indústrias locais.

Humor Gráfico do ABC – cartum, cari-
catura, charge e tirinhas
Realizada entre os meses de março e maio, 
no Salão Expositivo do Espaço Verde Chico 
Mendes, a exposição apresentou desenhos de 
Gal Ferreira, Fernandes, Gilmar Barbosa, Hum-
berto Pessoa, Mário Mastrotti e outros que re-
criaram aspectos do cotidiano da região com 
seus traços de ironia. 

Traços da memória: Desenhos de 
Jayme da Costa Patrão
A mostra ocupou o Salão Expositivo do Espaço 
Verde Chico Mendes nos meses de fevereiro 
e março de 2014 e apresentou a arte do pau-
listano Jayme da Costa Patrão (1917-2004), 
personagem emblemático da história cultural 
do município de São Paulo. Foi autonomista, 
desenhista, cartunista e colaborador do Jornal 
de São Caetano nos anos 40. Seus desenhos 
retratam personagens, lugares e eventos da 
formação histórica de São Caetano.

5ª Arte Postal – 13º Arte Ofício
Realizada nos meses de janeiro e fevereiro, a 
mostra na Pinacoteca Municipal apresentou 
diversos artistas renomados interessados na 
arte postal, com obras inéditas dentro do tema 
‘O sonho de Van Gogh’. Algumas obras expos-
tas fazem parte do acervo da Fundação das 
Artes.

A
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Em Defesa dos Animais
Realizada nos meses de maio e junho, no Salão 
Expositivo do Espaço Verde Chico Mendes, a 
mostra traçava, por meio de fotografias, um 
panorama da história da causa animal em São 
Caetano do Sul. Foi no séc.20 que ganharam 
força o discurso ecológico e os movimentos 
contra a crueldade com animais. Em São Cae-
tano, a luta pelos direitos animais começou no 
final de 1999. 

Brinquedos, Brincadeiras e Memórias
Parte do projeto desenvolvido pela Escola Vil-
lare, de São Caetano, que contou com a partici-
pação de 105 alunos. Os estudantes trouxeram 
brinquedos antigos de suas casas, trabalharam 
com eles em sala de aula e então os brinquedos 
foram expostos no Museu, no mês de junho.

O Encanto da Música
A mostra ficou no Museu Municipal, entre os 
meses de abril e julho, com peças do seu pró-
prio acervo e outras adquiridas por meio de 
doações. A exposição reuniu instrumentos 
musicais como sanfonas, harmônios, flautas 
e aparelhos eletrônicos, todos do início do 
séc.20, utilizados por famílias de São Caetano. 

Pharmácia de Nossos Avós
A mostra, realizada entre os meses de julho 
e setembro, no Museu Municipal, apresen-
tou instrumentos e utensílios de farmácias de 
São Caetano desativadas ou modernizadas. A 
maioria das peças era de meado do séc.20.

Transporte no início do século passado
Em comemoração à 12ª Semana Nacional de 
Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram) entre os dias 12 e 18 de maio, 
a mostra ficou no Museu Histórico Municipal. 
A exposição contava, por meio de miniaturas 
artesanais feitas por Décio Caparroz (artesão 
local), história de carros, trens, jardineiras, 
entre outros veículos. Contou, ainda, com rela-
tos de pessoas que andavam de carros de bois, 
charretes, carroças e troles de aluguel. 

Triplopia: Obras de Gruber, Hollander 
e Tamino
Em cartaz na Pinacoteca Municipal, entre os 
meses de julho e outubro. Triplopia é a tríplice 
visão do mesmo objeto. No caso da mostra, a 
ideia era mostrar três visões em relação à arte. 
Gregório Gruber apresentou assemblages e 
grandes cenas urbanas. Lorena Hollander exi-
biu fotos, backlights e uma inédita série em 
técnica mista com temática urbana e musical. 
Lúcio Tamino apresentou pintura de paisagens 
naturais inspiradas na Serra da Cantareira. 

Escola: Um Lugar de Memória
São Caetano conta hoje com 10 escolas esta-
duais e 20 municipais, que oferecem cursos de 
Ensino Fundamental e Médio. A mostra, que fi-
cou no Salão Expositivo do Espaço Verde Chico 
Mendes entre os meses de julho e setembro, 
recuperou a história dessas escolas, conscienti-
zando a população quanto ao zelo do patrimô-
nio cultural. Utilizando a fotografia como fonte 
documental, os visitantes puderam explorar 
memórias espaciais e, sobretudo, afetivas.

