
ANO 1

#1ª EDIÇÃO 

Editais
Legado de 117 projetos 

levam cultura às casas e 
bairros em atividades 

online e presenciais

Manutenção 
de espaços
e grupos informais

Benefício a 51 espaços, 
coletivos, empresas, MEIs 

Lei Aldir Blanc
2020 / 2021



CULTURA
SECRETARIA DE

Oficina de Produção de História em Quadrinhos Autorais - Rafael Ghiraldelli; Doação de obra de arte- Rafael Ghiraldelli; 

Produção do curta-metragem “Temporário’ - Matheus Souza; Oficina Distópica - Diego Freitas; Edilaine e suas alunas- Ester 

Castro; Produção do Clipe Ansiedade - Jean Filho e Marcelo Guarariba; Pedrovisk: De Ponto a Ponto - Fabiana Tavares e 

Mayara Cristina; Caleidoscópio - Gisele Jorgetti; Casas - Paola Champi;  Não Consigo Expressar - Jefferson Melo; As Aventuras 

de Belli - Acervo Cia ODU/ Raquel Magalhães; 4º P.U.M - Palhax Unides em Mostra e On; Como Outro Mundo- Kimberly 

Christie; Performances Teatrais com Bonecos Gigantes - Genivaldo Aleixo e Fabiana Tavares; Serenata Musical no Hospital - 

Jessica Cruz; Coração do Artista e Aulas de Ballet - Carlos Martins; Casa da Bailarina - Samuel Ithalo e Rodrigo Cachanco; 

Minoro Muriart - Claudia Pinheiro e Daniela Vieira; Acredite no Natal - Danilo Sabino; História da Capoeira em Hortolândia - 

Zenaldo Bispo; Sim! Corpo Clarice - Nina Pires; CD e Ep da cantora Erica Barbosa - Alexandre Amaral; Circulação do 

Espetáculo dos Mamulengos - Enzo de Valga; Teatro de Bonecos e Oficina online - Genivaldo Aleixo; Serenata Musical -  

Jessica de Moura Cruz; Pesquisa em Dança e Registro da Experiência - Jefferson  Cardoso de Melo; Recolho e Danço Histórias 

de Amor - Marília Gonçalves; Passadeira- Pintando Tramas sobre Seres e Espaços - Gabriela Castilho

créditos das fotos

EXPEDIENTE
A Revista Aldir Blanc Hortolândia é uma publicação especial da Prefeitura de Hortolândia e da Secretaria de Cultura.

Unidade Cultural “Arlindo Zadi” / Secretaria de Cultura: Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim Amanda | Hortolândia/SP

CEP: 13188-090 | (19) 3965-1400 ramal 7502

Prefeito: José Nazareno Zezé Gomes | Secretário de Cultura: Régis Athanázio Bueno | Secretário Adjunto de Cultura: Claudinei 

Prazeres de Barros

Setor de Comunicação da Secretaria de Cultura: Anderson Zotesso Rodrigues / Carlos Eduardo Farias de Oliveira / Caroline 

Cavalcante Gouvea da Silva / Fabiana Gomes da Silva Tavares Panicio / Valéria Oliveira Asbahr | Conceito: Régis Athanázio 

Bueno | Concepção Editorial: Fabiana Gomes da Silva Tavares Panicio | Editorial: Valéria Oliveira Asbahr | Reportagens: 

Anderson Zotesso Rodrigues / Curadoria Fotográfica: Anderson Zotesso Rodrigues / Carlos Eduardo Farias de Oliveira e 

Larissa Ohanna Carvalho dos Santos Veloso | Revisão: Régis Athanázio Bueno e Fabiana Gomes da Silva Tavares Panicio 

Diagramação e arte: Departamento de Comunicação - Brenno Lafayete | Impressão: Marquinhos Artes Gráficas



Lei Aldir Blanc

ÍNDICEEDITORIAL
LINHA DO TEMPO 
LAB Hortolândia

Sobre a LEI ALDIR 
BLANC HORTOLÂNDIA

ARTES CÊNICAS
Teatro, Dança e Circo

CULTURA DIGITAL
Artes Visuais 
e Audiovisual 

PATRIMÔNIO
Cultural, Material 
e Imaterial

MÚSICA

Literatura 
LIVROS, 

e Poesia

ECONOMIA 
da Cultura

MANIFESTAÇÕES 
Culturais de Rua

PROJETO LUZ
QUE ACOLHE

4

5

6

10

12

14

16

18

20

26

LEI ALDIR BLANC 
Por toda parte22

                    LAB (Lei Aldir 

Blanc) Hortolândia é uma revista 

voltada às áreas das artes e da 

cultura, com a circulação de 5 mil 

exemplares, distribuídos nos 

âmbitos local e regional, além de 

sua versão digital disponível no 

Mapa da Cultura 

(mapadacultura.hortolandia.sp.

gov.br). A publicação é fruto das 

atividades realizadas pelos 

fazedores de cultura da cidade de 

Hortolândia que foram 

contemplados nos incisos II e III 

da Lei Aldir Blanc 2020.

 Completam a revista 

matérias especiais, artes cênicas; 

cultura digital; patrimônio; 

música; livros, leitura e literatura; 

economia da cultura; 

manifestações culturais de rua e 

um mosaico de fotos destacadas, 

inseridas neste conteúdo 

produzido pela Equipe de 

Comunicação da Secult, que preza 

pela diversidade da vida cultural 

do município em caráter mais 

amplo.

 Na revista, apresentamos 

ao leitor um dossiê especialmente 

organizado sobre a linha do 

tempo e o processo de produção e 

execução da Secult Hortolândia 

(Secretaria de Cultura da 

Prefeitura de Hortolândia) na LAB. 

Todo material produzido contribui 

principalmente com a prestação 

de contas e realizações das 

contrapartidas e projetos 

apresentados aos cidadãos, no 

período estabelecido na Lei. 

A

 A revista prima pela 

qualidade de seus textos, que, 

embora intencionem ajudar na 

ampliação do repertório cultural 

do leitor, jamais abrem mão da 

linguagem culta formal, condição 

necessária para o 

desenvolvimento da consciência 

crítica. A linguagem visual 

adotada pela direção de arte 

procura dialogar ativamente com 

os textos, concebendo um 

conjunto de imagens que é 

agradável aos olhos do leitor e 

estimula seu campo perceptivo da 

realidade vivida pelos fazedores 

de cultura neste período atípico 

que enfrentamos, sendo a cultura 

um dos setores mais afetados pela 

pandemia.

 Boa leitura!



