
De 11 de Junho a 1º de Julho de 2022



Apresentação do grupo 
“Turuntuntun” (14/6)

Reunião da Câmara 
Temática de Cultura (14/6)

O Secretário Adjunto, Nei Prazeres, 
participou na terça-feira (14), da reunião da 
Câmara Temática de Cultura, encontro que 
ocorreu online, com os dirigentes culturais da 
Região Metropolitana de Campinas. Entre as 
pautas, nosso Secretário apresentou a 
revista da Lei Aldir Blanc Hortolândia e 
indicou o Mapa da Cultura, para a leitura e 
download da publicação.

Na manhã do dia 14 (terça-feira), o 
grupo "Turuntuntun" fez uma linda 
apresentação no Núcleo Vinde a Mim, 
localizado no Jardim Boa Esperança. As 
crianças e adolescentes tiveram a 
oportunidade de conhecer um pouquinho 
mais do universo da percussão.

Reunião Planeta Rock 
Festival (15/6)

O Planeta Rock está de volta! 
Na quarta-feira (15), concluímos mais 
uma reunião com sucesso! 
A programação está incrível demais e 
logo vamos divulgar em nossas redes.
O evento acontecerá nos dias 9 e 10 de 
Julho, no Parque Socioambiental “Chico 
Mendes”.



Os servidores Anderson Zotesso e Carol 
Cavalcante, do setor de Comunicação da Secult, 
realizaram na quarta-feira  (15), uma formação 
para os servidores da Escola de Artes "Augusto 
Boal". Na atividade, foram apresentados o site 
Mapa da Cultura de Hortolândia, as redes sociais 
da Secretaria e abordadas práticas importantes de 
comunicação tanto interna quanto externa. Essa 
ação formativa é fundamental para fortalecer o 
trabalho de comunicação da Secretaria e o 
atendimento à população.

Formação com servidores da 
Escola de Artes (15/6)

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria 
de Cultura e a AMAAH (Associação de Mães e 
Amigos dos Autistas de Hortolândia), realizou no 
domingo (19), das 9h às 13h, uma importante ação 
em comemoração ao Dia do Orgulho Autista. 
A atividade aconteceu no Parque Chico Mendes e 
teve o objetivo de promover a integração e 
conscientização sobre o TEA (Transtorno do 
Espectro Autista) junto às famílias de autistas e à 
comunidade.

Evento AMAAH - Orgulho 
Autista (19/6)

Reunião sobre o Jacuba 
Festival de Graffiti (15/6)

Quarta-feira (15), rolou uma reunião entre nossa 
equipe e os artistas Kranium e Cabelin, 
idealizadores do Jacuba Festival de Graffiti. O 
encontro foi para acertar detalhes do local e da 
realização do Festival, que está previsto para 
agosto. O Jacuba Festival de Graffiti tem como 
objetivo se tornar referência nacional enquanto 
festival, trazendo uma proposta diferente que 
proporciona trocas, experiências e vivências com 
artistas de outros estados, para que a nossa cidade 
tenha mais acesso a diferentes estilos da arte e se 
torne uma referência na região.



A Cultura de Hortolândia não para! Na batida das 
mãos e dos pés e no ritmo da viola do Mestre 
Chiquinho, o grupo de cultura caipira “Pioneiros do 
Catira”, representou a nossa cidade no 4º Encontro 
de Folia de Reis, realizado no domingo (19), em 
Cordeirópolis. Nossa gratidão à organização do 
evento, aos integrantes do grupo, ao nosso querido 
Mestre Chiquinho, à equipe da Secult Hortolândia, 
que acompanhou a ação, e em especial ao público, 
que nos recebeu com muito carinho.

Participação do Grupo Pioneiros do 
Catira em Cordeirópoles (19/6)

Audições individuais 
1º Semestre (19/6)

Os alunos do Centro de Educação Musical 
participaram no domingo (19), das audições 
individuais do 1° semestre. As apresentações 
foram de clarineta, flauta, trompa, trombone e de 
musicalização infantil. 
As audições são divididas por instrumentos e o 
público pode conferir o desenvolvimento de cada 
aluno. No dia 25/6, é  a vez da turminha de 
percussão e no dia 26/6, os alunos de saxofone, 
oboé, fagote, trompete e percussão.

Batalha J.A (19/6)

Domingão (19), a partir das 14h, no Jardim Amanda, 
aconteceu a Batalha J.A. edição “Combate”, promovida 
pelo Coletivo NPN e que conta com apoio da Prefeitura 
de Hortolândia, por meio da Secretaria de Cultura. O 
evento contou com ambientação temática de ringue de 
luta, com participação de MCs (mestres de cerimônia) da 
cidade e região. Além disso, rolou apresentações de 
artistas e grupos de rap. A ação ofereceu cortes de cabelo 
gratuitos, espaço de tatuagem e um cantinho “kids” para a 
criançada. E teve a participação da nossa Biblioteca 
Central com a estante do projeto “Gostou? Leva pra 
casa”. 



A Banda Municipal de Hortolândia realizou 
nesta terça-feira (21), às 20h, uma 
apresentação pelo projeto “Concertos 
Oficiais”, Série Inverno, no primeiro dia da 
estação mais ”lerigou” do ano. O repertório 
estava lindo.