Imagens de Nossa História
Realizada em agosto, na Câmara Municipal, a 
exposição foi em comemoração ao aniversário 
de São Caetano do Sul e apresentou os princi-
pais fatos da história do município.

A
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Xilogravura – Vivências no Ateliê  
Pedagógico
Realizada no mês de outubro, na Casa de Vidro, 
apresentou os trabalhos confeccionados no 
Ateliê da Pinacoteca Municipal, seja com pes-
soas que tiveram seu 1º contato com a xilogra-
vura, seja com artistas já familiarizados com a 
técnica. Foram expostos 187 trabalhos, de 74 
participantes, que colaboraram entre 2012 e 
2014.

Tânia Turcato: Semiótica dos Afetos
Inaugurada no mês de novembro, na Pinaco-
teca Municipal, a mostra segue até 31 de ja-
neiro de 2015. O observador dessa exposição 
passeia o olhar pelas telas como quem assiste 
a um filme de atmosfera alegre e contagiante. 
Para compor a mostra, Tânia construiu em suas 
obras uma narrativa poética, na qual perso-
nagens de inspiração autobiográfica vivem 
seus dramas existenciais.

20 Anos do jornal ABC Repórter
Realizada no mês de outubro, na Casa de Vidro, 
apresentou as principais capas e diversas edi-
ções do jornal.

Dolores Branco: Diálogos Sensíveis
Realizada no mês de novembro, na Pinacoteca 
Municipal. A exposição era uma amostra da 
diversidade do trabalho de Dolores, do social 
ao misticismo simbólico.

Câmeras em Ação
Teve início no mês de outubro de 2014 e segue 
até janeiro de 2015, no Museu Municipal. 
Reúne equipamentos como câmaras fotográ-
ficas, filmadoras, projetores de filmes e slides. 
São cerca de 50 peças que permitem conhe-
cer como os trabalhos de fotografia e cinema 
eram realizados na cidade no século passado.

Fuxico Reviver: Uma história de arte-
sania e solidariedade
A mostra, iniciada no mês de dezembro, fica 
no Salão Expositivo do Espaço Verde Chico 
Mendes até março de 2015. A Comissão Femi-
nina do Grupo Reviver mobiliza um trabalho 
artesanal dirigido a um propósito social desde 
1999. O grupo reutiliza retalhos de tecido, pro-
duzindo fuxico para confeccionar belas col-
chas, que servem como prendas para bingos 
beneficentes.

Mostra de cordel e xilogravura Poéti-
cas do Nordeste
A arte da rima nos cordéis de José Luiz Mendes e 
das gravuras de Jerônimo Soares, dois mestres 
paraibanos radicados há décadas na região do 
Grande ABC, fizeram parte dessa mostra que 
ficou no Espaço Verde Chico Mendes, entre os 
meses de setembro e novembro.

Imagens do Brasil
Realizada nos meses de outubro e novem-
bro, na Casa de Vidro, apresentou 35 gravuras, 
reimpressas postumamente, que abrangem o 
período de 1924 a 1930, época em que o pin-
tor Lasar Segall expressou o colorido tropical 
do Brasil. Nascido na Lituânia, o artista (1890-
1957) naturalizado brasileiro foi um dos repre-
sentantes do Modernismo. 
Produção: Museu Lasar Segall.

Da Índia para o Brasil
A mostra ficou em cartaz no Centro Cultural 
da Índia e comemorava os 35 Anos da Brahma 
Kumaris no país. Surgida na Índia nos anos 30, 
hoje a instituição está presente em mais de 
cem países, com programas na área de quali-
dade de vida, como ensino da Raja Yoga. 
Realização: Brahma Kumaris e Fundação Pró-
Memória.

A
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A Peça em Destaque
Este projeto consiste em destacar, mensal-
mente, um objeto do acervo do Museu His-
tórico Municipal com o intuito que o público 
possa, além de contemplar cada item de forma 
diferenciada, fornecer novas informações, en-
riquecendo os registros de cada peça.

Programa de Apoio à Pesquisa
Este programa consiste no auxílio ao público 
que demanda fotos, documentos, mapas ou 
qualquer outra informação sobre a cidade de 
São Caetano no Centro de Documentação His-
tórica.

Rendilhados da Memória
O objetivo principal do projeto era recuperar 
histórias, subjetividades e modos de fazer que 
estão se perdendo na contemporaneidade, 
como a prática do crochê e tricô. A ação foi 
encerrada em outubro de 2014, quando os tra-
balhos produzidos ao longo da oficina foram 
transformados em instalação de arte aplicada 
em uma das árvores do jardim da Praça do Pro-
fessor, em frente à Pró-Memória.

