
no Centro Cultural Professor 

Sergio Laurato, a partir das 

15:00 horas; momento este em 

que os  agentes culturais pode-

rão se conhecer, dialogar  e 

propor novas metas para os 

futuros candidatos a prefeito 

de Batatais. Participe! 

 O Departamento 

Municipal de Cultura foi reto-

mado na gestão do prefeito 

Eduardo Oliveira em 1º de 

abril de 2013, cumprindo a 

proposta de governo e possibi-

litando o desenvolvimento de 

uma política cultural afirmativa, 

em que os primeiros passos 

foram dados na formação de 
público e ampliação das ações 

culturais em Batatais. 

 Este in formativo 

cultural visa manter registrado 

os principais avanços da cultura   

nos últimos três anos , além de  

documentar as ações que fize-

ram parte de todo este proces-

so de construção coletiva en-

tre o poder público, parceiros 

culturais e a população. 

 Muito ainda há para 

se fazer e essas decisões de-

vem ser pautadas a partir dos 

debates e audiências públicas 

que possibilitam  uma pausa 

para se pensar a cultura. 

 As audiências públi-

cas promovidas pela Câmara 

Municipal são uma oportunida-

de para este diálogo. Outra 

oportunidade será realizada no 

próximo dia 03 de julho , 

em que o Departamento Muni-

cipal de Cultura promoverá um 

CAFÉ CULTURAL  

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RODA MUNDO RODA GIGANTE 

 Foi com surpresa que 

recebi o convite da então Se-

cretária de Educação e Cultura, 

Maria Cristina, para assumir o 

Departamento de Cultura e 

confesso que o que mais dese-

java era continuar na posição 

cômoda de apenas cobrar me-

lhores condições para cultura, 

sem ser responsável por ela. 

 Não é nada fácil estar  

neste cargo de diretor de cul-

tura, até porque  cultura é o 

que menos fazemos, diante de 

tanta burocracia presente no 

serviço público. 

 Mas se aprende mui-

to e com certeza cada dia foi 

de grande crescimento e opor-

tunidade de reconhecimento 

de nossos limites e ideais. 

 As anotações presen-
tes neste informativo visam 

facilitar a continuidade  das 

ações culturais e viabilizar a 

formação de novos projetos.  

 Tonar as informações 

sobre a cultura de Batatais o 

mais acessível possível, para 

que novas oportunidades sujam 

dentro de uma construção 

coletiva e que a roda continue 

girando. 

 Gratidão a todos que 

completam estas páginas! 
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A foto do BLOCO BELLINI em 2014, desfilando pelas ruas do 
centro histórico de Batatais, é a imagem escolhida para repre-

sentar todos os avanços da cultura , em que  a voz da população 
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O Cine Clube é um projeto de inici-

ativa de um grupo de rapazes, que 

veem no cinema a possibilidade de 

promover debates e reflexões sobre 

a sociedade .O projeto contou com 

a parceria do Departamento Munici-

pal de Cultura a partir da aquisição 

do KIT CINEMA, doado pelo Go-

verno do Estado dentro do progra-

ma de incentivo à criação de salas de 

exibição de filmes em 2014. 

As seções do Cine Clube são reali-

zadas todo primeiro sábado de cada 

mês, a partir das 19:00 horas no 

Auditório do Centro Cultural Pro-

fessor Sergio Laurato. 

A estrutura necessária para a reali-

zação das seções são: telão, proje-

tor, caixas de som, 50 cadeiras 

e pipoca, que é estourada na 

hora e distribuída gratuitamente 

ao público. 

O Departamento de Cultura 

também possui recurso destina-

do à impressão dos 50 cartazes 

e 400 flyers ao mês, que são 

distribuídos pela cidade pelos 

membros do Cine Clube e par-
ceiros para divulgar o filme que 

será exibido.Nos últimos meses 

as impressões deixaram de ser 

coloridas visando economizar 

nos custos de impressão e am-

pliar a divulgação com os pan-

fletos. O responsável pelo Cine 

Clube de Batatais é Flavio Stop-

pa, que conta com uma equipe 

de apoio na organização das 

indicações dos filmes, da logísti-

ca de divulgação,  do roteiro e  

gravação de chamadas em vídeo 

nas redes sociais e manutenção 

de uma página no facebook 

sobre o projeto.  

A próxima seção do Cine Clube 

será  “Ensaio sobre a Cegueira”, 

no dia 02 de abril. O filme foi 
rodado em Toronto, no Cana-

dá, em São Paulo e Osasco no 

Brasil e em Montevidéu no Uru-

guai. Baseado no livro de 1995 

de José Saramago, uma epidemia 

de cegueira prolifera-se por 

uma cidade moderna, resultan-

do no colapso da sociedade. 

Todos estão convidados! 

pertencentes da comunidade 

batataense e alguns convida-

dos de cidades vizinhas. 

A Oficina, todos os anos, 

culmina com a apresentação 

da Mostra do Cineasta Batata-

ense, ocasião em que são 

apresentados todos os curtas 

produzidos durante a oficina. 

Em 2016 está marcada para 
junho, a apresentação pública 

da X Mostra do Cineasta Ba-

tataense.  

As inscrições e a oficina são 

gratuitas e as reuniões ocor-

Criada em 2007, a Oficina de 

Técnica Cinematográfica Meu 

Primeiro Filme, de Batatais, 

comemora seus dez anos. No 

ano passado, pela primeira vez, 

a iniciativa mantida pela Prefei-

tura de Batatais, teve também 

apoio do Proac Editais, Progra-

ma de Fomento à Cultura pa-

trocinado pelo Governo do 

Estado de São Paulo.  

Em nove edições, o ‘Meu Pri-

meiro Filme’ atendeu mais de 

500 participantes, que realizaram um total de 86 curtas metra-

gens, todos criados, produzidos e finalizados por pessoas, 

rem das 13 às 15 horas dos 

sábados e domingos, a partir 

do dia 5 de março, no Centro 

Cultural. A coordenação e 

monitoramento do programa 

está sob responsabilidade de 

Rogério Takashi e Renan de 

Omote, com supervisão de 

José Adalto Cardoso. A exe-

cução é da Marandu Comuni-
cações, com o apoio da Prefei-

tura Municipal de Batatais. 