LINHA DO TEMPO 
LAB Hortolândia

Cadastro no Mapeamento 
Cultural de Hortolândia

Período de Cadastro para LAB no 
Mapeamento Cultural de Hortolândia

27/8 a 11/9/2020

 Cadastro Prorrogado no Mapa 
da Cultura de Hortolândia

14 a 18/9/2020

Cadastro Estadual 
para Renda 

Emergencial 
(Estado) - Inciso I

18/10/2020

Até 4/11/2020
Prorrogação do Cadastro 
para Renda Emergencial 

(Estado) - Inciso I

 100% do valor destinado 
aos incisos II e III 

da LAB (R$ 1.519.929,34)

23/12/2020

Publicações 
Municipais

Regulamento Municipal 
da LAB por meio do 
Decreto 4605/2020

8/10/2020 

Portaria 2532/2020: 
Nomeação do Comitê Gestor 

de Acompanhamento e 
Fiscalização da LAB

20/10/2020 
 Inscrições para 

Editais do Inciso III

10/11 a 23/11/2020

Divulgação da Lista 
de Homologados 
Inciso II – 1º Lote

6/11/2020

Divulgação da Lista 
de Homologados 
Inciso II - 3º Lote

19/11/2020

Divulgação da Lista 
de Homologados 
Inciso II - 2º Lote

14/11/2020Portaria 0955/2021: Nova 
nomeação do Comitê 

Gestor de Acompanhamento 
e Fiscalização da LAB

29/3/2021 

 Reunião com 
Secretarias da 
Prefeitura de 

Hortolândia sobre 
LAB

23/8/2020

Tira-dúvidas
 LAB – Zoom

31/8/2020, 2/9/2020 
e 3/9/2020

 Reunião com sociedade 
civil sobre LAB - Zoom

3/9/2020
Tira-dúvidas 
LAB - Zoom

16/10/2020
Tira-dúvidas 

(Preenchimento 
formulários e anexos 

Inciso II) – Zoom

10/11/2020 

Reuniões (Rodas de Conversas e Tira-dúvidas 
com Secult e Comitê Gestor)4
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Tira-dúvidas e Execução 
das contrapartidas/projetos 

e Prestação de Contas 
Incisos II e III.

1º/9/2021 

Lei Aldir Blanc

Entrega da prestação de 
contas dos beneficiários 

do Inciso II e 
contemplados do Inciso III 

Até novembro/2021: 

5

Tira-dúvidas 
(Apresentação dos editais / 

elaboração de projeto 
Inciso III) – Zoom

12/11/2020 

Tira-dúvidas 
LAB – Zoom

21/12/2020 

Tira-dúvidas e Execução 
das contrapartidas/projetos 

e Prestação de Contas 
Incisos II e III.

1º/9/2021 

Execução e Prestação de 
Contas das atividades de 
contrapartidas e projetos 
da Lei Aldir Blanc 
Hortolândia

A competência dos municípios na 

Lei Aldir Blanc foi executar os 

incisos II e III, do art. 2º da 

referida lei, a saber: destinação de 

recursos para subsidiar a 

manutenção de atividades de 

fazedores e profissionais da 

cadeia produtiva da cultura 

(Inciso II) e elaboração de editais 

para fomentar a produção cultural 

da localidade (Inciso III).

                              Lei Aldir Blanc 

tem caráter emergencial. E como 

toda emergência demanda 

entrega, estudo e persistência dos 

envolvidos. Neste sentido, 

Sociedade Civil e Poder Público 

deram-se as mãos para passar 

pelas etapas de execução da lei, 

em prol da subsistência de 

artistas e fazedores culturais do 

município.

Desde abril de 2020, antes da 

promulgação ou regulamentação 

da Lei, a equipe da Secretaria de 

Cultura já estudava 

profundamente o tema e 

promovia reuniões online com a 

Sociedade Civil, organizada por 

meio do Fórum de Cultura de 

Hortolândia, promovendo a busca 

ativa para o cadastramento dos 

artistas. 

Das longas discussões, surgiu o 

Decreto 4.605/2020 em outubro 

daquele ano, garantindo 

segurança jurídica para o 

recebimento da verba de R$ 

1.519.929,34, repassada entre 

novembro e dezembro, por meio 

dos subsídios do inciso II e editais 

previstos no inciso III do art. 2º da  

LAB e sob a supervisão do Comitê 

Gestor de Acompanhamento e 

Fiscalização, integrado por 

membros do Poder Público e da 

Sociedade Civil.

A aproximação com a população 

triplicou o número de cadastrados 

no mapeamento cultural - de 100 

para 300 – e levou à urgente 

necessidade da criação do site 

Mapa da Cultura de Hortolândia 

(mapadacultura.hortolandia.sp.go

v.br), de responsabilidade da 

Secretaria de Cultura, ferramenta 

imprescindível para garantir a 

transparência dos atos públicos e 

disponibilizar os resultados dos 

projetos e contrapartidas dos 

Ao fim de 2021, o legado da Lei 

Aldir Blanc é visível nos muros da 

cidade e nos canais de 

comunicação da Secretaria de 

Cultura de Hortolândia: são cerca 

de 350 vídeos no canal do 

YouTube, exposições e 

publicações disponíveis no Mapa 

da Cultura e aproximadamente 60 

podcasts no Spotify, além de ações 

presenciais divididas em aulas, 

espetáculos, filmes e rodas de 

conversa, oferecidos 

gratuitamente à população.

artistas, visto que a pandemia não 

deu trégua e a maioria das ações 

culturais teve de migrar para o 

ambiente virtual. Com a mesma 

importância, as recém-criadas 

redes sociais da Secretaria – 

canal do YouTube, perfis no 

Facebook, Instagram e Spotify – 

divulgaram tudo que os artistas 

produziram.

Sobre a LEI ALDIR 
BLANC HORTOLÂNDIAA
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Conselheiro do Sertão

Caleidoscópio

Outro Mundo

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
11
29

% de 
beneficiados
21,6%
24,7%

Valor investido

R$96.000,00
R$262.000,00
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 No teatro, artistas e 

técnicos se deixam levar pela 

imaginação e a brincadeira, e 

reúnem todas as suas habilidades 

para levar ao público romances, 

dramas, tragédias e comédias. Na 

  s  Artes Cênicas 

resultam da combinação quase 

química entre corpo humano, 

espaço e espectadores.

dança, o corpo causa emoção 

quando desloca-se sutilmente 

pelo ar ou no solo, a custas de 

muito preparo físico e horas a fio 

de ensaio, assim como o circo, que 

transforma o palco em magia e 

sorriso.
 Durante a pandemia, o 

segmento de Artes da Cena 

transformou a criatividade em 

adaptação. Quase todos projetos e 

contrapartidas sociais migraram 

para o formato online; o corpo 

agora transforma-se em imagem; 

o espaço teve de ser o YouTube e o 

espectador agora está do outro 

lado da lente, olhando para uma 

telinha de celular, computador ou 

TV. 

 Contrapondo-se a esse 

processo, o Projeto de 

Performances Teatrais com 

Bonecos Gigantes levou muitos 

meses para encontrar o momento 

ideal para chegar ao público. 

Apresentado na Praça da Neusa, 

na rotatória do São Vicente e no 

 Hortolândia é um celeiro 

de fazedores culturais das Artes 

da Cena e a participação nos 

editais de credenciamento revelou 

essa característica. 