Agir e Interagir – Arte e Criação
O projeto proporciona visitas à Pinacoteca Mu-
nicipal, orientadas por arte-educadores, que 
visam ampliar o conhecimento e a fruição es-
tética. O programa atende grupos de adultos e 
crianças (grupos escolares) a partir de 4 anos, 
de segunda a quinta-feira.

Sextas com Arte
Espaço aberto no Ateliê Pedagógico para 
experiências com desenho, gravura e pin-
tura sempre em sintonia com a exposição do 
mês. Arte-educadores ficam à disposição para 
orientações.

Era uma vez uma escola...
O resgate da trajetória da educação infantil 
municipal é feito por meio deste projeto, que 
tem como base as histórias das escolas muni-
cipais de ensino infantil (EMEIs) de São Cae-
tano do Sul. Elas são retratadas por meio de 
exposições fotográficas que ficam permanen-
temente nas escolas, além da apresentação de 
vídeo com entrevistas de funcionários.

Baú de Memórias: Guarde aqui suas 
lembranças
O projeto consiste na captação de acervo his-
tórico e de memória de São Caetano. O objetivo 
é estimular a doação de documentos, fotogra-
fias, mapas, livros e objetos que pertenceram 
aos moradores da cidade e também a pessoas 
que atuaram profissionalmente no município.

Encontro com a História
A presença da matéria de história da cidade 
na grade escolar do 3° ano do ensino funda-
mental criou um desafio para as escolas e seus 
professores devido à carência de materiais di-
dáticos e de referências sobre o tema. Muitos 
professores desconhecem a história regional e 
não sabem onde podem encontrar essas infor-
mações. Da mesma forma, muitas famílias resi-
dem há pouco tempo em São Caetano e não 
possuem essas referências em sua história fa-
miliar. Assim sendo, a Fundação Pró-Memória 
criou este projeto a fim de, principalmente, en-
riquecer os conteúdos disponíveis para alunos 
e professores, dar suporte aos docentes para o 
desenvolvimento de suas atividades dentro e 
fora de sala de aula e ampliar o atendimento 
da instituição ao público escolar. Parceria: Se-
cretaria de Educação

Projetos fixos

A
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Mestres da Gravura
Palestra realizada no mês de janeiro, na Pina-
coteca Municipal. De volta ao séc.15 e viajan-
do até a atualidade, o curso, ministrado por 
Mariana Zenaro, propôs um passeio pela arte 
da gravura, examinando possibilidades técni-
cas e poéticas, por meio de obras de grandes 
mestres brasileiros, europeus e orientais. 

Impressionismo: Paris nas luzes e 
cores da modernidade fugidia
A palestra foi realizada nos meses de fevereiro 
e março, na Pinacoteca Municipal. O impres-
sionismo originou-se na década de 1860, na 
França. Contudo, não se trata de uma escola 
homogênea como se pensa. Este movimento 
foi responsável por modificar de forma drás-
tica os padrões estéticos da época. A palestra 
abordou o assunto e foi ministrada por Maria-
na Zenaro.

Ateliê Experimental de Técnicas de 
Artes Gráficas com o mestre impres-
sor Roberto Gyarfi
O curso, que fez parte da programação paralela 
da exposição Roberto Gyarfi – Mestre Impres-
sor, ficou em cartaz na Pinacoteca Municipal e 
teve como objetivo introduzir os participantes 
nas linguagens artísticas das técnicas gráficas, 
como litogravura, xilogravura, monotipia, cal-
cogravura, carimbos, etc, visando propiciar ao 
público o desenvolvimento de suas poéticas 
próprias por meio da produção de obras em 
gravura. A duração do Ateliê foi de 14 de janei-
ro a 15 de fevereiro, com cursos todas as terças, 
quintas e sábados.

Plantio de Orquídeas
Em fevereiro, a Fundação Pró-Memória reali-
zou o plantio de cerca de 50 mudas de orquí-
deas na Praça do Professor, que abriga o prédio 
da instituição. Além de receber novas plantas, 
a praça sofreu uma revitalização completa.
Parceria: Diretoria de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos.

Vincent van Gogh: transfigurações do 
sensível e explosão das cores
Ministrada por Mariana Zenaro, a palestra foi 
realizada no mês de janeiro, na Pinacoteca 
Municipal e apresentou a biografia deste 
metódico pesquisador das técnicas, das teo-
rias cromáticas e da qualidade dos materiais. 
Vicent van Gogh almejava exprimir algo de 
eterno, de profundo, de extraordinário em ob-
jetos ordinários do mundo. 