Este projeto é referência no 

Estado de São Paulo e está 

sedimentado em Batatais.  

CINE CLUBE BATATAIS 

OFICINA MEU PRIMEIRO FILME 

PONTO MIS  PARA BATATAIS 

infraestrutura necessária (espaço ade-

quado para as exibições, equipamentos, 

equipe e divulgação local).  

Mensalmente, um programa de filmes 

diferente é enviado para ser exibido, na 

maior parte das vezes composto por 1 

curta e 1 longa-metragem, acompanha-

do de uma atividade complementar, que 

pode ser um bate papo com o diretor 

do filme ou uma oficina audiovisual. O 
MIS está ampliando a área de atuação, 

estabelecendo parcerias para criar pon-

tos de difusão audiovisual espalhados 

pelo Estado, levando, assim, ações do 

MIS a lugares sem a mesma infraestru-

tura. Levar a programação do MIS para 

outros centros é uma das linhas de atuação 

da atual gestão do Museu de imagem e do 

Som de São Paulo. 

Este programa busca democratizar o acesso 

ao cinema, a fim de contribuir para a forma-
ção de plateias, a difusão de filmes e o estí-

mulo à produção local. Batatais não possui 

ponto MIS, mas possui as condições de rece-

ber o projeto 

“Pontos MIS” é um programa da Secreta-

ria de Cultura do Estado, de circulação e 

difusão audiovisual que visa promover a 

formação de público e a circulação de 

obras do cinema.  

Estabelecendo parcerias para criar pon-

tos de difusão audiovisual espalhados 

pelo Estado, o programa é uma parceria 

entre o Museu da Imagem e do Som - 

MIS e as cidades do Estado.  

Com a aquisição do kit cinema, a cidade 

de Batatais pode solicitar a participação 

no programa Ponto MIS. 

O MIS entra com a programação e o 

material de divulgação e a cidade com a 
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Os cartazes do Cine 

Clube foram desenvolvi-

dos pelo designer Gui-

lherme Guidetti, grande 

artista e músico da cida-

de, que  recentemente 

mudou para São Paulo; 

ficando aberta a possibili-

dade de novos parceiros. 



Foi com o talento e garra do 

Grupo Teatral TABA, destaque 

em festival estadual de teatro, 

que o Teatro Municipal Fausto 

Bellini Degani foi inaugurado em 

15 de dezembro de 1979 prefei-

to Antônio Claret  Dal Picolo, 

com apresentação do Concerto 

da Orquestra Sinfônica do Esta-

do de São Paulo. 

Na placa de inauguração do 

Teatro, merece destaque a fra-

se: “FRUTO DA PERSERVERANÇA 

E DA TRADIÇÃO CULTURAL DO 

POVO DE BATATAIS”, o que 

reforça a importância da gestão 

com a participação popular. 

As primeiras ações do Departa-

mento de Cultura em 2013 

foram voltadas para o uso ade-

quado do local, priorizando as 

ações culturais e criando um 

regulamento coletivo, com a 

participação dos grupos de tea-

tro, academias de dança e esco-

las. 

Com 36 anos de existência, o 

Teatro Municipal recebeu sua 

primeira reforma entre 2015/16, 
viabilizada por emenda do depu-

t a d o  N e w t o n  L i m a 

(intermediado pela vereadora 

Andresa) com a contrapartida 

da prefeitura num total aproxi-

mado de R$300.000,00 em que 

foi possível  principalmente a 

troca do telhado com a coloca-

ção de telhas termo acústicas e 

projetos de acessibilidade. Pre-

visto para reiniciar suas ativida-

des no segundo semestre de 

2016, o agendamento do Teatro 

já está sendo feito com a taxa 

de uso de R$ 252,70 por   perí-

odo (manhã, tarde ou noite).  

Dentro da taxa estão inclusos 

os serviços de limpeza,    acom-

panhamento técnico de som e 

iluminação, manutenção dos 
b anhe i ros  e  r e cep ç ão . 

PRIORIZAREMOS AS ATIVI-

DADES ARTÍSTICOS CULTU-

RAIS DE QUINTA A DOMIN-

GO.Formaturas, Palestras, E-

ventos Religiosos e demais e-

ventos que não tenham finalidade cultural terão exclusivida-

de de agendamento para segunda, terça e quarta-feira. 

EVOÉ!!!!  (vide regulamento na próxima página). 

criar um edital e montar uma 

equipe de gestão desses proje-

tos, possibilitando a livre con-

corrência e garantindo as 

mesmas condições de partici-

pação dos grupos teatrais. 

 Outra possibilidade, 

são as contrapartidas pela 

ocupação dos espaços cultu-

rais .  

 Atualmente o Gru-

po Athos possui sede no po-

rão do Centro Cultural Pro-

fessor Sergio Laurato e o 

Grupo Evoé  está de malas 

 Está mais do que 

comprovada a tradição em 

artes cênicas de Batatais, sen-

do muito viável a criação de 

parcerias com os grupos tea-

trais a fim de garantir a manu-

tenção dos projetos. 

 Oficinas de atores, 

figurinos, bonecos e cenários 

são algumas das possibilidades 
de  projetos que podem ser 

criados dentro do  orçamento  

da dotação de Apoio a Proje-

tos Culturas de Música e Ar-

tes Cênicas. 

 Para tal, é preciso 

prontas para ocupar a sala do 

3º andar do Teatro Municipal 

Fausto Bellini Degani, levando 

também a Figurinoteca que 

atende a toda a população 

com o empréstimo de figuri-

nos. 

 O Grupo Plenitude 

possui sede própria, mas tam-

bém está aberto para parceri-

as com o poder público. 

 Enfim, novos passos 

podem ser dados e mais ideias 

podem surgir, principalmente 

em diálogo com os grupos. 