A

ARTES CÊNICAS
Teatro, Dança e Circo
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Não consigo expressar

Que vacina é essa?

Bonecos Gigantes em Hortolândia

P.U.M. - Palhax Unides em Mostra

As Pelejas de Severino 
Em Busca do Boi Suvaco

7

Jardim Minda, os bonecos 

alegraram o trajeto dos motoristas 

e pedestres que circularam pelas 

proximidades e puderam 

contemplar a beleza colorida do 

Tropeiro, do Palhaço da Folia de 

Reis e da Violeira, personagens 

típicos da cultura caipira 

hortolandense.

 No campo da dança, o 

Coletivo Panaceia a Três, formado 

 Inspirado no romance “A 

Hora da Estrela”, de Clarice 

Lispector, o projeto “Sim! Corpo 

Clarice” foi concebido por Brisa 

Vieira e, desde o início, busca 

adaptar a linguagem teatral ao 

ambiente da internet. Seu 

resultado revela a criação de uma 

nova forma de levar ao público a 

produção teatral, de maneira 

híbrida, nova e instigante.

pelos aprendizes Leila Kawanishi 

e Arianderson Martins, da Escola 

de Artes “Augusto Boal”, com 

preparação corporal da arte-

educadora Mariana Jorge  

demonstra profissionalismo e 

requinte na produção de um 

resultado audiovisual de alto 

nível, assinado pelo cinegrafista 

Jefferson Cardoso, pois aprofunda 

o estudo do movimento e ressalta 

a importância do processo 

criativo e de seu respectivo 

registro, com resultados em forma 

de oficinas e e-book disponível no 

mapadacultura.hortolandia.sp.gov

.br.

 Arianderson ainda brinda 

aos internautas com a coreografia 

criada no projeto  “Não Consigo 

Expressar”, vídeo-performance 

que enche os olhos com suas 

cores, pintadas no corpo do 

artista, disponível no canal do 

YouTube da Secretaria de Cultura 

de Hortolândia.



As Pelejas de Severino 
Em Busca do Boi Suvaco

Lei Aldir Blanc

INCISO II

Trajetória em 
Movimento

As Aventuras de Belli 

8

  uanto aos 

beneficiários do Inciso II, a Lei 

garantiu a manutenção de espaços 

com longa trajetória na cidade, a 

exemplo da Cia. São Genésio, 

representada por Rita de Cássia 

Oliveira. A reconhecida 

companhia teatral é vinculada à 

Casa de Joana - organizadora da 

Mostra Na Lona de Teatro e circula 

por diversas cidades, além de ser 

referência na elaboração e 

execução de projetos culturais. A 

Real Balé, representada por Sarah 

Velloso, pôde continuar realizando 

o sonho de diversas crianças e 

adolescentes no campo do circo, 

da dança e do teatro.

 Anike Shakur representa 

de maneira consistente o hip hop 

e as demais manifestações 

culturais de rua em Hortolândia, 

seu vídeo é um dos recordistas em 

visualizações no canal da 

Secretaria de Cultura no YouTube, 

com muita dança e aprendizado.

Q
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Sim! Corpo Clarice

OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:
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‘’A História da Cigarra e a 

Formiga’’

Leila Akemi de Paula Kawanishi 

‘‘Pesquisa em dança e os registros 

da experiência

Lilian Alves de Lima 

‘‘4º P.U.M - Palhax Unides em 

Mostra’’

Felipe Alves Tavares 

‘‘Circulação de Espetáculo 

Mamulengos’’

Raquel Regina Gonçalves 

‘‘Esse Morto não é Meu’’

Ana Clara Moreira 

Mulher Peixe

Daniel Irineu Miranda 

"Que vacina é essa?"

Companhia Laska / Eduardo 

Aparecido Salzane 

‘‘Circolândia’’

Fábio de Almeida Pimenta 

‘‘Corpo Negro em Movimento’’

Gislaine Cristina Nogueira 

Antonio 

‘‘Espetáculo Conselheiro do Sertão 

com rodas de conversa’’

Juraci dos Santos Moreira 

Brisa de Oliveira Vieira

‘‘Teatro de Bonecos e Oficina 

Online’’

‘‘On Beta 0.5 - Como Outro Mundo’’

‘‘Sempre Livre - Uma Esquete 

Pandêmica’’

‘‘Pra Todo Mundo’’

Aldenir Carlota Rodrigues

‘‘Espetáculo o Quintal da Flora - 

online’’

Fábio de Almeida Pimenta

Genivaldo Aleixo

Guilherme Campos

‘‘3 Bolsas de estudo para curso de 

Danças e Capoeira. Bolsas com 

duração de 6 meses e sorteada em 

aula aberta de dança. O Sorteado 

Escolhe o Curso que Deseja Fazer’’

Sergio Castro Queiroz

‘‘Criação de cena em vídeos a 

partir das Obras de Cecília 

Meireles’’

Thairine Barbosa Silva

Vanessa de Jesus Reis

Guilherme Campos

Moacir Ferraz de Carvalho Filho

Ana Clara Moreira

‘‘Happy Ballet: Aprenda Brincando’’

‘‘Dois Monólogos 

Shakespearianos’’

Janaina Batista Sampaio

‘‘Pulsação: Gravação de clipe de 

Dança’’

Ari Bezerra da Silva

‘‘História, Samba de Bumbo e seu 

Lugar no Mundo’’

‘‘Podcast cênico em formato de 

talk show com personagens de 

Shakespeare’’

City WB Eireli

‘‘Oficina de Iluminação Cênica’’

Sergio Castro Queiroz

‘‘Trajetórias Múltiplas: Oficina para 

Mulheres’’

Thairine Barbosa Silva

Vanessa de Jesus Reis

‘‘Adaptação do espaço para 

transmissão ao vivo e aulas grátis’’

‘‘Trajetória em Movimento’’

‘‘Dança Criativa’’

Gislaine Cristina Nogueira

‘‘3 Apresentações do espetáculo 

‘‘2 Apresentações 

Artísticas/Culturais (Monólogos), 

com duração de 1 hora sobre 

depoimentos de uma Quarentena. 