Palestra sobre a Revista Raízes
No mês de fevereiro, a Fundação Pró-Memória 
apresentou para alunos do sétimo semestre de 
jornalismo da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (campus Barcelona) a história 
da instituição e da revista Raízes, importante 
publicação semestral, que já está em circula-
ção há 25 anos e que faz parte do Projeto Edi-
torial da Fundação, que também inclui a publi-
cação de livros. Além de convidá-los a produzir 
reportagens para a revista, a palestra também 
teve o intuito de aproximar as entidades.

Workshop de sumi sobre papel washi
Realizada no mês de março, na Casa de Vidro, 
a oficina apresentou a técnica de sumi e dos 
pigmentos da pintura japonesa. A aula foi com 
Futoshi Yoshizawa, artista da Universidade 
Musashino (Tóquio), com residência no Ateliê 
Fidalga (SP).

Demais projetos 

Romantismos: olhares visionários
Oferecida no mês de março, na Pinacoteca 
Municipal, a palestra fez uma introdução à 
História da Arte tendo como eixo temático o 
grande movimento surgido na Europa no final 
do séc.18. O curso apresentou os artistas mais 
reconhecidos do Romantismo. 

A
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Japonismo
Ministrada por Mariana Zenaro, a palestra foi 
realizada no mês de abril, na Pinacoteca Mu-
nicipal e traçou as principais características e 
artistas da gravura japonesa e suas influências 
sobre a arte ocidental do séc.19 e início do 
séc.20.

Curadoria hoje
Realizada no mês de maio, na Pinacoteca Mu-
nicipal com Elly R. Ferrari, docente do Instituto 
de Estudos Brasileiros da USP e membro da 
Comissão Examinadora da 4ª Vitrine de Arte. 
Elly fez um bate-papo com o público tratando 
das temáticas contemporâneas em torno da 
arte e sobre as possibilidades de se pensar a 
curadoria na atualidade.

A História de Todos Nós
Projeto iniciado no mês de abril, no CISE João 
Nicolau Braido com uma exposição que cele-
brava os 22 anos do local. O objetivo da ação 
é valorizar bagagem cultural da Terceira Idade, 
registrando histórias de vida e coletando fotos 
e documentos. Parceria: Coordenadoria Muni-
cipal da Terceira Idade.

O que é Arte?
Realizada no mês de maio, na Pinacoteca 
Municipal, a palestra ficou em torno da ques-
tão: Quais os conceitos de arte e para que ela 
serve? Mariana Zenaro propôs um breve “pas-
seio” pelos diversos movimentos artísticos, téc-
nicas e alguns instrumentos.

Por Amor aos Animais
O evento, realizado no mês de junho, promo-
veu uma mesa-redonda no Salão Expositivo 
do Espaço Verde Chico Mendes. A Fundação 
Pró-Memória promoveu uma série de pales-
tras relacionadas à causa animal: guarda res-
ponsável; cuidados com os animais diante dos 
fogos de artifícios; feiras de adoção na cidade; 
Lei Feliciano, que proíbe a eutanásia de ani-
mais no Estado de SP; leis de proteção aos ani-
mais; como denunciar maus-tratos; envenena-
mento.

Simbolismo: Visões do Onírico
Realizada no mês de julho, na Pinacoteca 
Municipal, a palestra, ministrada por Mariana 
Zenaro, debateu a arte moderna não pelo viés 
impressionista, mas a partir do simbolismo, 
fenômeno estético mundial que surgiu como 
oposição ao Realismo. A abordagem inovado-
ra traz à luz um movimento pouco estudado 
no Brasil no âmbito das artes plásticas.

Ateliê Aberto
Encontro com a artista plástica Margarida Hol-
ler realizado em abril, na Casa de Vidro. Os par-
ticipantes refletiram sobre o tema: Quando é 
que os livros se desdobram em outras dimen-
sões? Este trabalho foi fomentado por uma ex-
posição que enfoca artistas nacionais e foi rea-
lizada na Pinacoteca do Estado de SP: “Aberto 
Fechado: Caixa e Livro na Arte Brasileira”.

Barroco: Poéticas Vertiginosas nas 
Luzes e Sombras do séc.17
Realizada no mês de agosto, na Pinacoteca 
Municipal. O Barroco pode ser entendido 
como a manifestação artística que desafiou as 
regras do Renascimento. Palestrante: Mariana 
Zenaro. 

Rococó: O Florir das Formas e Carnali-
dade das Cores
Realizada no mês de setembro, na Pinacoteca 
Municipal, a palestra abordou diferentes senti-
dos que esse estilo artístico do séc.18 adquiriu 
ao longo do tempo e seus artistas mais repre-
sentativos.