Entrevistas sobre a Re Virada na  
NotíciaFM e DigitalPOP (22/6)

Rolou na quarta-feira (22), uma entrevista com o 
Secretário Adjunto, Nei Prazeres, para a Notícia 
FM. E às 19h30, aconteceu uma entrevista para o 
Programa: A voz da Cidade, da Digital POP, com o 
Diretor da Secretaria de Cultura, Adilson Guerreiro, 
o Secretário Adjunto, Nei Prazeres e a dupla 
sertaneja Zé Victor & João.

Concerto série de Inverno 
(21/6)

E teve até podcast com artistas da Re Virada 
Cultural, que rolou segunda-feira (20), em 
nosso YouTube. Se você perdeu e só correr 
em nosso canal e conferir! 
Participaram do Podcast: Gabriel Gadelha, 
Isabella Valentina, Zé Victor & João, Bruno 
Prado, Alessandro Silva, Erica Barbosa e As 
Brutas.

Podcast pré Re Virada 
Regional de Cultura (20/6)



Rolou uma entrevista com o nosso 
Secretário Adjunto, Nei Prazeres, sobre 
a Re Virada Cultural, na manhã de 
sexta-feira (24), na Rádio Massa FM 
(98.3).

A programação do Ponto Mis vem lá dos anos 90 
e trouxe dois desenhos clássicos para toda 
família curtir na Escola Cultural “Augusto Boal”. 
Na sexta (10), às 19h30, o filme da vez foi  
Mulan. Dia 24/06 teve 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: Aladin (24/6)

Dá uma olhadinha no nosso esquenta 
sertanejo, na Prefs. Na quinta-feira (23), 
realizamos uma ação super legal de 
divulgação da Re Virada Cultural, no prédio 
da Prefeitura de Hortolândia. Na companhia 
dos nossos  violeiros, do berranteiro Val e da 
equipe da Secult Hortolândia. Obrigada pela 
recepção calorosa, galera! 

Divulgação na Prefeitura:
Re Virada Cultural (23/6)

Entrevista com Nei Prazeres, 
Massa FM (23/6)



O Centro de Educação Musical Municipal 
de Hortolândia "Maestro Ronaldo Dias de 
Almeida" realizou as últimas audições 
individuais do 1° semestre de 2022. 
Sábado (25), aconteceram as 
apresentações da classe de percussão e 
domingo (26), das turmas de saxofone; 
oboé e fagote; trompete e percussão. 

Sábado (25), das 8h às 12h, aconteceu mais uma 
edição do “Viva Mais na Cidade” e desta vez, foi 
a Secult Hortolândia que recebeu essa ação tão 
importante para a população. Rolou em nosso 
espaço: atrações musicais, atividades esportivas, 
orientações de saúde, serviços do Procon, 
atendimento do Cadastro Único, serviços do 
Projeto Cidadania em Movimento (segunda via 
de certidões de nascimento, casamento e óbito), 
orientações da Defensoria Pública e muito mais! 

Projeto Viva Mais na Cidade 
(25/6)

Sabadão e nós estamos como? No clima bem 
sertanejo da Re Virada Cultural e com este 
esquenta realizado na manhã de sábado (25), 
com a nossa equipe animada e com trio 
elétrico, que rodou pelas ruas de Hortolândia.  
E contamos com a participação mais que 
especial do nosso amigo Val Berranteiro para 
fazer aquela chamada no estilo pantaneiro.  

Divulgação nas ruas:
 Re Virada Cultural (25/6)

Últimas audições individuais 
1º Semestre (25/6)



Que gratificante começar a semana com 
a pureza das crianças e uma bela canção! 
A Banda Municipal de Hortolândia 
realizou na terça-feira (28), uma linda 
apresentação na E.E. Jardim Aline (Jd. 
Santiago), levando muita música boa para 
tocar os corações dos(as) alunos(as) e 
professores(as). Essa é a nossa Cultura. 

Quarta-feira (29), na Secretaria de Cultura, 
aconteceu a reunião de HTPC com os 
arte-educadores dos cursos livres. 
As pautas discutidas foram: 
- Recesso nos cursos livres de 11 a 22/7 
(finalizando o 1º semestre);
- Abertura de novas vagas para o 2º semestre;
- Realização de divulgação das formações, nas 
escolas da nossa cidade;
- Início do planejamento para o InterArtes (que 
neste ano, será temático).

Reunião sobre o Recital de 
Inverno (29/6)

Quem aí já está com saudades do domingão 
sertanejo no Parque Chico Mendes? A Re Virada 
Cultural foi incrível demais! Nosso coraçãozinho 
está radiante por proporcionar um dia inteirinho de 
muita música e diversão para cerca de 7 mil 
pessoas. Nossa gratidão aos artistas dos 14 shows 
realizados; aos nossos gestores; à nossa equipe 
top da Secult Hortolândia; aos empreendedores(as) 
da Praça da Alimentação; aos servidores(as) e 
Secretarias parceiras; ao nosso Prefeito Zezé 
Gomes pelo apoio e confiança e especialmente a 
você, que compareceu e fez a festa ficar ainda 
mais linda. Até a próxima! 

 Re Virada Regional de 
Cultura (26/6)

Apresentação da Banda 
Municipal de Hortolândia (28/6)


