
De 14 a 20 de agosto de 202114 a 18 de maio de 2022



Recebemos na Secult o Val Berranteiro, que 
participou das gravações do clipe de aniversário 
de Hortolândia e já confirmou presença no Café 
com Viola que será realizado dia 29/5, na 
Estação Jacuba e apresentará os toques de 
berrante. 
Fique ligadinho(a) e acompanhe nossa 
programação que está recheada de novidades!

Visita do 
Val Berranteiro (17/5)

Homenagem ao 
Dia do Gari (16/5)

Hortolendo nas Escolas 
(15/5)

A Secult Hortolândia marcou presença no "Hortolendo 
nas Escolas", com atividades de música e leitura.
Na EMEB Richard Naumann - Jardim Interlagos, nossa 
Banda Municipal participou da homenagem em memória 
de Richard Naumann, que foi músico da Banda, 
professor e coordenador pedagógico na escola, que 
recebeu o seu nome. Já na  EMEIEF Zenaide Ferreira 
de Lira Seorlin - Remanso Campineiro, a  nossa 
queridinha Banca de Troca de Livros fez parte da 
programação das atividades da Escola de Ensino Infantil 
e Fundamental. E mais uma vez, fez o maior sucesso! O 
"Hortolendo nas Escolas" aconteceu nas 59 unidades da 
Rede Municipal de Ensino e integra o calendário 
comemorativo ao 31°aniversário de Hortolândia.

Iniciamos a semana com uma apresentação musical 
realizada pelo Quinteto Cultura para homenagear os 
profissionais da limpeza da Secretaria de Serviços 
Urbanos (SIURB), pelo dia do Gari, comemorado no dia 
16 de maio.
A homenagem promovida na sede da SIURB, contou 
com a participação do prefeito Zezé Gomes, do 
Secretário de Serviços Urbanos, Vicente Andreu Guillo, 
do Adjunto, Marcos Antonio Panício (Mercadão), do 
Secretário de Cultura, Régis Bueno, e dos vereadores, 
Aldemir Clemente, Ananias, Edivaldo Araújo, além do 
gerente da Horto Ambiental, José Baldino. 



Hoje temos um aniversariante muito especial! O Centro 
de Educação Musical Municipal de Hortolândia 
“Maestro Ronaldo Dias de Almeida” (CEMMH), ou 
carinhosamente “Escola de Música”, completa 20 anos 
de funcionamento. Neste dia tão importante, a Secult 
Hortolândia celebra com muita alegria a Escola de 
Música, uma política pública consolidada e que muito 
nos orgulha. Vida longa e de muito sucesso! Que o 
Centro de Educação Musical continue descobrindo 
sons e talentos.

Aniversário Escola de 
Música (18/5)

Roda de conversa  “Tem 
Preta na Roda”  (18/5)

Concertos Oficiais - Série 
Outono (17/5)

Como parte do calendário comemorativo dos 31 
anos de Hortolândia, aconteceu na noite de ontem 
(17), os Concertos Oficiais Série Outono, com os 
grupos Sopro de Prata (flautas) e Turuntuntun 
(percussão). Os repertórios foram incríveis! A 
nossa cidade é a aniversariante, mas quem 
ganhou o presente foi o público! 
Os Concertos Oficiais acontecem em duas 
modalidades: Presencial: Sala "Maestro Eleazar 
de Carvalho" / Centro de Educação Musical - Rua 
Vicente Palhão, s/nº | Jardim Santa Cândida e 
online: facebook/bandahortolandia.cem.

De 18 a 29 de maio, acontece o 15º Grito Cultural, 
promovido pelo Ponto de Cultura Caminhos e Instituto 
Doné Eleonora e com apoio da Prefeitura de 
Hortolândia, por meio da Secretaria de Cultura. Para 
iniciar, aconteceu a roda de conversa “Tem Preta na 
Roda”, hoje (18), às 15h, no Espaço Afroempresarial, no 
Shopping Hortolândia (Rua José Camilo de Camargo, 5, 
no Remanso Campineiro). O encontro conta com a 
presença de Eliana Alves, pedagoga, percussionista e 
responsável pela Grife Criolê; Suellen Soares, 
administradora empreendedora e membro do Coletivo 
Anastácia e Cris Djumbo, administradora e 
empreendedora. A mediação fica com Jacyra de Souza, 
do Setor de Políticas Públicas para Mulheres, da 
Prefeitura.