Palestra sobre a Fundação Pró-
Memória e a história da cidade
Em março, a Fundação Pró-Memória apresen-
tou para alunos do ensino fundamental I da 
EMEF Rosalvito Cobra um pouco da história da 
instituição, de seus braços de atuação (Museu 
Histórico Municipal, Centro de Documenta-
ção Histórica e Pinacoteca Municipal) e de São 
Caetano do Sul.

A
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Neoclassicismo: A Política da Suprema-
cia da Antiguidade Clássica nas Artes
O Neoclassicismo foi um movimento cultural 
europeu do séc.18 que defende a retomada 
da arte antiga, especialmente greco-romana, 
considerada modelo de harmonia e clareza. 
Estilo, contexto sociocultural e influências fo-
ram o foco desta palestra com Mariana Zenaro 
que aconteceu no mês de novembro, na Pina-
coteca Municipal.

Encontro com a artista Dolores Branco
Realizado no mês de novembro, na Casa de Vi-
dro, a artista falou com o público sobre sua tra-
jetória e aspectos formais de sua obra: trabal-
hos de gravura, serigrafia, desenho, aquarela, 
escultura, cerâmica, sucatas e latas amassadas.

Lasar Segall: Moderno
Realizada no mês de outubro, na Pinacoteca 
Municipal, a palestra ministrada por Mariana 
Zenaro fez uma introdução sobre vida e obra 
do artista.

Oficina com a artista Tânia Turcato – 
Vivências de Ateliê
Oferecida no mês de dezembro, na Casa de 
Vidro, a artista Tânia Turcato, ao lado de Klaus 
Hofer, curador da mostra Semiótica dos Afetos: 
Pinturas de Tânia Turcato, conversou com os 
participantes sobre as obras e a curadoria da 
exposição. Em seguida, foram propostas ativi-
dades de ateliê em perspectiva pedagógica.

Operação Palimpsesto em São Caetano 
do Sul: Fragmentos de Circumstantiam
Realizado entre o dias 19 e 28 de setembro, 
este projeto de arte pública visou à reutiliza-
ção de oito dos painéis originais da instalação 
Circunstantiam, elaborada pela artista Maria 
Bonomi para o Sesc Belenzinho (São Paulo). Os 
painéis foram retalhados e compuseram uma 
intervenção artística, por meio da linguagem 
de arte urbana ‘pôster-bomber’ ou lambe-
lambe - um pôster artístico de tamanho va-
riado, que é colado em espaços públicos com 
cola de polvilho. Os fragmentos dos painéis 
que compunham a instalação Circuntantiam 
formaram um novo caleidoscópio de imagens 
nas paredes da passagem de nível entre o Ter-
minal Rodoviário Nicolau Delic e a estação da 
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropo-
litanos). O objetivo deste projeto, que ficou na 
passagem de nível até dezembro de 2014, era 
promover uma revitalização do espaço públi-
co por meio de uma ação artística coletiva e 
colaborativa.

Vanguardas de Arte Moderna: o  
fascínio da heresia
Realizada em dezembro, na Pinacoteca Muni-
cipal, e ministrada por Mariana Zenaro, a pa-
lestra traçou a gênese de movimentos como o 
cubismo, construtivismo, surrealismo, dadaís-
mo, suprematismo, neoplasticismo, futurismo, 
entre outras, assim como seus contextos so-
ciais, culturais e históricos.

A
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O resultado do intenso trabalho de um grupo 
de pesquisadores e historiadores da Fundação 
Pró-Memória pode ser visto em suas publi-
cações.  Raízes, tradicional revista semestral 
da instituição, se transformou em referência 
quando o assunto é história local e regional. A 
revista completou 50 edições neste ano e teve 
até edição especial pelos 100 anos do São Cae-
tano Esporte Clube.
A distribuição é gratuita e feita na sede da Fun-
dação Pró-Memória, além de ser entregue ao 
público nos dias de lançamento.
As publicações de 2014 foram:

Lançada no mês de maio, esta edição especial 
retratou, por meio de diferentes olhares, os 
100 anos do clube mais antigo da cidade.

Lançamento oficial no mês de julho, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho. O assunto princi-
pal desta edição foi a dança, especialmente o 
balé.

O lançamento desta edição foi realizado no 
mês de dezembro, no Parque Cerâmica São 
Caetano. O assunto principal foi a música, em 
especial a formação musical no município. 
Simultaneamente a este evento, foi aberta 
uma exposição sobre a Cerâmica São Caetano, 
indústria que marcou o desenvolvimento eco-
nômico local.

