
De 14 a 20 de agosto de 20211° a 7 de maio de 2022



Homenagem ao Dia do Trabalho (1°
/5)

1° de Maio, Dia do Trabalhador.
Em nome da nossa servidora Aparecida 
Lopes (Dona Cida), parabenizamos você, 
profissional hortolandense, que colabora 
com o fortalecimento e o desenvolvimento 
do nosso município.
Toda gratidão, respeito e homenagem!

Parada Poética (2/5)Apresentação do Grupo “Madeira 
Brasil” (2/5)

Poesia de primeira, numa noite de segunda? Isso 
é Parada Poética !
O sarau aconteceu na segunda (2) e com a 
presença do poeta Sérgio Vaz, da cantora Ellen 
Oléria e do mestre de cerimônia Renan Inquérito. 
Com cerca de 500 pessoas, teve muita interação 
com o microfone aberto, cheio de poesia, música 
e rimas. Foi o primeiro evento de Maio, em 
comemoração ao 31° aniversário da cidade. Foi 
incrível !

O grupo Madeira Brasil realizou na 
segunda-feira (02), uma apresentação na 
Entidade Casa Betânia da Paz, por meio do 
projeto “Música nas entidades”. O projeto 
circula entre diversas entidades da região. O 
Madeira Brasil é um dos grupos musicais 
formados pelo Centro de Educação Musical 
Municipal de Hortolândia “Maestro Ronaldo 
Dias de Almeida”.



Reunião com o Instituto Federal - 
Campus Hortolândia (3/5)

Mini Curso “Dance com ele” (4/5)Reunião com a AMAAH (4/5)

Aconteceu na quarta-feira (4), uma reunião 
do setor de Comunicação, com a 
organização da Associação de Mães e 
Amigos do Autista de Hortolândia (AMAAH), 
sobre o evento “Orgulho Autista”, que 
acontece no dia 19/06 (domingo), das 9h às 
13hs.
Na conversa ficaram definidos os materiais 
de divulgação que serão necessários para o 
dia do evento.

Na terça-feira (6), as equipes de 
Comunicação, Eventos e Projetos se reuniu 
com representantes da Extensão Acadêmica 
e de Relações Públicas do IFSP - Campus 
Hortolândia. Na conversa, a retomada de 
projetos para a produção de conteúdo 
jornalístico, eventos e a implantação de 
cursos em parceria com a Secult, com foco 
no atendimento de alunos e, principalmente, 
da comunidade local.

Quarta-feira (4), às 18hs, iniciou-se o curso 
de dança “Dance com ele” para crianças 
com deficiência. 
O minicurso terá 36 aulas, que acontecem 
às quartas-feiras, das 18h às 19hs, no 
Teatro “Elizabeth Keller”, que fica na sede 
da Secretaria de Cultura.
O curso é ministrado pela professora Keyla 
Ferrari Lopes. Ao final, os participantes 
receberão certificado.



Sexta-feira (06), 19hs, acontece o aulão 
aberto de Produção Cultural, com a Gisele 
Jorgetti, bacharela em Artes Cênicas, 
mestre em Relações Públicas e 
arte-educadora do espaço.
O aulão, realizado em forma de bate papo 
com o público, vai abordar a organização de 
ações culturais na área de teatro e dança, 
abrangendo a pré-produção, produção e 
pós-produção de espetáculos e eventos.

Aulão aberto de Produção Cultural 
(6/5)


