
De 29 de Maio a 3 de Junho de 2022



Café com Viola (29/5) 15ª Grito Cultural (29/5) Reunião Planeta Rock 
(31/5)

Grito Cultural 2022, aconteceu no domingo 
(29). O Ponto de Cultura Caminhos e o 
Instituto Doné Eleonora realizaram a 15ª 
edição do evento, com apoio da Prefeitura de 
Hortolândia, por meio da Secretaria de 
Cultura. Um dia repleto de atividades! E foi 
incrível demais ver as manifestações 
culturais juntas e com tanta conexão! 

O Planeta Rock está de volta! Terça-feira 
(31), na Secult Hortolândia, aconteceu uma 
reunião de organização do evento, que será 
realizado nos dias 9 e 10 de julho, no Parque 
Chico Mendes. A programação está sendo 
preparada com muito carinho e tá bem 
incrível.

Domingo (29) de sol, café quentinho, modão,  
berrante e muitos aplausos para comemoração 
dos 31 anos de Hortolândia no Café com Viola, 
que aconteceu na Estação Jacuba. A 
programação foi incrível: Cia. de Santos Reis 
"Rosa dos Anjos"; Apresentações dos Pioneiros 
do Catira e de Val Berranteiro; Instalação de 
câmera de monitoramento de trem; Shows de 
Celito e Ivalone e também Orquestra de Viola 
Caipira.



Inauguração do espaço de 
convivência “Mariana 

Sersun Calefi” no IFSP (31/5)

Arte no IF! Terça-feira (31), pela manhã, o Instituto 
Federal Câmpus Hortolândia inaugurou o seu mais 
novo espaço de convivência denominado 
"Marianna Sersun Calefi" - ambiente voltado ao 
convívio social, à prática de atividades culturais e 
esportivas. No evento, o Coletivo AfroIF fez uma 
apresentação musical e a Secretaria de Cultura 
participou com uma ação de graffiti.A intervenção 
artística, feita pelo artista Aldo da Silva Barbosa, 
teve como tema Nelson Mandela, nome do Grêmio 
Estudantil do Câmpus.

Uma noite para ficar na história e no coração do 
Centro de Educação Musical (CEMMH). Na noite de 
terça-feira (31), a Banda Municipal e alunos 
realizaram um concerto especial em comemoração 
aos 20 anos do espaço. Também tivemos 
apresentações de musicalização infantil e da Banda 
Experimental, e assim, o público pôde conhecer 
toda a trajetória do(a) aluno(a) no CEMMH. 
Agradecemos a presença das autoridades, gestores, 
alunos, músicos, musicistas e público em geral. Viva 
à nossa Escola de Música. Vida longa e de muitos e 
muitos concertos e projetos!.

Sexta-feira (3), Hortolândia recebeu a 
campanha de doação de sangue. A ação 
aconteceu das 8h30 às 12h, no Centro de 
Memória “Professor Leovigildo Duarte 
Júnior”, que fica na rua Rosa Maestrello, 2, 
Vila São Francisco. 
Uma ação linda! Doe sangue, doe vida !

Concerto Especial 20 anos 
do CEMMH (31/5)

Doação de Sangue (3/6)



Exibição dos Curtas “A última 
transmissão” e “Entalhe do 

Sertão” + bate papo (3/6)

Se você curte um cineminha, não pode perder a 
Exibição dos Curtas "A última transmissão" e o 
"Entalhe do Sertão", na sexta-feira (3), às 19h, 
na Escola de Artes "Augusto Boal". Além da 
apresentação dos audiovisuais, vai rolar um 
bate-papo com a diretora Helen Quintans. O 
projeto é contemplado pelo ProAC Editais, com 
realização do Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa e conta com apoio da Prefeitura de 
Hortolândia, por meio da Secretaria de Cultura.