Monólogo, feito por meio de 

performance, na qual o artista 

relata toda sua vivência durante a 

pandemia’’

- 1 Apresentação de Dança com 

duração de 1 hora, com tema 

"Brasil", com estilos: balé clássico, 

jazz, dança contemporânea, dança 

do ventre e sertanejo universitário;

infantil" As Aventuras de Belli"

Kauana Margarida Rodrigues 

Moreira

‘‘2 Apresentações 

Artísticas/Culturais (musicais) de 

balé e jazz, com duração de 40 

minutos. O musical é composto por 

coreografias e apresentações 

teatrais, encerrando com um bate-

papo sobre o tema Educação e 

Arte’’

Paulo Henrique Marques da Silva

Tatiana Helena Góes

- 1 Bolsa de estudo para o curso 

com validade de 6 meses, na 

Companhia de Dança Tatiana Góes, 

por meio de sorteio

Thairine Barbosa Silva

2 Oficinas de "Introdução ao Teatro 

do Oprimido" para 50 pessoas 

(cada oficina)

Vanessa de Jesus Reis

- 1 Workshop de ballet para 

iniciantes com duração de 3 horas, 

atendendo turmas de até 15 

pessoas;

- 2 Apresentações de Dança: 

apresentação dos alunos da escola 

em locais abertos à comunidade
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recolho e danço histórias de amor

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
4
25

% de 
beneficiados
7,8%
21,3%

Valor investido

R$24.000,00
R$188.000,00

CULTURA DIGITAL
Artes Visuais 
e Audiovisual 

Curta-metragem Temporário 

1010

  ortolândia decidiu 

narrar suas próprias histórias em 

vídeo e som. Uma nova safra de 

jovens produtores de audiovisual 

contempla a cidade com filmes de 

alta qualidade, que hoje estão 

disponíveis no canal do YouTube 

da Secretaria de Cultura. 

Hortolândia foi contemplada com 

projetos que ajudam a contar sua 

trajetória para as próximas 

 O amor pelo cinema e pelo 

conteúdo sonoro é antigo entre os 

moradores: há quase 10 anos já 

aconteciam oficinas culturais em 

espaços da prefeitura; desde 2019 

o Museu da Imagem e do Som do 

Governo do Estado de São Paulo 

tem um Ponto MIS, com exibições 

e oficinas gratuitas sediadas na 

Escola de Artes "Augusto Boal”. O 

investimento rendeu frutos e 

promoveu o interesse para que 25 

projetos fossem credenciados e 

executados, levando a público 

documentários, filmes de ficção, 

performances e aulas na área de 

cinema, fotografia e podcasts.

H gerações, a exemplo dos mini-

documentários “Memórias de 

Hortolândia Através de Seus 

Bairros”, de Diego Marcel e 

“Jovem que Desceu do Norte”, da 

Escafandra Transmídia 

Produções. Ainda nessa linha, na 

qual histórias de vida de 

moradores da cidade são 

registradas para a posteridade, o 

projeto  “Passadeira - Pintando 

Tramas sobre Seres e Espaços”, 

proporcionou a criação de 

estampas em tecido, mini-

documentário e site sobre 

 O filme “Temporário”, 

dirigido por Rafael Ghiraldelli, 

consiste em uma das mais 

importantes produções já 

realizadas na cidade. Rodado em 

locações como a Escola de Artes 

“Augusto Boal” e a casa da artista 

Vanny Reis, no Jardim Amanda, o 

curta-metragem fortalece o 

trabalho de atores e técnicos da 

personagens icônicas da cultura 

da cidade, amplificando suas 

vozes e dando visibilidade à sua 

diversidade de povos, gêneros e 

etnias.
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CASAS

Oficina de produção 
de histórias em 
quadrinhos autorais 

OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

Curta-metragem Temporário 

cidade e da região, envolvidos 

numa história ficcional futurista 

que traduz uma crítica social 

cabível a qualquer tempo.

 O racismo e as questões de 

gênero, temas entre os mais 

relevantes no momento, são 

abordados no performático filme 

“Casas”, resultado de projeto do 

ator Paulo Henrique Marques da 

Silva (Paulo Zarta). Com uma 

reflexão quase autobiográfica, 

densa e intensa, as diferentes 

narrativas enfocadas levam à 

cena  desde os “perrengues” do 

cotidiano feminino até o peso do 

preconceito e da transição de 

gênero, sob os impactos sofridos e 

provocados na sociedade.

Gileard Rocha Sartori

Guilherme Araujo Costa

Portal Hortolândia TV

Rodrigo Cachanco Ferreira Rocha

Aprendendo a gravar e editar suas 

músicas gastando pouco ou nada

Balé Pirueta

Uelber Assis

Entrevistas Pandêmicas

Carla Cristina Tosetto

UP Musical

Leila Akemi de Paula Kawanishi

Produção e Circulação digital do 

Curta-Metragem "Solidão 

Claustrofóbica + Aula online de 

criação de Curta-Metragens

Fernanda Rodrigues Alves de 

Lima

Recolho e Danço Histórias de 

Amor

Guilherme Campos

Fêmeas Pensantes

Workshop: Edição de vídeo com 

DaVinci Resolve

Caleidoscópio

Camilla Jorge de Lacerda

Arte com Rolinho de Papel

Mateus Gomes de Barros

Joycee Tayná de Carvalho Viana

Criação do Podcast ‘‘Apoteótico’’

Gravação música e videoclipe 

‘’Quem vê close não vê corre’’

Registro de um Cotidiano Poético

Gisele Scudelio Jorgetti

Diego Marcel Freitas Pereira

Curta-Metragem ‘‘Já que estamos 

aqui’’

Matheus Sousa da Silva

Paulo Henrique Marques da Silva
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Camilla Jorge de Lacerda

Hortolândia, rotas do patrimônio, 

rotas da cultura. Episódios que 

representam a cultura material de 

Hortolândia, assim como seus 

pontos de cultura

Podcast ‘‘Eu quero ser famosa’’

Juraci dos Santos Moreira

Realização de 3 entrevistas ( com 

um gestor, um munícipe e um 

artista) com a temática Arte 

Educação

Ansiedade

Diego Marcel Freitas Pereira

Camilla Jorge de Lacerda

Produção Audiovisual de Baixo 

Orçamento

André Henrique

Rafael Ghiraldelli da Silva

Registro fotográfico para 

exposição;

Doação do material fotográfico 

para a Prefeitura de Hortolândia

Exposição fotográfica " Olhares de 

Hortolândia;

Oficinas de histórias em 

quadrinhos, abertas a estudantes 

da rede pública de ensino 

residentes do município

Uelber Assis
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Workshop online: Intersecções 

entre cinema e histórias em 

quadrinhos

Cartas de Van Gogh

Uelber Assis

Rafael Ghiraldelli da Silva



Lei Aldir Blanc

Viola Caipira 

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
7
16

% de 
beneficiados
13,7%
13,6%

Valor investido

R$36.000,00
R$172.000,00

Workshop DE Percussão 

12

PATRIMÔNIO
Cultural, Material 
e Imaterial

  Patrimônio 

Cultural é como o concreto e o 

vento; o material se pode ver, 

tocar, fotografar; o imaterial é 

fluído e dele só se pode notar os 

efeitos. A inspiração vem do livro 

“Cultura - Um conceito 

antropológico”, de Roque de 

Barros Laraia, que pode ser 

resumido no pensamento de que a 

Cultura se expressa nos modos de 

ser, de fazer e de viver de um 

povo, desde aquela receita 

tradicional caseira da vovó até o 

suntuoso edifício assinado por 

um renomado arquiteto.

