
De 19 a 27 de Maio de 2022

https://open.spotify.com/show/4oVekpo1oPx3ltZPL6TkQa
https://bit.ly/zapdacultura
https://www.youtube.com/channel/UC33A52YxOPILGqMotj2AajQ
https://www.facebook.com/seculthortolandia/
https://www.instagram.com/seculthortolandia/


Lançamento do videoclipe 
“Hortolândia, cidade 

querida” (19/5)

Entrega da ampliação do 
Lago da Fé (19/5)

Apresentação da 
Orquestra de Viola (22/5)

Para comemorar o aniversário de 31 anos de 
Hortolândia, preparamos um videoclipe com 
a participação de artistas da cidade e 
servidores da Secult, valorizando as 
linguagens culturais e destacando os 
espaços de convivência e de formações 
realizadas pela Secretaria de Cultura.

A Secult marcou presença na entrega da 
ampliação do Parque Socioambiental Lago 
da Fé. Tivemos várias atividades, 
apresentações e as “barraquinhas da 
Economia Solidária” também estiveram 
presentes. A atividade faz parte das 
comemorações de aniversário de 31 anos de 
Hortolândia.

A Orquestra de Viola animou a galera no 
domingo (22), na comunidade do Jardim 
Santa Rita de Cássia. 
Na direção da Orquestra, o diretor artístico 
Chico Amado e o maestro Tim Mendes, que 
acompanhavam os violeiros nas atividades. 

https://youtu.be/eirq0RoUM0U
https://youtu.be/eirq0RoUM0U


Lançamento da Revista Lei 
Aldir Blanc  (25/5)

Apresentação do 
espetáculo “Viva a 

Natureza” (23 e 24/5)

Rolou na terça e quarta-feira (23 e 24/5), a apresentação 
do espetáculo “Viva a Natureza”, na  EMEF Salvador 
Zacharias Pereira Junior. A peça teatral retrata o universo 
de duas crianças que, ao brincar no sítio do avô, 
descobrem que há algo de errado nos arredores da 
propriedade. A criançada adorou!
O espetáculo é contemplado pelo ProAC ICMS, com 
realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com 
patrocínio da Patrus Transportes e conta com o apoio da 
Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secult.

Aplausos e emoção marcaram a noite de quinta-feira (25), 
para os artistas, técnicos e fazedores culturais 
hortolandenses que foram contemplados pelos Incisos II e 
III da Lei Aldir Blanc e tiveram seus projetos executados e 
agora publicados na 1º edição da Revista LAB (Lei Aldir 
Blanc), produzida pela Secretaria de Cultura. O lançamento 
da revista aconteceu na Escola de Música, contou com a 
participação do prefeito Zezé Gomes, do secretário de 
Cultura Régis Bueno, do secretário adjunto Nei Prazeres. 
Além deles, também marcaram presença o secretário de 
Esportes Guegler Zornin, os vereadores Derli Bueno e 
Dionatan Domingues e a representante do Conselho 
Municipal de Políticas  Culturais, Edilaine Silva.