TEATRO MUNICIPAL 

PARCERIAS FUTURAS  

ARTES CÊNICAS 

Com a reforma do Teatro surgiu a pos-

sibilidade de realizar as peças em espa-

ços alternativos, como o auditório do 

Centro Cultural que recebeu adequa-

ções de iluminação para apresentações 

locais e do Circuito Cultural Paulista, 

tornando-se um novo espaço para as 

artes cênicas em Batatais. 

Segue a agenda de peças agendadas até o 

presente momento, sujeita a alterações: 
09/04- 19:00 (Auditório) “1,2,3 a Magia 

se Fez” - Personinha (PLENITUDE) 

09/04 - 20:00 (Auditório) “Sete” 

- Persona (PLENITUDE) 

23/04 (Auditório) “Um Homem no Só-

tão”  - BALAKOBACO Ribeirão Preto 

(a confirmar) 

15/05 (Teatro Sergio Cardoso SP) - 20:00 

“O rato no Muro” Fase Estadual Mapa 

Cultural Paulista (EVOÉ) 

06/08 (Teatro) “O Bêbado da Praça”  

13/08 (Teatro) “O Rato no Muro” - 20:00 

(EVOÉ) 

27/08(Teatro)“Ribalta”20:00 (PLENITUDE) 

28/08 (Teatro)”Ribalta”20:00(PLENITUDE) 

21,22,23,29 e 30/10 (Teatro) “Festival 

Plenitude”  (PLENITUDE) 
19/11 (Teatro) 20:00 “Persona e Personi-

nha” (PLENITUDE) 

Para os grupos teatrais de Batatais a taxa 

de ocupação do Teatro corresponde a 10% 

da bilheteria, visando incentivar a produção 

cultural local. 

Atualmente o Departamento de Cultura 

mantém o contato com três companhias 

teatrais de Batatais: o Grupo Teatral Ple-

nitude, o Grupo Athos e o Grupo Evoé, 

além dos grupos da região. 

 Todas as companhias da cidade estão em 

pleno desenvolvimento de suas peças e 

trabalhos, mesmo diante da dificuldade de 

não ser possível viver exclusivamente de 

arte. O Plenitude mantém a escola de 
formação de atores Persona e Personinha, 

o Grupo Athos está desenvolvendo a 

peça “O Taturfo” (Moliere) e o Grupo 

Evoé está com a peça “O Rato no Mu-

ro” (Hilda Hilst). Tanto o Athos quanto o 

Evoé possuem sede no Centro Cultural. 
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Cartaz da Peça de teatro 
do Grupo Evoé de Bata-

tais selecionada no Mapa 
Cultural Paulista pela  
região de Ribeirão Preto 
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TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º. O Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, situado à Praça Dona Carolina Zanetti Soriani 

s/nº, administrado pelo Departamento Municipal de Cultura, destina-se prioritariamente a exibição de peças teatrais, espetáculos musi-

cais e de dança, assim como outros eventos culturais, desde que condizente com sua estrutura física, respeitando sua condição e confor-

midade com os projetos e diretrizes preconizadas na política pública de cultura e lazer do município de Batatais. Art. 2º. A capacidade de 

público do Teatro é de 500 pessoas e por questão de segurança, não será permitida a colocação de cadeiras sobressalentes nos corredo-

res da plateia. Art. 3º. A Administração do Teatro Municipal será composta por uma equipe formada por: 1 Administrador do Teatro 

Municipal (Diretor Municipal de Cultura) 1 Técnico Administrativo (Setor de Obras – Eletricista) 1 Agente de Apoio Administrativo 

(Escriturário) 1 Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza) Art. 4º. O horário administrativo do Teatro Municipal será das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira. Parágrafo único. Em dias de espetáculos e ensaio geral, ou monta-

gem e desmontagem, inclusive em feriados e finais de semana, o horário mencionado no artigo 4º poderá ser flexibilizado conforme a 

necessidade do evento, desde que haja prévia autorização e agendamento com a Administração do Teatro. Art. 5º. Todos os ingressos 

inclusive os para vendas promocionais (meia entrada, cortesia e antecipados), deverão ser chancelados através de carimbo pela adminis-

tração do Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Art. 6º. As portas do Teatro serão abertas ao público trinta minutos antes do início de 

cada sessão. Parágrafo único – Caso o espetáculo comece com a entrada do público a administração do teatro deverá ser comunicada 

com antecedência. Art. 7º. Não será permitida a entrada na plateia de pessoas, portando produtos comestíveis e bebidas, cabendo MUL-

TA ao responsável pelo evento. Art. 8º. Serão utilizados os acessos laterais do Teatro, exclusivamente para a entrada e saída de material 

cênico e guarda-roupa do espetáculo, não sendo permitida a entrada e saída de público pelos acessos. Art. 9º. Todo material cênico do 

espetáculo, deverá ser liberado do palco e retirado no mesmo dia ou no dia posterior pela manhã. Objetos e materiais cênicos que serão 

utilizados novamente em temporada no Teatro, poderão ser guardados no porão. Parágrafo primeiro: A administração do Teatro não se 

responsabiliza pelo material deixado no porão ou camarins. TÍTULO II DAS CESSÕES CAPÍTULO I DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS 
Art. 10º. A cessão do Teatro Municipal dar-se-á mediante requerimento formal (ofício/ email) da parte interessada, dirigida à Administra-