 Em Hortolândia, a Lei 

Aldir Blanc fomentou uma série 

de produções que preservam e 

valorizam o patrimônio material e 

imaterial da cidade. Um bom 

O  Um dos pilares de 

sustentação da preservação da 

cultura imaterial é o registro e o 

respeito à memória. O projeto 

“Hoje é dia de tabuleiro”, de 

Suzana Ávila da Silva, consegue 

valorizar a culinária afro-

brasileira e, ao mesmo tempo, 

honrar o nome da saudosa Doné 

Eleonora Alves, mãe de santo 

falecida em julho de 2021, que 

compartilha seus conhecimentos 

exemplo é a cartografia realizada 

no projeto “Mapa da Cultura 

Imaterial de Hortolândia”, projeto 

da MEI Clio Produções, um 

verdadeiro tratado que elenca as 

principais raízes do povo 

hortolandense. 

ancestrais nos vídeos da série 

disponível no canal do YouTube 

da Secretaria de Cultura.

 Ainda entre as 

manifestações culturais de matriz 

africana, Mestre Zenaldo Bispo de 

Santana produziu um mini-

documentário e realizou roda de 

conversa pelo YouTube dentro do 

projeto “A História da Capoeira em 

Hortolândia”, uma importante 

contribuição para a manutenção 

da capoeira como patrimônio 

cultural hortolandense e 

brasileiro.

 Outra manifestação que 

compõe as matrizes culturais da 

cidade é a viola caipira. Felipe 

Macedo ensina os principais 

ritmos tais como valsa, cateretê, 

cururu, guarânia e xote em aulas 

que fazem qualquer um querer se 

tornar um violeiro. Aliás, a 

formação cultural de novos 

artistas foi critério de avaliação 

que norteou os editais enquanto 

política pública e, portanto, 

resultou em enorme quantidade 

de saberes e vivências 

compartilhados nas redes da 

Secretaria.



Lei Aldir Blanc
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Hoje é Dia de Tabuleiro 
 

Oficina Do Quilombo 
à faculdade 

Álbum Raiz Forte Baobá

OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

 Nesse sentido, o projeto 

"Hortolândia Formadora de 

Artistas”, do cinegrafista Diego 

Marcel Freitas Pereira, traz um 

retrato das grandes 

transformações ocorridas na vida 

dos aprendizes, arte-educadores e 

gestores que fomentam a 

Formação Cultural nas mais 

diversas linguagens artísticas em 

espaços públicos do Município, 

tais como a Escola de Artes 

“Augusto Boal” e o Centro de 

Educação Musical Municipal de 

Hortolândia ‘‘Maestro Ronaldo 

Dias de Almeida’’.

 Vinculado ao Inciso II da 

Lei 14017/2020, o projeto 

“Hortolândia Tem Angola”, do 

contra-mestre Leonardo Lopes 

Ferreira, promoveu rodas de 

conversa online com mestres e 

personalidades importantes da 

capoeira. Durante 5 dias de 

atividades, obtiveram 2716 

visualizações no Facebook do 

projeto e 629 no canal do YouTube 

da Secretaria de Cultura de 

Hortolândia, uma marca 

importante, quando se considera 

apenas divulgação espontânea, ou 

seja, sem investimento em 

anúncios pagos.

Eleonora Ap. Alves de S. Domingos

As Raízes que me Sustentam com 

a Trouxa na Cabeça

Camilla Jorge de Lacerda

Julia Rany Campos Uzun

Julia Rany Campos Uzun

Encontro de Samba de Bumbo

Na Boca na Botija - Histórias da 

Capoeira Angola em Hortolândia

Pérolas de Hortolândia

Série de Vídeos ‘‘Contando a 

História de Hortolândia’’

Raiz Forte Baobá

Zenaldo Bispo de Santana

Clio Produções

Mestre Zenaldo, Grupo Cordão de 

Ouro e Capoeira em Hortolândia

Leonardo Lopes Ferreira

-Apresentação de Dança e 

Percussão; 

-Workshop de Amarrações Afro; A 

pele que eu visto; Modelos e 

técnicas de amarrações afros

Guilherme Campos

Juracy Monteiro dos Santos

Do Quilombo à Faculdade - Jura do 

Pote

Roteiros do Sagrado - Hortolândia

Felipe Alves Tavares

Leonardo Lopes Ferreira

-Workshop sobre Dança Afro 

Tribal e Contemporânea; 

Juracy Monteiro dos Santos

Podcast ‘‘Patrimônio em Debate’’

- Live sobre os temas: racismo, 

religiosidade, estética negra; duas 

Rodas ou live com o tema ‘‘Tem 

Preta na Roda"; uma apresentação 

de Dança e Percussão

Rodrigo Alves Domingos

- Apresentação de Dança e 

Percussão

- Palestras/ Lives sobre Patrimônio 

e Ofício de Baiana de Acarajé 

(Indumentária Tabuleiro e 

Tradição)

Leonardo Lopes Ferreira

Workshop Capoeira de Angola - 

Um patrimônio de saberes 

Vivência teórica e prática sobre a 

capoeira, com uma roda de 

capoeira no final

Julia Rany Campos Uzun

- 2 Workshops/Oficinas sobre 

percussão e ritmos afro, música 

popular;

Mapeamento das expressoões do 

Patrimônio Material do município 

de Hortolândia, a ser 

disponibilizado em forma de 

catálogo para futuras consultas da 

Secretaria de Cultura

- Live sobre percussão e ritmos 

afro baianos; influência/origem, 

Música Popular Brasileira;

Suzana Ávila da Silva

-Workshops/Oficinas sobre 

Culinária Afro e Ofício De Baiana 

de Acarajé;

- Workshop de Turbantes;

Zenaldo Bispo de santana

3 Apresentações de roda de 

capoeira, com duração de 1 hora e 

30 minutos
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Lei Aldir Blanc

tributo a elis  

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
15
22

% de 
beneficiados
29,4%
18,8%

Valor investido

R$90.000,00
R$196.000,00

Música para Todos  

MÚSICA

Lugar de Música é na Rua

14

 Enquanto isso acontecia, 

os músicos estavam fechados em 

casa, muitos até produzindo lives, 

mas todos sem poder levar seu 

som ao público presencialmente. 

Em Hortolândia, a música 

representa um dos mais 

importantes segmentos culturais, 

independentemente do gênero. 

      música é um 

alento para todas as horas. 

Durante a pandemia, quem não 

recorreu ao streaming, ao rádio ou 

até desempoeirou aquele CD ou 

DVD guardado no fundo da gaveta 

para se livrar do tédio, da 

ansiedade e levantar o astral? 

A Com a Lei Aldir Blanc, os artistas 

tiveram de reciclar suas formas 

de trabalhar e a internet foi o 

caminho encontrado, seja por 

meio de apresentações gravadas, 

transmissões ao vivo ou aulas de 

canto ou de algum instrumento, 

postadas no canal da Secretaria 

de Cultura de Hortolândia no 

YouTube.