Lançamentos da Revista Raízes

Raízes – especial de 100 anos do São Caetano Esporte 
Clube

Raízes - Nº 49

Raízes - Nº 50

A
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Permissão de uso dos Teatros Municipais Santos Dumont e Paulo Machado de Carvalho para 
atividades de interesse público.

No ano de 2014, a Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul promoveu diversas 
ações culturais nos teatros da cidade. Foram 175 atividades como peças teatrais infantis, shows, 
apresentações de dança, além de espetáculos para o público jovem e adulto. 

Os moradores prestigiaram as atividades nos teatros Santos Dumont, no bairro Santa Paula 
(capacidade de 388 lugares), e no Paulo Machado de Carvalho, no bairro Santa Maria (capaci-
dade de 1122 lugares). As ações são desenvolvidas nas mais variadas expressões artísticas com 
o objetivo de levar cultura para todos os moradores de São Caetano, além de ampliar o acesso 
das pessoas aos bens culturais do município estimulando a produção artística.

Seguindo uma das principais vertentes da missão desta Secretaria – a de implantar a cultura não 
apenas como atividade contemplativa, mas principalmente inclusiva –, destaca-se o espetáculo 
OZ – O Mundo Escondido, com o Grupo Solidariedança, que ensina essa arte para pessoas em 
cadeiras de rodas ou com alguma deficiência mental juntamente com pessoas sem deficiência 
alguma, como forma de promover a inclusão social. Foram duas apresentações que deram um 
verdadeiro show de cidadania e perseverança, prestigiado por mais de 1,5 mil pessoas.

Ao longo de 2014, mais de 58 mil pessoas participaram dos eventos promovidos pela Secretaria 
nos teatros da cidade. Começando pelas apresentações musicais, as mais procuradas foram: 
show de Almir Sater, show Marina de La Riva canta Dorival Caymmi (em parceria com o Sesc), 
show de Beto Guedes, show da Banda 14 BIS, The History – A tribute show to Abba, show de 
tributo a Raul Seixas, We Love Bee Gees, Absolute Pink Floyd, show de Jorge Vercillo, show de 
Maria Gadú e o musical Priscilla, a rainha do deserto.

Entre as peças que se destacaram em número de público estão: Poderoso Castiga & Banda 
(apresentado em fevereiro, no maior teatro da cidade, o espetáculo, que inicialmente teria 
sessão única, precisou de três para tentar atender todas as pessoas que queriam assisti-lo. As 
três sessões tiveram lotação máxima, portanto, de 1122 pessoas cada), Trair e Coçar é só come-
çar (a peça completou 28 anos em cartaz em 2014 e comemorou com apresentação no Teatro 
Santos Dumont, com casa lotada), Enfim Nós (espetáculo com atores globais que alcançou a 
lotação máxima do Teatro Paulo Machado de Carvalho), Improvável, um espetáculo provavel-
mente bom (o show de improviso da Cia Os barbixas voltou a cidade neste ano e levou grande 
público ao Teatro Paulo Machado), show de Ary Toledo (a apresentação do humorista levou 
mais de 600 pessoas ao teatro no mês de abril), Favela (peça com a atriz Thalita Carauta, do 
“Zorra Total”, da Rede Globo, foi apresentada em maio para quase 400 pessoas), Homens no 
Divã (a comédia foi apresentada em agosto no Teatro Paulo Machado e reuniu grande público 
em única apresentação realizada em um domingo), E foram, quase, felizes para sempre... (a atriz 

Calendário de Ações Comunitárias e Institucionais

A
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Heloísa Perissé trouxe sua nova peça para São Caetano, onde se apresentou para público de 
quase 900 pessoas), Meu passado não me condena (a atriz Fernanda Souza estreou essa peça 
em São Caetano no ano de 2013. Neste ano, retornou e conseguiu público de quase mil pessoas 
em única apresentação) e Mais que Dilmais (show do humorista Gustavo Mendes que encerrou 
brilhantemente as peças humorísticas de 2014, com cadeiras lotadas em apresentação no mês 
de dezembro, no Teatro Paulo Machado).

Nossos teatros também foram palco do ‘Circuito de Teatro em Português’, projeto de intercâm-
bio teatral dos países de língua oficial portuguesa, que promove programação com espetácu-
los, workshops, seminários e debates com o público. Atualmente, reúne companhias de oito 
países. São Caetano faz parte da ação e recebeu em 2014: O Patinho Feio, com o Grupo Jangada 
Teatro (Portugal - Europa) e As Formigas, com a Fundação Sindika Dokolo (Angola - África).