ção do Teatro através do email: depculturabatatais@hotmail.com, que avaliará as condições estabelecidas no art. 1º deste Regimento, 

bem como a disponibilidade de data para a realização do evento. Parágrafo primeiro: A Administração do Teatro se reserva o direito de 

organizar edital de seleção de projetos culturais e a distribuição de cinco datas para eventos beneficentes a cada semestre. Art. 11º. Con-

forme estabelecido em plenária pública realizada em 2013, ao solicitar o uso do Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani”, deverão ser 

cumpridas as seguintes determinações: Enviar o requerimento/email ou ligar ao Teatro Municipal de Batatais (3761 2097) solicitando o 

agendamento do Teatro. Parágrafo primeiro: Após a confirmação do agendamento, encaminhar por ofício/email as informações adicionais 

constando: - nome do evento ou peça - data de realização do evento, - horário reservado para organização e realização do evento - 

valor do ingresso - classificação indicativa, - nome do grupo, - nome da pessoa responsável pela bilheteria - nome da pessoa responsável 

pela portaria - release da peça ou descrição do evento, - mobiliário e materiais utilizados no palco para a realização do evento, - equipa-

mentos e materiais cenográficos que ficarão suspensos em varas, - nome do organizador/responsável pelo evento e telefone de contato, - 

solicitação de acompanhamento de técnico de som e iluminação durante a montagem e/ou evento, - reserva de uma data para ensaio 

geral, única e exclusivamente mediante pagamento de taxa por período. - informação sobre a venda de produtos promocionais relaciona-

dos ao evento - utilização de efeitos especiais tais como: fogo, fumaça, gelo seco, neve artificial, água, produtos químicos, terra, cigarros e 

outros, justificando a utilização dos mesmos, para avaliação do Departamento Municipal de Cultura. Parágrafo segundo: Eventos que não 

tenham cunho cultural de acordo com o estabelecido no Art.1º, como palestras, formaturas, cursos e eventos religiosos, apenas poderão 

ser agendados com antecedência de três meses da realização do evento e prioritariamente nas segundas, terças e quartas-feiras. Parágra-

fo terceiro: Eventos de formatura só poderão ser agendados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, desde que não prejudiquem a 

programação cultural da cidade. Parágrafo quarto: O Departamento Municipal de Cultura verificará junto aos órgãos competentes sobre 

a permissão da utilização de fogo, fumaça, gelo seco, neve artificial, água, produtos químicos, terra, cigarros, tecidos tencionados e ou-

tros, podendo ou não permitir o seu uso. Art. 12º. Aprovado o requerimento, a reserva da data será efetivada após a assinatura de Con-

trato de Compromisso e preenchimento da ficha com a relação de: - Plano/Mapa de luz – responsável técnico - Plano de som – respon-

sável técnico - Mapa de palco com cenário - Quantidade de camarins solicitados - Dia e horário de chegada do cenário e figurino - Dia e 

horário de um ensaio geral (de acordo com a disponibilidade de agenda do Teatro) - Taxa de uso do teatro – recibo do depósito na 

Secretaria de Finanças (Banespinha) / porcentagem de bilheteria/ / pagamento no dia - Declaração de ciência do regimento - Solicitação 

de data show – sim /não Parágrafo primeiro: O solicitante receberá um email de confirmação da reserva. Art. 13º. Confirmada a reserva, 

a cessão efetivar-se-á mediante o pagamento de R$ 252,70 da taxa de uso do Teatro POR PERÍODO (manhã, tarde, noite) na Secretaria 

Municipal de Finanças, dentro do prazo de uma semana antes da realização do evento. Juntamente com o recibo da taxa, deverá ser pre-

enchido termo de compromisso de pagamento de R$500,00 à Administração do Teatro, para repor possíveis danos causados por trans-

gressões do regimento interno. Parágrafo Único: Caso a cessionária deseje pagar a taxa de uso do Teatro após o recolhimento do di-

nheiro da bilheteria, o mesmo deverá ser informado no Contrato de Compromisso previsto no Art. 13º. Art. 14º. Caso a cessão solicita-

da tenha cunho beneficente, a cessionária deverá encaminhar ofício ao Diretor Municipal de Cultura, solicitando a dispensa do pagamen-

to da taxa. Parágrafo primeiro: A Administração do Teatro disponibilizará dez dias ao ano para apresentações beneficentes. Parágrafo 

segundo: Independentemente da isenção da taxa, as demais regras previstas no Regimento interno devem ser cumpridas nos eventos 

beneficentes. Art. 15º. Aos grupos teatrais amadores da cidade, será cobrada a porcentagem de 10% da bilheteria, como incentivo à for-

mação cultural. Parágrafo único - A cada evento, a cessionária disponibilizará para a administração do Teatro Fausto Bellini Degani dez 

ingressos. Art. 16º. A cessão compreenderá além do espaço físico do Teatro, os serviços da equipe descrita no Art. 3º e a utilização dos 

equipamentos cenotécnicos, de som e luz disponíveis e instalados. Parágrafo primeiro: Caso haja a necessidade do uso de data show será 

cobrada a taxa adicional de R$50,00, recolhida diretamente na secretaria do Teatro. Parágrafo segundo: a utilização dos equipamentos de 

som e luz só será disponibilizada nos dias de ensaios gerais e apresentações. Art. 17º. A cessão do Teatro sem a cobrança da taxa para 
eventos beneficentes não inclui os serviços da equipe técnica e a utilização dos equipamentos cenotécnicos de som e luz instalados. Pará-

grafo Único: Eventos beneficentes não disponibilizarão de datas para ensaios gerais. Art. 18º. É expressamente proibido o uso de confe-

tes, serpentinas, balões de ar, farinha, talco, água, líquidos diversos, objetos com fogo, semente, chuva de prata ou quaisquer objetos que 

possam causar risco de incêndio ou danos ao Teatro, seja no palco, saguão e plateia. Caso isso venha a ocorrer é de responsabilidade do 

organizador do evento a limpeza completa dos espaços danificados, além da cobrança de multa prevista no artigo 14º.  



REGULAMENTO USO DO TEATRO 
carga, descarga, montagem e desmontagem e ou tarefas de apoio 

para a realização do espetáculo. Art. 34º. A Cessionária deverá 

fornecer à Administração do Teatro, por escrito ou email, os 

nomes do elenco artístico, assim como dos empregados, fornece-

dores e ou colaboradores vinculados à realização do espetáculo, 

bem como a classificação etária do mesmo, sendo de inteira res-

ponsabilidade da cessionária a fazer se cumprir e devendo ser 

respeitada, levando em consideração que o Conselho Tutelar 

poderá ser acionado caso haja desrespeito ao estatuto da criança 
e do adolescente – ECA. Art. 35º. Será permitida à Cessionária, a 

venda, nas dependências do Teatro, de pôsteres, programas, li-

vros, CDs e outros materiais relativos ao espetáculo, desde que 

devidamente autorizada pela Administração do Teatro. Art. 36º. 