 O cantor Misael Nunes 

Silva (Luidy Nunes) é um dos 

campeões de audiência do canal. 

Suas lives somam 700 

visualizações, com repertório 

popular de sucessos de todos os 

tempos. Por outro lado, Minoro 

Nogueira Rosa (Minoro Muriart) 

tem a oportunidade de divulgar 

seu trabalho autoral em 5 lives 

cheias de ritmo, com voz e violão. 

 O grupo de rap “A Soma”, 

representado por Daniel Oliveira 

Gonçalves é um dos coletivos 

culturais beneficiados com o 

Inciso II do art. 2º da Lei 

14017/2020 que também 

conseguiu bons resultados de 

audiência, apresentando um 

sarau comunitário, com músicas 

autorais.



Lei Aldir Blanc

Mulheres em foco

CLIPE ANSIEDADE 

live de músicas autorais 
OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

15

Camilla Jorge de Lacerda

Douglas William Vieira dos Santos

Eder Nunes Pereira

Musical Cinderela do Sertão

Erica Barbosa

Produção do CD e clipe da Cantora 

Folcloreando

Genildo Teobaldo dos Santos

Pr9

Grupo Klandestinos - Horizontes

Hugo Leonardo Bento de Oliveira

Sarau Reexistência

Ouvindo, Pintando e Aprendendo

- Serenatas instrumentais com 

músicas suaves pelas alas do hospital.

Workshop de Danças Urbanas, com 

aula prática e teórica 

(contextualização histórica da cultura 

Lugar de Música é na Rua

Um Choro no Violão

Marcos Antônio de Lazzari Junior

Luiz Antonio Ferreira da Silva

Música na Pandêmia: Processos 

Criativos

Aula online de Violão

Erica Barbosa

Suíte Ribeirão do Engano

Música para Todos

Felipe Lima Macedo

Pa-Tum-Dum-Pa Oficina de Percussão

Joycee Tayná de Carvalho Viana

Regina Pereira Lima

Erica Barbosa

Gravação de 1 EP da cantora Erica 

Barbosa

Mãozinha

A Formação do Músico para a 

Sociedade

Camilla Jorge de Lacerda

Gravação de 1 live da cantora Erica 

Barbosa

Regina Pereira Lima

Tributo a Elis

Rodrigo Alves Domingos

Mulheres em Foco

Introdução à produção musical

Carla Cristina Tosetto

Felipe Lima Macedo

Luiz Antonio Ferreira da Silva

Simplificando o ensaio através da 

cifratura

Regina Pereira Lima

Marcos Antônio de Lazzari Junior

Rogério Pereira Amorim

Adley de Andrade de Amorim

- Musical instrumental de Natal - 

Parada de Natal pela Rua do Comércio 

Central, realizado com 2 a 3 músicos, 

tocando músicas natalinas na semana 

que antecede o Natal;

Anike Silva Teixeira Marques dos 

Santos

Silvia aparecida Candida dos 

Santos

2 Apresentações 

Artístico/Culturais (Concertos 

Didáticos), com duração de 1h. 

1 Apresentação artístico/cultural 

(show) com duração de 2 horas, 

com repertório composto por 

músicas dos gêneros rock e 

sertanejo

Matheus Souza Santana

Oficina de bateria com duração de 

10 horas para 10 alunos (técnicas 

de bateria e aperfeiçoamento)

Apresentação musical (estilo 

musical livre)

Letícia Cristina Ribas

Oficinas de musicalização infantil 

e oficinas de percussão com 

instrumentos recicláveis

Maicon Jonathan de Souza

Nos concertos didáticos foram 

apresentados os instrumentos e 

suas características, execução de 

músicas infantis e a história dos 

instrumentos

Apresentação Musical (estilo 

musical livre)

Regina Pereira Lima

Hip Hop)

Camilla Jorge de Lacerda

Apresentação Artístico/Cultural 

(Show) com 1 hora de duração, com 

músicas autorais e covers, com 

repertório voltado para 

adolescentes, em diversos gêneros 

musicais (sertanejo, pop, MPB)

- Apresentação musical com 

duração de 1 hora, com repertório 

de músicas eruditas e populares;

- Oficina de Demonstração de 

Instrumentos Musicais com 

duração de 1 hora

Apresentação artístico/cultural 

(show), com duração de 1h30 

aproximadamente, com repertório 

composto por músicas sertanejas 

atuais

José Cariri dos Santos

Fábio Bruno e Henrique

Apresentação musical com 

duração de aproximadamente 2 

horas, com repertório de MPB, jazz, 

pop nacional e pop internacional

Joycee Tayná de Carvalho Viana

Edilaine Silva Oliveira de Lima

Realização de 3 aulas de Percussão 

Corporal com crianças e 

adolescentes com o intuito de 

desenvolver rítmica, audição, 

concentração e mostrar como 

podemos fazer música com o nosso 

corpo

Leandro de Souza Pereira
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Lei Aldir Blanc

Oficina de Poesia  

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
0
5

% de 
beneficiados

4,27%

Valor investido

R$65.000,00

LIVROS, 
Literatura 
e Poesia

Zuri e a Fada Cachinhos  
16

 O Projeto “Aqui Trem 

Poesia Apesar da Pandemia”, de 

Renan Lélis Gomes (Renan 

Inquérito), previa a continuidade 

dos saraus realizados na Estação 

Jacuba durante o ano de 2019, com 

dois saraus presenciais e dois 

online. Com muito ritmo e poesia, 

o microfone ficava aberto para 

quem chegasse e quisesse 

amplificar sua voz ao microfone, 

para uma plateia animada e 

participante.

     criação literária 

vai além de palavras escritas no 

papel; é a liberdade do espírito e 

do pensamento, tanto de quem 

escreve quanto de quem lê. Em 

Hortolândia, a poesia ganhou vida 

em projetos que vão muito além de 

publicações.

A



Lei Aldir Blanc

Zuri e a Fada Cachinhos

Eunice dos Santos Coelho

Palestra online sobre o livro de sua 

autoria ‘‘Puppy Love Mentiras 

Estilhaçadas’’

Pamela Pereira da Silva

Zuri e a Fada Cachinhos

Rodolfo das Santos Grippe

Horto dos Poemas

IN
C

IS
O

 I
II

C
H

A
M

A
D

A
 2

OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

17

Oficina de Poesia  

 Mas a pandemia não 

deixou que o evento continuasse 

presencialmente. Sendo assim, 

Renan foi para o Instagram e 

realizou todos os saraus com a 

participação de internautas 

inclusive de vários estados 

brasileiros e ainda trouxe a vida e 

obra de diversos autores 

consagrados da literatura 

brasileira para o formato podcast, 

deixando um legado de pesquisa e 

aprendizado para os ouvintes.

