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https://open.spotify.com/show/4oVekpo1oPx3ltZPL6TkQa
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Ensaio Orquestra de Viola 
Caipira (9/5)

Dia das Mães (8/5)Projeto Viva Mais (7/5)

Domingo (8), foi o Dia das Mães. 
Apenas três letrinhas definem a pessoa que 
oferece todo o amor do mundo: MÃE!
É presente, é inspiração é a rainha do nosso 
coração! E quantos momentos inesquecíveis, 
não é mesmo ?
A Secretaria de Cultura deseja um feliz e lindo 
dia para todas as mamães hortolandenses!

O lançamento do Projeto Viva Mais na Cidade 
foi um sucesso!
No último sábado (7), reunimos diversos 
serviços realizados pelas secretarias municipais 
da Prefeitura de Hortolândia, no Parque Irmã 
Dorothy, no Jd. Nossa Senhora de Fátima. Foi 
realizada uma série de atividades que 
movimentaram os participantes. A proposta do 
Viva Mais na Cidade é levar o projeto em 
parques e praças do município e assim 
multiplicar o número de pessoas que passarão a 
ter uma vida mais ativa e com muito mais 
saúde.

A Orquestra de Viola Caipira realiza todas 
as segundas-feiras, às 20h, na Escola de 
Música, ensaios que são abertos ao 
público. Na segunda-feira (9), os violeiros 
reuniram-se e registraram o momento.
Se você deseja assistir ao ensaio é só ir 
até o espaço que está localizado na Rua 
Vicente Palhão, s/nº, no Jd. Santa Cândida.



Apresentação do Grupo 
Vibrasax (10/5)

Na manhã de terça-feira (10), o 
Grupo de saxofone e percussão 
Vibrasax fez uma belíssima 
apresentação para as crianças da 
Casa Betânia da Paz.

Comemoração de 2 anos 
nas Redes Sociais (11/5)

A Secult tá on e comemorando 2 anos nas 
redes sociais! 
Temos o prazer de comemorar juntinho 
com você, nosso seguidor (a), que 
diariamente curte, comenta e compartilha 
todo conteúdo cultural postado.

Formações Culturais (10/5)

Há vagas para cursos livres e formações 
culturais profissionalizantes. Para participar dos 
cursos livres, o interessado deve preencher a 
lista de interesse, no site Mapa da Cultura.
Neste ano, a novidade é que os cursos livres 
também são oferecidos em outras unidades 
municipais e em entidades parceiras da 
Prefeitura de Hortolândia, por meio da 
Secretaria de Cultura. O objetivo é ampliar o 
atendimento para outras regiões da cidade.

http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/conheca-as-formacoes-culturais-de-hortolandia/


Reunião sobre o Recital 
de Inverno (13/5)

Nota de pesar (11/5)

Com profundo pesar, a Secretaria de 
Cultura de Hortolândia informa o 
falecimento do senhor Nivaldo Lúcio, na 
quarta-feira (11), que foi integrante dos 
grupos Companhia de Santos Reis “Rosa 
dos Anjos”, Pioneiros do Catira e Orquestra 
de Viola Caipira de Hortolândia e também 
pai do nosso servidor Airton Lúcio.

A Secretaria de Cultura realizará de 27 a 30 de julho o 
1º Recital de Inverno, que terá curadoria das 
musicistas Dalete Dias e Edilaine Silva. O Recital 
acontecerá no Teatro Municipal “Elisabeth Keller de 
Matos”, que fica localizado na rua Graciliano Ramos, 
280, Jd. Amanda.
Na manhã de hoje (13/5), integrantes da comissão do 
Recital reuniram-se na Secult e realizaram 
alinhamentos técnicos, programação e materiais para 
divulgação da atividade. Fique ligadinho aqui nas 
redes  e venha prestigiar as apresentações.