Será também permitida a utilização da fachada frontal externa do 

Teatro para fixação de cartazes, faixas ou outdoor, desde que 

devidamente autorizada e supervisionada pela Administração do 

Teatro e não danifique a fachada ou jardim do mesmo. Art. 37º. A 

Cessionária, por si, por seus prepostos e ou representados, obri-

ga-se a manter o Teatro tal como recebeu, com perfeita conser-

vação dos equipamentos disponibilizados, instalações elétricas ou 

mecânicas e todas as dependências físicas, pregos e grampos, in-

clusive não permitindo escritos, pinturas ou colagens nos cama-

rins, sanitários e paredes, indenizando a Administração Pública, 

caso venha a ocorrer alguma dessas hipóteses, com o desconto 

do cheque calção ou cobrança de multa. Art. 38º. Fica vedado à 

Cessionária a utilização do camarim e corredores como depósito 

de cenários, admitindo-se apenas que se guardem objetos de cena, 

quando não possam permanecer no palco ou que não caibam na 

área de recuo nas laterais do palco ou no porão. Art. 39º. Não é 

permitido fumar nos camarins e palco, a não ser como parte da 

apresentação previamente informada na descrição da peça, con-

forme previsto no Art. 12º. Art. 40º. Não é permitido à Cessioná-

ria, sem o consentimento expresso da Administração do Teatro, 

realizar qualquer obra, montagem ou instalação que implique em 

transformações nas dependências cedidas, interna e externamen-

te; assim como a utilização de áreas do anexo, para a construção, 

pintura e adereçamento de cenários. Art. 41º. A manipulação de 

aparelhagem elétrica do Teatro e as mesas de controle serão de 

responsabilidade dos operadores de luz e som da Cessionária, sob 

a orientação, supervisão e fiscalização de técnicos designados pela 

Administração do Teatro. Art. 42º. É vedada à Cessionária, a seus 

prepostos e ou empregados, alterar as instalações elétricas e me-

cânicas do Teatro sem prévia e expressa autorização da Adminis-

tração do mesmo. Parágrafo único. Toda e qualquer instalação 

elétrica ou mecânica suplementar a ser implementada pela Cessio-

nária só poderá ser executada após aprovação da Administração 

do Teatro, e sob sua supervisão. Art. 43º. A Cessionária arcará 

com as despesas de qualquer material adicional para a realização 

do espetáculo, tais como projetores, telões, cenários, fiação, equi-
pamentos de áudio luz e similares. Art. 44º. A Cessionária deverá 

informar à Administração do Teatro, com antecedência de vinte e 

quatro horas, a necessidade de acesso pela porta lateral do mate-

rial cênico do espetáculo, conforme disposto no art. 9º deste 

Regimento. Art. 45º. A Cessionária deverá informar à Administra-

ção do Teatro, com antecedência de vinte e quatro horas, a ne-

cessidade de acesso e saída pelas portas dos fundos localizada na 

Avenida Quatorze de Março, sendo autorizada mediante coloca-

ção de pessoa responsável para segurança do local. TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 46º. Este Regimento Interno faz 

parte integrante do Contrato de Cessão e o seu descumprimento 

total ou parcial implicará na rescisão imediata do mesmo, sem 

prejuízo de outras medidas e sanções legais. Art. 47º. Este Regi-

mento Interno entrará em vigor na data da sua publicação. Bata-

tais, março de 2016.  

Art. 19º. O cessionário terá o limite máximo de 30 (trinta) dias 

antes do evento para cancelar o espetáculo, caso contrário será 

cobrada multa no valor da taxa do Teatro, no valor de R$252,70. 

Art. 20º. A produção do evento deverá enviar ao Teatro release e 

cartazes (impressos e digitais) para divulgação interna e para enca-

minhamento à Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal. 

Art. 21º. Será permitida a entrada na bilheteria, cabine técnica de 

som e luz, palco e camarins, apenas de pessoas credenciadas e 

autorizadas pela administração do Teatro. Art. 22º. A autorização 

para uso do Teatro poderá ser suspensa a qualquer tempo se as 
atitudes realizadas pelos participantes do evento ou pela plateia 

forem consideradas inadequadas, comprometendo o objetivo 

principal do teatro ou a sua integridade. Art. 23º. A administração 

do Teatro poderá, a pedido do interessado, autorizar (desde que 

a agenda permita) novas datas, transferência ou dilatação do perí-

odo da apresentação do espetáculo. Art. 24º. O usuário indenizará 

o Departamento Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Batatais por danos causados às dependências 

do Teatro Municipal Fausto Bellini Degani, bem como em seus 

equipamentos de uso permanente e de consumo com multa refe-

rente a R$500,00. Parágrafo único: caso o dano ultrapasse o valor 

de R$500,00 a cessionária será acionada para cobrir o prejuízo 

total. Art. 25º. Ocorrendo danos ao bem público do Teatro, o 

responsável pelo Teatro lavrará em registro no livro de ocorrên-

cia, assinado pelo responsável e por 02 (duas) testemunhas, que 

será encaminhado à Prefeitura Municipal para as providências cabí-

veis e formalização do desconto do cheque calção ou cobrança da 

multa. Art. 26º. A administração do Teatro não se responsabilizará 

por quaisquer danos, perdas, extravio ou desaparecimento de 

objetos pessoais, figurinos, cenários e equipamentos técnicos, 

pertencentes aos usuários (realizadores do evento e plateia), nem 

por empréstimos destes a terceiros, mesmo que venham a apre-

sentar-se no local. CAPÍTULO II DOS DIREITOS E DEVERES DO 

TEATRO MUNICIPAL Art. 27º. A Administração do Teatro a-

companhará a atuação da Cessionária quanto ao uso das instala-

ções por parte do pessoal artístico, técnico e de apoio contrata-

do, ficando certo que qualquer irregularidade constatada poderá 

dar causa à rescisão contratual da cessão, por iniciativa da Admi-

nistração Pública, sem responder esta por quaisquer ônus decor-

rentes do ato. Art. 28º. A Administração poderá exibir filmes ou 

vídeos, áudio de divulgação institucionais até 10 (dez) minutos 

antes do horário programado para o início do espetáculo, deven-

do avisar à Cessionária sobre o vídeo com antecedência. Art. 29º. 