 Já Thairine Barbosa da 

Silva concebeu seu projeto 

especificamente para o formato de 

podcast, com o projeto “Criação de 

Podcasts e Oficina para a Difusão 

da Obra de Fernando Pessoa”, 

contando a vida e obra de um dos 

autores mais importantes da 

literatura em língua portuguesa, 

traduzindo para o som os 

ambientes e imagens propostos 

pelos textos de Pessoa.



Lei Aldir Blanc

o Coração do Artista  

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
12
9

% de 
beneficiados
23,5%
7,6 %

Valor investido

R$72.000,00
R$88.000,00

ECONOMIA 
da Cultura

o Coração do Artista  

18

      Economia da 

Cultura é um conceito 

relativamente novo, ainda que 

este ramo de atividades seja tão 

antigo quanto a própria produção 

e acesso a bens culturais. Nas 

duas últimas décadas tem se 

avançado no sentido de 

reconhecer os profissionais e 

fazedores culturais que dão 

suporte técnico, humano e 

logístico para que cada 

espetáculo, obra de arte ou 

artesanato, evento ou 

conhecimento cheguem ao maior 

número possível de pessoas. 

Neste segmento estão incluídos 

DJs, empresas de iluminação e 

sonorização, técnicos e demais 

prestadores de serviços, 

produtores de moda e economia 

criativa, artesãos, centros 

culturais e demais atividades 

econômicas praticadas por 

pessoas que, apesar de 

participarem da cadeia produtiva 

da cultura, não são 

necessariamente artistas.

 O segmento surpreende 

pela resiliência: foram 11 

A subsídios concedidos por meio do 

Inciso II do art. 2º da Lei Aldir 

Blanc, superando os 9 projetos 

credenciados nas chamadas 

públicas (editais) decorrentes do 

Inciso III. Estes dados 

demonstram o tamanho da 

dificuldade econômica pela qual 

passa o segmento, que envolve 

empresas, MEI, grupos e espaços 

culturais que suspenderam suas 

atividades logo no início da 

pandemia e tiveram de voltar ao 

trabalho de maneira gradativa e 

com diversas adaptações 

sanitárias e tecnológicas para 

contornar.

 O caso de Rafael dos 

Santos Vieira, da empresa Som 

Rafa Eventos, foi sintomático: 

mais de 18 meses com 

equipamentos parados, 

aguardando a retomada de shows 

e apresentações musicais para 

voltar ao trabalho. Graças à Lei 

Aldir Blanc, Vieira pôde manter a 

subsistência de sua empresa, 

garantindo como contrapartida 

social a prestação de serviços de 

sonorização em eventos públicos 

municipais, beneficiando a 

população que recebe o serviço 

sem custos adicionais para a 

cidade.

 Na outra ponta está a 

jovem Raquel Oliveira Alves, 

Microempreendedora Individual 

da empresa In Raiz Arte, que 



Lei Aldir Blanc

o Coração do Artista  

o Coração do Artista  
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produz artesanato sustentável e 

trouxe 3 oficinas online para o 

canal do YouTube da Secretaria de 

Cultura, já que seria impossível 

realizá-las presencialmente.

No Inciso III, a bailarina e arte-

educadora Vanessa de Jesus Reis 

concebeu o projeto “O Coração do 

Artista”, que reuniu 

compartilhamento de saberes e 

espetáculos de amolecer até o 

mais durão dos corações, com 

suas bailarinas esvoaçantes e 

graciosas. O projeto teve parte de 

sua realização adaptada ao 

ambiente online, sem perder a 

qualidade e possibilitou aos pais e 

admiradores do balé desfrutarem 

dos benefícios da dança.

Pamela Pereira da Silva

Carmen Lucia Borgalho Samico

Festival de Artes 2020

Workshop: Documentário de bolso 

produzido com o celular

Gislaine Cristina Nogueira Antonio

Rodolpho Yago Schaffer Leite

Arte Colorida em Vidros

Geração - Adaptação e circulação de 

obra artística de interação e formação

Vitrais da Cidadania

Oficina de fantoche com materiais 

recicláveis

Arte da Vida Fortalecimento de 

Trajetória e Oficina

Vanessa de Jesus Reis 

Diego Marcel Freitas Pereira

Diáfano

Rodolpho Yago Schaffer Leite

Sebastiana Aparecida dos Santos
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C.C Ghiselli Comércio de Fogos de 

Artifício

Evandro de Alencar Sobreira

1 Oficina para novos DJ's com duração 

de 4 horas

Curso de Montagem e operação de 

equipamentos de som e iluminação 

profissional, com 20 vagas, com 

duração de 4 horas

Ivanilda Gonçalves do Amaral

Daniel Irineu Miranda de Oliveira

2 Oficinas de construção de 

instrumentos musicais a partir de 

materiais recicláveis

Evelym Paruci Ribeiro D. Tenreiro

1 Prestação de serviços de pirotecnia 

para comunidade ou evento 

comemorativo da cidade (show 

pirotécnico), com duração de 2 a 3 

minutos, com efeitos multicoloridos 

de vasos e traçantes

2 Oficinas de costura criativa para 

iniciantes, com duração de 3 horas, 

bordando bolsas e roupas de mesa

Aula de formatação de projetos 

culturais, de forma online, com 

duração de 12 horas

Madalena Barreto de Mendonça Silva

1 Prestação de serviços de captação de 

imagens por meio de drone DJI para 

evento da Secretaria de Cultura e 

comunidade. Imagens captadas em 

FULLHD

Mary Hellen Silva Braga

Hortocomedy - Festival de Comédia

Robson Luis Roberto

Juraci dos Santos Moreira

1 Prestação de serviços de 

sonorização e iluminação em 

atividade/eventos da Secretaria de 

Cultura de Hortolândia ou pela 

comunidade, com montagem de 

equipamentos de som e iluminação 

conforme o local.

1 Curso Básico para DJ, com 10 horas 

de duração, abordando manuseio de 

equipamentos de DJ, mixagem de 

músicas, história da música, 

regulagem de equipamentos, entre 

outros

N.G. Filho Eventos - Nilson Garcia 

Filho
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OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:
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  graffiti é 

praticamente uma tradição no 

território de Hortolândia. Há mais 

de 15 anos são revelados talentos 

que assinam muros e prédios 

públicos e particulares com suas 

obras cheias de cores e traços já 

conhecidos do hortolandense. Ao 

lado dos outros elementos do hip 

hop - o breaking, o MC e o DJ - a 

cidade é sempre lembrada por 

acolher e apoiar as expressões 

culturais de rua.

 Os anos de 2020 e 2021 

deixaram Hortolândia de cara 

nova, exaltando a arte de rua. 

Leandro Ferreira dos Santos é um 

dos protagonistas dessa 

intervenção na cidade. Autor do 

Projeto Jacuba Festival de Graffiti 

- 2ª Edição, o artista e professor 

o
organizou um verdadeiro 

encontro com cinco grandes 

grafiteiros de todas as regiões do 

país que embelezaram a área 

externa do Teatro ‘‘Elizabeth 

Keller’’, na Unidade Cultural 

“Arlindo Zadi”, atual sede da 

Secretaria de Cultura.