Para as crianças, também não faltaram opções. Uma série de espetáculos infantis animaram as 
tardes dos fins de semana durante todo o ano. Em parceria firmada com o Sesc São Caetano, 
destacaram-se as seguintes apresentações: Luana Artilheira, O segredo dos dois pinóquios, 
Cocô de Passarinho, Rapunzel, Simbad, A princesa e o dragão, Bruxas, bruxas... e mais bruxas e 
O Círculo das Baleias. Juntos, estes espetáculos somaram público de mais de 1500 pessoas.

Além destes, outros infantis também agitaram a garotada e conquistaram grande público, 
como Peppa Pig, Meu malvado favorito, A Bela e a Fera, Branca de Neve e os sete anões, Nemo, 
O maravilho Mágico de OZ, Monster High, A bela adormecida, A turma do Galo Carijó, A dama 
e o vagabundo e Academia de Princesas. Estas peças reuniram público superior a 7 mil pessoas.

A
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Uma das maiores preocupações da Secre-
taria de Cultura é promover a formação 
através de cursos, oficinas e workshops. O 
objetivo é aproximar ainda mais a arte das 
pessoas, fazendo com que possam não 
apenas contemplar as ações oferecidas, 
mas também, e principalmente, fazer parte 
delas, aprendendo na prática e trocando 
experiências.

Dessa forma, além da Escola Municipal de 
Bailado Laura Thomé, que dá aulas gratuitas 
de balé clássico a 350 alunas anualmente, e 
da Fundação das Artes, que em suas quatro 
escolas (Artes Visuais, Dança, Música e Tea-
tro) tem matriculados mais de 1100 alunos, 
a Secretaria de Cultura e seus departamen-
tos ofereceram, durante todo o ano, uma 
série de atividades que atingiram mais de 
4,6 mil pessoas. 

Fizeram parte dos cursos de formação 
cultural: aulas básicas de violão e guitarra; 
oficinas da Coordenadoria da Juventude, 
com aulas de hip hop, break, samba de ga-
fieira, percussão, bachata e forró; os cursos 
oferecidos pela Fundação Pró-Memória, 
que passaram por diversos temas, incluin-
do grandes movimentos artísticos como 
rococó, barroco e romantismo; oito cursos 
rápidos de audiovisual que somaram mais 
de 240 pessoas atendidas; além dos trabal-
hos desenvolvidos em parceria com a Coor-
denadoria Municipal da Terceira Idade: o 
projeto Cultura é arte na 3ª idade foi levado 
para os CISEs (Centros Integrados de Saúde 
e Educação), bem como duas oficinas de fo-
tografia foram realizadas com os frequen-
tadores destes locais e se transformaram 
em belas exposições: Redescobrindo a 3ª 

Formação Cultural

Idade, a partir das aulas de Helber Aggio, e 
Cultura em Retratos, com imagens captadas 
durante o curso do professor José Hilário.

Todos esses cursos e oficinas estão descri-
tos nas páginas anteriores deste anuário, 
cada um correspondente ao departamento 
pelo qual foi realizado. A grande novidade 
deste ano foi o fato de São Caetano pas-
sar a fazer parte do Pronatec - Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego, oferecido pela Secretaria de Cultura, 
por meio da Fundação das Artes. Vagas 
para cursos de fotógrafo, músico, locutor, 
DJ, regente de banda e agente cultural fo-
ram oferecidas entre os meses de outubro 
e novembro. Foram recebidas mais de 900 
inscrições e uma aula inaugural, de apre-
sentação dos cursos, aconteceu em dezem-
bro.  As aulas serão realizadas no primeiro 
semestre de 2015.

A
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A Secretaria de Cultura procura realizar  
eventos cuja entrada é autorizada mediante 
doação de alimentos não perecíveis. Tudo 
que é arrecadado é entregue ao Fundo  
Social de Solidariedade do município ou direta-
mente a outras instituições, como igrejas, grupos 
espíritas, casas de repouso e orfanatos da cidade.
Em 2014, foram arrecadadas mais de 8 toneladas 
de alimentos, sendo mais de 3 delas de um único 
evento: a 8ª Exposição Anual de Autos Antigos 
e Especiais, realizada em julho no Espaço Verde 
Chico Mendes. Os eventos Opala Clube ABC, Anti-
gos no Bosque e Encontro de Motos e Bikes Clás-
sicas e Custom arrecadam 1kg de alimento de 
cada um dos visitantes. Eles são mensais e foram 
responsáveis por cerca de 2,5 toneladas do total 
arrecadado.
O 1º Encontro dos nordestinos do ABC foi realizado 
em agosto e rendeu cerca de 350kg de doações.