A Administração do Teatro disponibilizará banheiros e camarins 

limpos e bem iluminados à Cessionária. Qualquer equipamento ou 

serviços extraordinários ficará a cargo e custo da cessionária. Art. 

30º. Para espetáculos de dança, o Teatro Municipal dispõe de 

Linóleo, ficando sob responsabilidade da Cessionária, a colocação 

do material, mediante o pagamento de taxa adicional no valor de 

R$100,00. A retirada do material será feita pela equipe do Teatro. 
CAPÍTULO III DOS DIREITOS E DOS DEVERES DA CESSIONÁ-

RIA Art. 31º. O organizador do evento é responsável por todas as 

despesas decorrentes de salários, acidentes de trabalho, seguros e 

demais obrigações de ordem social e/ou trabalhistas de seu grupo 

e ou pessoas contratadas por ele, assumindo ainda a obrigação de 

cumprir as leis, decretos e regulamentos de âmbito Federal, Esta-

dual e Municipal relativos à execução dos serviços, inclusive direi-

to autoral (ECAD e SBAT), ficando responsável pelas penalidades 

aplicadas pelos poderes públicos, resultantes de infrações que 

vierem a ser cometidas. Art. 32º. A Cessionária responderá exclu-

sivamente por quaisquer transgressões às leis ou regulamentos, 

eventualmente praticados por si ou por seus prepostos. Art. 33º. 

Caberá à Cessionária, contar obrigatoriamente, com equipe para 
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Em relação à política de preser-

vação do Patrimônio Histórico 

de Batatais, muito ainda há que 

se avançar, mas alguns passos 

importantes já foram dados. 
O COMPHAC vem realizando 

reuniões mensais na sala dos 

conselhos do Centro Cultural 

Professor Sergio Laurato e já 

encaminhou o pedido de tom-

bamento municipal da antiga 

Casa da Cultura, que está em 

processo pela prefeitura. 
O Departamento de Cultura 

mantém as ações educativas dos 

Passeios Monitorados para 

escolas e grupos, em que é 

possível aprender um pouco 

mais sobre a história da cidade 

através de suas construções.  

O Arquivo Público, obrigató-

rio em todas as cidades, ainda 

não foi implementado, princi-

palmente porque tal serviço 

requer capacitação de funcio-

nários,conhecimento na ges-

tão dos documentos públicos. 

E local adequado para sua 

acomodação. 
Dentro do Plano Municipal de 

Turismo, sob a coordenação 

de Kauê Paiva, muitos temas 

relacionados ao turismo agre-

gam a questão do patrimônio. 
De certa forma, podemos 

perceber que a população vem 

se interessando mais pelo 

assunto e manifestando seu 

interesse pela preservação na 

imprensa e nas redes 

PATRIMÔNIO  HISTÓRICO 

PASSO A PASSO DOS TOMBAMENTOS 

OPINIÃO POPULAR  
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sociais; 

mas falta a 

consolida-

ção de 

uma políti-

ca de 

gestão do 

patrimô-

nio. 
Este pro-

blema não é apenas de Batatais, sendo visível o abandono do 

patrimônio histórico em grande parte das cidades brasileiras, 

todavia, corresponde a uma grande oportunidade para nossa 

cidade se tornar referência de política patrimonial, desde que 

todos os agentes envolvidos estejam interessados a se dedicar 

à causa, pois a preservação do Patrimônio Cultural é de res-

ponsabilidade de toda a população e poderes constituídos. 
Na imagem acima, podemos constatar a revalorização da facha-

da histórica em benefício ao desenvolvimento comercial. 

1. A solicitação de tombamento deve ser encaminhada ao setor responsável pela preservação cultural da Prefeitura e pode ser de 

iniciativa de qualquer cidadão, do proprietário ou do próprio órgão municipal de preservação.  
2. A solicitação de tombamento deverá ser encaminhada para parecer técnico e, se aprovada, será instaurado o processo de tom-

bamento. (REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA) 
3. O órgão público expedirá uma notificação, dando a conhecer o ato ao proprietário, estabelecendo um prazo para impugnação, 

já definido na Lei Municipal de Tombamento. 
4. Instaurado o processo de tombamento, cabe ao poder público a sua instrução. Quando se tratar de bens imóveis, a instrução 

conterá descrição e documentação do bem, justificativa pela qual o bem será tombado, a definição e delimitação da preservação 

do entorno do bem, os parâmetros para futuras instalações e usos. Para bens móveis, além das já colocadas, deverá ser definido o 

procedimento para sua saída do município e, em caso de coleções, a relação das peças componentes e a definição de medidas que 

garantem sua integridade. 
5. Após instruído, o processo é enviado ao Conselho Municipal de Cultura ou similar, que o distribui à sessão competente, a fim 

de opinar. Se o parecer for favorável ao tombamento, é designado um conselheiro relator que poderá solicitar ao órgão público 

novos estudos, pareceres, vistorias ou qualquer outra medida que oriente o julgamento. 
6. Aprovado o tombamento, será remetido ao Prefeito Municipal para homologação através de Decreto e far-se-á sua inscrição no 

Livro Tombo. 
7. Após a inscrição no Livro Tombo, faz-se a averbação do registro do tombamento em Cartório de Registro de Imóveis, para os 

bens imóveis, e do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para bens móveis. 