 O Projeto “A Cara da 

Cidade”, da produtora Mayara 

Cristina de Oliveira, ganhou 

destaque por exaltar quatro 

cidadãos ilustres do Município de 

Hortolândia, eleitos por meio de 

enquete nas redes sociais, que 

ganharam ilustrações de 2,5m de 

altura com a técnica lambe-lambe.

Lei Aldir Blanc

Jacuba Festival de Graffiti  

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
2
4

% de 
beneficiados
3,9%
3,41 %

Valor investido

R$12.000,00
R$50.000,00

MANIFESTAÇÕES 
Culturais de Rua

A cara da cidade  
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Lei Aldir Blanc

Gabriel Vitor da Silva Conejero

Alma Nua, Arte de Rua
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OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

Leandro Ferreira dos Santos

Elaboração de 2 graffitis, um no 

Instituto Esperançar e na Escola de 

Artes ‘‘Augusto Boal’’
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CoNTRAPARTIDA na escola de artes ‘‘augusto boal’’  

Pedrovisk: de 
ponto a ponto  

A cara da cidade  

antes  

depois  

21

 Na técnica, fotos coloridas 

se converteram em ilustrações 

digitais alegres e vibrantes que 

foram impressas e coladas em 

muros escolhidos a dedo pelos 

organizadores e homenageados(as).

 "Pedrovisk: de ponto a 

ponto” foi um dos projetos 

caracterizados pelo ineditismo. A 

ideia parece simples, no entanto, 

confirmou-se muito efetiva: grafitar 

ponto de ônibus à beira da rodovia 

SP 101, que corta a cidade de 

Hortolândia, o que se configurou 

como a primeira parada de 

transporte coletivo a receber uma 

intervenção artística no Estado de 

São Paulo.  

Após muita conversa com a 

ARTESP - Agência de Transporte do 

Estado de São Paulo - e a 

Concessionária que administra a 

rodovia, a Prefeitura conseguiu 

obter as autorizações necessárias 

para que a parada de ônibus se 

transformasse numa ilustração que 

exalta o conhecimento e 

literalmente coloca os passageiros 

“no céu”. 



Lei Aldir Blanc

LEI ALDIR BLANC 
Por toda parte 
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Acredite no Natal (Sarah Velloso) O coração do artista 
(Vanny Reis) 

A casa da bailarina (Sarah Velloso) Arte na rua (Gabriel Vitor) 

Zennials (Cia ODU) Pedrovisk: De ponto a ponto 
(Pedrovisk) 



Lei Aldir Blanc

Graffiti na Escola de Artes 
(Leandro Kranium) 

Oficina de Contação de Histórias 
(Pamela Pereira) 

Zennials (Cia ODU) 

As Pelejas de Severino 
Em Busca do Boi Suvaco 
(Lilian Lima) 

As Aventuras de Belli (Cia ODU) 

Cirque&tal 

Oficina de produção de histórias em quadrinhos 
(Rafael Ghiraldelli) 

Lançamento Álbum Raiz Forte Baobá 
(Leo Lopes Capoeira) 

Pedrovisk: De Ponto a Ponto 
(Pedrovisk) 
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Oficina de poesia (Thairine Barbosa) Jacuba Festival Graffiti
 (Leandro Kranium) 



Lei Aldir Blanc
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Acredite no Natal (Gustavo Delmonte)

Que vacina é essa? 
(Simone Rodrigues e

Daniel Miranda)

Caleidoscópio (Gisele Jorgetti)

Lugar de Música é na Rua 
(Marcos de Lazzari e Rennan 
Lindemute)

Sim! Corpo Clarice (Brisa Vieira)

Tributo a Elis (Carla Tosetto) 

Mulheres em Foco (Regina Lima) 

Que vacina é essa? 
(Thairine Barbosa, Karen Pessoa e Guilherme Campos)



Lei Aldir Blanc
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As Aventuras de Belli (Cia ODU)

Solidão Claustrofóbica (Paulo Zarta) Ambar e Lippa (Cia ODU)

Contrapartida Esperançar (Kranium) 

Workshop de Dança Afro (Felipe Alves) 

Conselheiro do Sertão (Cia ODU) Hoje é Dia de Tabuleiro (Mão Eleonora)



Lei Aldir Blanc
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Acredite no Natal  

Origem do 
benefício
Inciso II
Inciso III

N° de 
beneficiados
0
6

% de 
beneficiados

5,12 %

Valor investido

R$180.000,00

PROJETO 
Luz que 
Acolhe 

Acredite no Natal

Natal dos Chafas  

Luz Itinerante

Carla Cristina Tosetto

Cibele Perusso da Silva

Vozes que Iluminam

City Web Eireli

Casa de Natal 2020IN
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OUTROS PROPONENTES E 
BENEFICIÁRIOS deste 
segmento cultural:

O Projeto Luz que Acolhe tinha 

como objetivo levar shows 

natalinos à população, mas a piora 

nos índices da pandemia obrigou 

os artistas a levarem seus 

espetáculos para o ambiente 

virtual.

  Natal de 2020 foi 

diferente de tudo que o mundo já 

viveu. Em vez de abraços 

calorosos entre familiares e 

amigos, praças e ruas cheias de 

luzes aguardando a chegada do 

Papai Noel, tivemos que 

reinventar os encontros, 

mantendo o distanciamento físico 

entre as pessoas.

Neste sentido, o Projeto “Nosso 

o
Diferente Natal”, de Élida Pereira 

Santos apresenta o clássico coral 

infantil entoando canções 

alusivas à época.

Ainda no segmento musical, o 

“Natal dos Chafas”, representado 

por Joycee Tayná de Carvalho 

Viana, traz a irreverência para o 

clima natalino, com repertório de 

grandes clássicos da MPB (Música 

Popular Brasileira) e versatilidade 

entre os músicos que fazem 

rodízio entre os instrumentos.

Outro projeto que merece 

destaque é “Acredite no Natal”, de 

Sarah Velloso, trazendo o mundo 

do circo para as comemorações de 

fim de ano, com muita beleza e 

carisma.



Secretaria de Cultura de Hortolândia

Siga-nos em nossas plataformas de podcasts
Spotify, Anchor E Google Podcasts

Fale com a gente pelo 
zap da CULTURA
(19) 99979-5576

curta a nossa página do facebook

Inscreva-se em nosso canal do 
YouTube e ative o sininho

Secretaria de Cultura de Hortolândia

SIGA O PERFIL 
DA SECULT 
nas redes sociais 

 @seculthortolandia 
Siga-nos no Instagram 

 @seculthortolandia 
Siga-nos no tiktok

acompanhe o site e as redes sociais da prefeitura de hortolândia

prefeituradehortolandia prefeitura.hortolandia hortolandia.sp.gov.br



CULTURA
SECRETARIA DE


