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Apresentação do grupo “Sopro de 
Prata” na Cerimônia de Posse do 

CMDM (13/4)

As meninas do grupo Sopro de Prata 
(flautas e percussão) participaram na noite 
de quarta-feira (13), da Cerimônia de Posse 
do Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres (CMDM). O encontro foi realizado 
no Centro de Convivência da Melhor Idade 
de Hortolândia, no Remanso Campineiro.

Concerto “Bel Canto Piano e Voz” 
(13/4)

A Semana Mundial da Voz apresentou no 
dia 13 (quarta-feira), o Concerto “Bel Canto 
Piano e Voz”, com Suzy Amaral (Voz) e 
Cibele Perusso (Piano). O encontro 
aconteceu no Centro de Educação Musical, 
no Jardim Santa Cândida.

Cursos livres e formações culturais 
(19/4)

Os cursos livres e formações culturais estão 
de volta, e com aulas presenciais de 23 
cursos livres, 11 cursos de música, além das 
formações culturais de teatro e de dança. A 
novidade é que neste ano as atividades 
estão disponíveis em mais regiões da 
cidade. 



Minicurso de Dança para PcD (20/4)

Há vagas para o curso de dança “Dance 
com ele” para crianças com deficiência. São 
30 vagas disponíveis, sendo 15 para 
crianças e 15 para acompanhantes de cada 
criança. Os acompanhantes devem ter idade 
mínima de 16 anos. As aulas serão 
ministradas na Unidade Cultural “Arlindo 
Zadi”, no Jardim Amanda.

Reunião sobre o Recital de Inverno 
(20/4)

O Recital de Inverno, que será realizado em 
julho, está sendo preparado com muita 
dedicação pela equipe da Secult em 
parceria com diversos representantes das 
escolas de música do munícipio. No dia 20, 
aconteceu o primeiro encontro para definir 
as diretrizes do evento que ocorrerá no 
Teatro Municipal “Elizabeth Keller”.

Evento “Rosolen Game of Skate” 
(24/4)

O domingão (24), foi pra lá de animado na 
Praça “A Poderosa”. O evento “Rosolen 
Game of Skate” reuniu uma galera que 
participou da competição de skate e assistiu 
ao showzão incrível do “União Tributo ao 
Charlie Brown Jr”.
O rolê foi realizado pela APS (Ação Pró 
Skate) e contou com o apoio da Secretaria 
de Cultura e da Secretaria de Esportes e 
Lazer. 



Aulas com 
Mestre Chiquinho (26/4)

Quer aprender a tocar viola caipira ou violão 
popular e mandar bem naquele modão 
sertanejo? Venha fazer aulas com o Mestre 
Chiquinho, na Estação Jacuba.
O curso é indicado para interessados a 
partir de 12 anos, alfabetizado e com teste 
de aptidão musical.

Visita do artista plástico Elvis Silva 
(26/4)

O artista plástico Elvis Silva, visitou a 
Secretaria de Cultura e foi recebido pelo 
secretário adjunto, Nei Prazeres. Elvis 
apresentou suas obras e compartilhou ideias 
para uma futura parceria com a Secult. É 
sempre muito gratificante receber artistas 
que contribuem com o desenvolvimento da 
nossa cidade.

Nova fachada da Unidade Cultural 
“Arlindo Zadi” (26/4)

A fachada da Secult está de carinha nova!
Foi instalada, na terça-feira (26), uma nova 
placa de identificação da Unidade Cultural 
“Arlindo Zadi”.



Concertos Oficiais 2022 “Série 
Outono” (26/4)

Os grupos de clarinetas “Madeira Brasil” e 
de metais “Da Campana Pra Fora” se 
apresentaram na terça-feira (26), no Centro 
de Educação Musical na Sala “Maestro 
Eleazar de Carvalho”. As apresentações 
estão inseridas na programação dos 
Concertos Oficiais da série de Outono. 

Apresentação do Quarteto Cultural 
Instrumental no aniversário do 

Banco de Alimentos (27/4)

Aconteceu, na quarta-feira (27), um evento 
em comemoração ao  15° aniversário do 
Banco de Alimentos, com a presença ilustre 
da Bela Gil, mestra em ciências 
gastronômicas e com a participação 
especial do nosso Quarteto Cultural 
Instrumental, para abrilhantar ainda mais o 
evento.

Início dos ensaios do Coral Jovem 
(27/4)

Na noite de quarta-feira (27), aconteceu o 
primeiro ensaio do nosso Coral Jovem de 
Hortolândia, no Centro de Educação Musical 
Municipal de Hortolândia “Maestro Ronaldo 
Dias de Almeida”.



Entrevista Rádio Digital Pop (27/4)

Aconteceu na quarta-feira (27), a entrevista 
com o secretário de cultura, Régis Bueno e 
o secretário adjunto, Nei Prazeres, para a 
Rádio Digital Pop. Na conversa, o calendário 
de eventos e demais atividades realizadas 
pela Secult e também o cenário da cultura 
em nosso município. 

Moção de Parabenização à 
Biblioteca Municipal (28/4) Reunião de Conselho Municipal de 

Política Cultural  (28/4)

A Biblioteca Municipal Terezinha, recebeu 
hoje (28/4), uma moção de parabenização 
pelo reconhecimento do projeto “Achei um 
livro Hortolândia” que teve menção especial 
na premiação “IFLA PressReader 
International Marketing Award”.

Aconteceu na noite desta quinta-feira (28), a 
reunião do Conselho Municipal de Política 
Cultural de Hortolândia (CMPC).
As pautas discutidas:
1.Aprovação das atas anteriores;
2.Nomeação dos Indicados;
3.Eleição do novo Vice Presidente;
4.Revisão da Lei/Regimento do CMPC.



Entrevista Portal Hortolândia (28/4)

Na quinta-feira (28), aconteceu uma live 
com o Secretário Adjunto, Nei Prazeres, 
para o Portal Hortolândia, com o tema 
“Cenário da Cultura em Hortolândia”.

Na sexta-feira (29), aconteceu uma palestra  
sobre racismo para crianças referenciadas 
na Associação Batista Fruto da Esperança 
(ASBAFE). Também ocorreu a ação de 
graffiti em tela, realizado pelo artista Aldo da 
Silva Barbosa e as crianças da Associação. 
Aranha também distribuiu exemplares de 
livros da coleção “Black Power”.

Palestra sobre racismo com o 
escritor e ex-futebolista Aranha 

(29/4)

Projeto “Achei um livro” (30/4)

A Biblioteca Municipal “Terezinha França de 
Mendonça Duarte”, promoveu uma edição 
especial do projeto “Achei um livro”, no sábado 
(30). Intitulada “Fantástica Fábrica de Histórias”, 
a edição especial espalhará 100 obras literárias 
em quatro regiões da cidade: Vila Real (praça 
São Francisco de Assis), Jardim Amanda II 
(Escola de Artes Augusto Boal), Jardim Rosolém 
(Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang) e 
Jardim Novo Cambuí (Lago da Fé). Em cada 
região serão deixados 25 livros em locais 
públicos, como bancos e mesas de praças, entre 
outros.