8. Se o monumento não for tombado, o processo é arquivado. 



MAPA CULTURAL PAULISTA 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA II GUERRA 
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O Mapa Cultural Paulista é um projeto bienal da Secretaria de Estado da Cultura, realizado pela 

Abaçaí Cultura e Arte – Organização Social de Cultura, tem como objetivo identificar, valorizar 

e promover o intercâmbio da produção artística no Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, 

estimular a participação dos municípios em atividades culturais. 
O Departamento de Cultura  há muitos anos participa da fase municipal, incentivando a inscrição 

de todas as modalidades representantes em Artes Visuais, Dança, Música Instrumental, Canto 

Coral, Teatro, Áudio Visual e Literatura. 
No ano de 2015, a cidade de Batatais sediou a fase regional de Literatura, Vídeo e Música instrumental, 

e participou de todas as modalidades da fase regional, sendo selecionada para a fase estadual com os 

seguintes representantes: 
- O curta COMÉDIA DRAMÁTICA de Caíque Tostes, curta realizado durante o Projeto Meu Primeiro 

Filme de 2014. 

- Poesia  GAMELA de Isabel Raphael 

- Peça O RATO NO MURO  do Grupo Evoé 

- Fotografia ALTARES AO RELENTO de Fanny Victória e FRAGMENTO de Renan Lionelo 

O músico Sergio Laurato recebeu MENÇÃO HONROSA na categoria Música Instrumental. 

O Mapa Cultural é uma grande oportunidade de identificação da produção cultural e circulação 

dos melhores trabalhos. Um grande avanço da cidade foi o surgimento de dois grupos de dança e 

um grupo de Coral exclusivamente para o Mapa e que renderam frutos em 2016, como o Coral 

M Bai Ita Ita, sediado no Centro Cultural. Grupos de dança na fase municipal 

O Centro de Documentação Histórica  da II Guerra Mundial “Capitã Altamira Pereira 

Valadares” (1939/1945) constitui um espaço de memória organizado pela Capitã Altamira enfermei-

ra batataense da Força Expedicionária Brasileira, que se dedicou à coleção de fotografias, documen-

tos, livros e objetos relacionados à história da II Guerra Mundial, para a formação de um local de 

pesquisa e documentação em Batatais. 
O acervo do Centro de Documentação é composto por fardas e documentos dos praci-

nhas, uniformes de campanha e de gala das enfermeiras, marmitas, cantis, talheres, botas, sapatos, 
galochas, objetos de primeiros socorros, medalhas, documentos e fotografias das enfermeiras, além 

de inúmeras fotografias, suvenires, publicações (livros, revistas e jornais) sobre a Segunda Guerra 

Mundial e a Força Expedicionária Brasileira, além de uma exposição itinerante. 
 Todo este material constitui uma fonte de pesquisa extensa e muito detalhada sobre este 

triste fato histórico mundial, com riqueza de informações contidas nos relatos diários da própria 

Capitã Altamira e nas milhares de fotografias, grande parte com identificação. 
Construída com os próprios recursos da Capitã Altamira, a sede definitiva do Centro de Documen-

tação foi inaugurada no dia 06 de Maio de 1994. 
 Em Março de 2004 a Capitã Altamira faleceu, deixando como sua sucessora a sobrinha 

Ivete Pereira Lavagnoli de Montanha que, em parceria com o poder púbico municipal e o Tiro de 

Guerra de Batatais, iniciou em 2007 as obras de reforma do Centro de Documentação e nova orga-

nização museográfica, inaugurada no dia 17 de Maio de 2008. A visita ao local é mediante agenda-

mento pelo telefone 3761 2642. 

 Toda ação cultural e histórica proposta pelo Centro de Documentação da II Guerra 

Mundial, cumpre um papel social de propor um debate sobre a identidade da cidade em relação 

à memória da II Guerra Mundial e uma reflexão sobre as atitudes de cada um para que os hor-

rores da guerra não voltem a acontecer. 
 Dentre os documentos guardados por este espaço de memória está o projeto de 

construção de um MONUMENTO AOS PRACINHAS projetado por BASSANO VACCARINI  

que deveria voltar a ser debatido visando salientar a importância dos pracinhas e das enfermei-

ras da II Guerra Mundial, dando especial enfoque a esta pequena cidade do interior paulista que 

teve mais de 40 pessoas diretamente envolvidas nesta história mundial. 
 Outra proposta que chegou a ser apresentada, foi de se pleitear a vinda de um antigo 

TANQUE DE GUERRA para ficar exposto no jardim em frente ao Centro de documentação, se 

tornando um novo atrativo e agregando valor ao local. 

MONUMENTO AOS PRACINHAS 



Seguindo as coordenadas do PLANO NACIONAL DE CUL-

TURA, o Departamento de Cultura realizou a primeira Con-

ferência Municipal de Cultura em julho de 2013, sendo enca-

minhado um representante local (Luciano Dami) para parti-

cipar do Plano Estadual de Cultura. A Conferência ocor-

reu em três etapas.  O Departamento de Cultura e a Associ-

ação Estação Cultural realizaram, no dia 29 de junho a Pré 

Conferência na Câmara Municipal para a apresentação do 

Plano Nacional de Cultura, do processo de adesão do muni-

cípio de Batatais ao Sistema Nacional de Cultura e da comis-

são organizadora da Confe-

rência Municipal. A reunião 

contou com a participação de 

representantes de vários seto-

res culturais e de alguns re-

presentantes do setor político 

administrativo. Dentre as 

medidas a serem implementa-

das estava a criação do Con-

selho Municipal de Política 
Cultural que gerou grande 

questionamento por parte do 

público presente. A Conferên-

cia ocorreu nos dias 27 e 28 

de julho de 2013. 

A segunda Conferência foi 

realizada em maio de 2015, 

com direcionamentos que 

geraram a confecção do proje-

to de lei do Plano Municipal 

de criação do Conselho Muni-

cipal de Cultura e do Fundo 

Municipal de Cultura, que 

serão entregues para avaliação 

da Câmara Municipal ainda 

neste mês de março de 2016. 

Todas as plenárias foram reali-

zadas com grande participação 

da classe cultural de Batatais, 
sendo necessário dar continui-

dade às propostas apresenta-

das dentro das áreas de Imple-

mentação do Sistema Nacional 

de Cultura, Produção Simbóli-

ca e Diversidade Cultural, 

Cidadania e Direitos Culturais,  

Cultura e Desenvolvimento.  

