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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/


Festa do Milho 2022 
(4 e 5/6)

4ª Edição da Parada 
Poética (6/6)

Uma noite incrível, repleta de corações 
quentinhos. A Parada Poética Junina foi 
maravilhosa, um grande arraiá de versos e 
de afeto.
E eita povo arretado de bom! RAPadura 
Xique-Chico, que trouxe a belezura de suas 
palavras e músicas e cada um que colou no 
microfone aberto. Foi tudo lindo!

Nos dias 4 e 5 (sábado e domingo) rolou o 
primeiro final de semana da XVII Festa do 
Milho 2022, uma festa cheia de atividades 
culturais e gostosuras!
A festa também acontece nos dias 11 e 12 
de junho, na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida dos Campos Verdes, rua José 
Roberto Diogo, 225, Jardim Campos Verdes.

Concerto Especial: 
Catadores de Material 

Reciclável  (8/6)

Rolou muita música e emoção na manhã de 
quarta-feira (8) na homenagem que nós da 
Secult realizamos aos catadores de 
recicláveis em Hortolândia.
Gratidão a todos os catadores e garis do 
Brasil, por deixarem nossas cidades limpas e 
saudáveis. Vocês são nota mil!



Nesta quinta-feira (9), às 19h, aconteceu a  sexta 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Política Cultural de Hortolândia. O encontro foi 
aberto ao público, na Unidade Cultural “Arlindo 
Zadi”/Secretaria de Cultura. 
Abordaram os seguintes temas: informes; 
aprovação da Ata da Reunião anterior; continuação 
das visitas dos conselheiros aos espaços de 
evento administrados pela Secult e a formação de 
Comissão de revisão da Lei/Regimento do CMPC.

6ª Reunião Ordinária 
CMPC (9/6)

A programação do Ponto Mis vem lá dos anos 90 e 
traz dois desenhos clássicos para toda família 
curtir, na Escola Cultural “Augusto Boal”. Nesta 
sexta (10), às 19h30, o filme da vez é Mulan. E 
fique atento, que dia 24/06 vai ter Aladin!
A exibição da Mostra de Desenho 90’s é uma 
parceria da Prefeitura de Hortolândia, por meio da 
Secretaria de Cultura com o Museu da Imagem e 
do Som, Governo do Estado de São Paulo / 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Ponto Mis: Mostra de 
Desenhos 90’s (10/6)

Doação de livros para a 
Biblioteca (8/6)

A Biblioteca Municipal “Terezinha França de 
Mendonça Duarte” recebeu nesta quarta-feira 
(8), doação de 60 livros da Editora “Dentro da 
História”, para faixas etárias de 0 a 5 anos e 
de 6 a 12 anos.
A editora cria livros personalizados que 
transformam as crianças em protagonistas, 
para gerar identificação e despertar o 
interesse pela leitura.