Arrecadação de alimentos
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números  gerais



Público total: 425.040

números gerais: 1.464 Ações
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*Teatro:  Formaturas, palestras, shows, musicais, teatro adulto e infantil, comédias, stand-up comedys.
**Cultura Especial: Festa Nordestina, Festa Julina,  8ª Exposição de Carros Antigos, Dia da Criança, Férias com Arte, Cultura Ambiental.
*** Multicultural: Antigos no Bosque, Encontros Mensais Motos e Bikes Classicas, Opala Clube, Motofest, Cultura é Arte na terceira idade.
**** Artes Visuais: Caricatura ao Vivo, Semana de Fotografia, Oficinas de Artes Visuais, Artesanato, Palestras e Exposições visuais
***** Música: Balânce Cultural, Show de Chorinho, Arte na Praça, São Caetano tem Samba, Rock In Sanca, Pilulas da Alegria.

A
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A Secretaria mantém uma página ativa no Facebook, a ‘Secult São Caetano’,  que 
funciona como uma revista cultural da cidade online, com informações sobre as 
atrações, fotos dos eventos, divulgação da Agenda Cultural de São Caetano, sor-
teios de ingressos e concursos culturais. 
O conteúdo cultural também é disparado para diversos e-mails cadastrados no 
nosso mailing e divulgado em outras páginas na internet, como no cultura.com, 
ABC cultural, no site e no perfil do Facebook da Prefeitura de São Caetano do Sul. 
Em Janeiro deste ano, a página da Cultura tinha menos de 6 mil fãs. Encerramos 
o ano com a marca de mais de 18 mil fãs, sem nenhum investimento em anún-
cios pagos e, com média de 17 mil, alcançando picos de 50 e 65 mil pessoas atin-
gidas pelas publicações semanalmente. 
 A maior parte dos fãs está na faixa etária entre 18 e 25 anos, diferente do perfil ana-
lisado em 2013, quando seu maior público era entre 25 e 45 anos. No ano passado, 
o público feminino era de aproximadamente 60%, mas este ano a situação equili-
brou: 54% homens e 46% mulheres.
O objetivo de 2014 era atingir 10 mil ‘likes’. A missão foi cumprida e com margem 
para um crescimento contínuo e controlado em 2015. Portanto, nossa meta é en-
cerrar 2015 com 30 mil ‘likes’.

Cultura nas Redes Sociais

O Conselho Municipal de Política Cultural (Concult) é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Cultura, destinado a institucionalizar a relação entre a Administração 
Municipal e os setores da sociedade civil ligados à Cultura, que participam da ela-
boração e do acompanhamento da política cultural do município de São Caetano 
do Sul, nos termos da Lei 4.904/10.

Os conselheiros são definidos por eleições, realizadas a cada dois anos. Em 2014, 
uma nova eleição ocorreu para determinar os membros para o biênio 2015-2016. O 
Conselho é formado por 18 representantes da sociedade civil, sendo nove titulares 
e nove suplentes, nas áreas de teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audio-
visual, diversidade cultural, culturas tradicionais e patrimônio e memória. 

São realizados encontros mensais abertos à população. Mais informações estão dis-
poníveis em concultscsul.wordpress.com.

Conselho Municipal de Política Cultural - Concult

A
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Paulo Nunes Pinheiro
Prefeito de São Caetano do Sul

Jander Cavalcanti de Lira
Secretário Municipal de Cultura

Agostinho Rodrigues
Diretor Municipal de Cultura

Sandra Amaral
Coordenadora da Escola Municipal de Bailado Laura Thomé

Sônia Xavier
Presidente da Fundação Pró-Memória

Vagner Perton
Diretor da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Wenndel Sant’Ana
Coordenador de Políticas Públicas para Juventude

Ailton Tenório - Projetos 
Alessandro Lima - Literatura
Anderson Mattiello - Música
Áquila Lugli - Agendamento dos Teatros
Atilio Santarelli - Antigomobilismo
Daniel Éboli - Teatro
Gabriel Guirão - Cinema
Ivany Barretto - Música
Nelson da Silva - Apoio Eventos
Paula Kirtus - Projetos
Renata Rainatto - Bandas e Fanfarras
Sueli Bimbachi - Financeiro
Vanessa Colonheze - Projetos Especiais
Vanusa Lopes - Projetos Especiais
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