PLANO MUNICIPAL DA CULTURA 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 
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1. Criação do Conselho Municipal de Política Cultural de Batatais, com garantia de recursos financeiros para o seu funciona-
mento dentro do Plano Plurianual - PPA, e que os membros da Sociedade Civil sejam escolhidos através de votação direta nas 
Conferências de Cultura ou Fórum Cultural. 

2. Criação da Secretaria Municipal de Cultura 

3. Realização bienal da Conferência Municipal de Cultura 

4. Realizar mapeamento de todas as expressões culturais de Batatais até o final de 2013, e com base nas informações obti-
das, disponibilizar formação e qualificação para os gestores (Workshops, Oficinas, Palestras, etc.), com recursos garantidos 
dentro do PPA. 

5. Criar um cargo de Produtor Cultural que será agregado no Departamento de Cultura, com foco em Mídias Sociais para criar e 
administrar uma plataforma de Informação Cultural e Governança Colaborativa através da participação social. 

6. Criação de editais municipais de cultura para a realização de projetos, dando prioridade aos grupos locais. 

7. Pleitear junto as instâncias municipais um orçamento mínimo de 1% dos recursos 

PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 

1. Resgatar as obras bibliográficas e dos artistas locais através do projeto “Memorial do Artista Batataense”. 

  
2. Levar atividades de arte, cultura e artesanato às praças, escolas e centros comunitários em parceria com a Secretaria Muni-

cipal de Turismo e Secretaria da Assistência Social, criando um calendário com as atividades e os locais de apresentação sob a 

coordenação de um produtor cultural. 

3. Promover eventos nas diversas áreas culturais tais como: Salão de Artes, Concurso Literário, Mostra de Teatro, Festival de 

Dança, Concursos Musicais, etc. 



4. Investir na formação artística e cultural dos professores da rede municipal, estadual e particular, através de oficinas, workshops com 

artistas e outros tipos de eventos tais como encontros com professores e HTPC. 
5. Implementar a participação da cultura em pelo menos um dia no fórum de educação. 

6. Acompanhar e parcerizar como vem sendo feito o ensino de música, teatro e dança nas escolas. Verificar como este procedimento está 

sendo implementado, qual o profissional que está assumindo, dando prioridade para os profissionais capacitados nas respectivas áreas. 

7. Incentivar a produção de DVDs sobre a produção cultural e artística da cidade. 

8. Disponibilizar no site da prefeitura vídeos e documentários sobre a cultura local. 

9. Ampliar a parceria com os meios de comunicação para inserções sobre a cultura durante os intervalos comerciais. 

10. Iniciar um estudo sobre a criação de um MIS (Museu de Imagem e Som) em Batatais. 

11. incentivar a produção de documentários e registros sobre o patrimônio imaterial de Batatais. 

12. Implementar um programa de educação patrimonial nas escolas . 

13. Realizar concursos sobre as maravilhas da cidade, em parceria com o COMPHAC. 

CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 

1. Com o objetivo de facilitar o contato, a visibilidade e o trabalho em rede, instaurar de modo formalizado a manutenção de um cadastro 
de identificação dos agentes artístico-culturais do município. Este deve ser de fácil acesso à população geral. 

2.  Com o objetivo de estimular a participação e o acesso da população civil nas questões artístico-culturais do município e a atualização de 
informações entre os agentes em rede, formalizar a execução de encontros culturais a cada 4 meses pela cidade. 

3. Com o objetivo de  incentivar o fomento e a difusão da arte, da cultura e valorizar os artistas e públicos de Batatais, criar um calendário 
anual de ocupação legalizada de espaços públicos e privados no município. Paralelo a isto, manter – de modo formalizado – o cadastro de 
lugares disponíveis à realização destes eventos. 

4. Com o objetivo da difusão do conhecimento e a capacitação dos agentes artístico-culturais, formalizar o trabalho de manutenção de um 
calendário de oficinas, workshops e cursos abertos a interessados em geral. Ao calendário deve estar associado um trabalho para o acesso 
livre à informações didático-culturais sobre os assuntos das atividades eventualmente propostas. 

CULTURA E DESENVOLVIMENTO 

1. Incentivar a produção de DVDs sobre a produção cultural e artística da cidade. 

2. Disponibilizar no site da prefeitura vídeos e documentários sobre a cultura local. 

3. Ampliar a parceria com os meios de comunicação para inserções sobre a cultura durante os intervalos comerciais. 

4.Parcerias para a realização de cursos de capacitação no segmento junto a órgãos regionais e estaduais (como oficinas culturais, etc) 

5.Criação de uma estrutura para divulgação de cursos no setor para os batataenses interessados (junto  as estruturas de divulgação do 
departamento de Cultura – site informativos, redes sociais, veículos de comunicação, etc). 

6. Checar a possibilidade de recursos para bolsas aos batataenses interessados em fazer esse tipo de cursos com o compromisso de devolu-
tiva desse conhecimento à cidade. 

7. Criação de outras estruturas de apoio para quem deseja se qualificar no seguimento (auxílio transporte, alimentação, hospedagem, etc) 

8. Melhoria das infraestruturas culturais locais  e da infra estrutura de mobilidade urbana, com a possibilidade de sediar encontros e even-
tos nas mais variadas áreas do setor. 

9. Parceria com as Secretarias da Educação, Meio Ambiente, Turismo e as Instituições BATEA, ABAFA, CE, SLOW FOOD, entre outras institui-
ções para criação de ações de reaproveitamento ou reciclagem, arte sustentável, cultura gastronômica, etc. 

10. Levantamento de material de descarte de nossas industrias (tecido, metalurgia, espuma expandida, etc) e do potencial de utilização do 
mesmo em arte e artesanato. 

11 Criação de um fundo com recursos da cultura para aumentar o investimento em ações congêneres. 

12. Difundir localmente por meio de palestras, cursos, ferramentas de divulgação da cultura, etc; os caminhos e custos para o registro de 
obras. 

13 Fomentar o registro das obras dos artistas locais com apoio legal junto a parcerias com a Secretaria da Justiça. 

14No conteúdo das variadas oficinas realizadas pela Secretaria de cultura incluir os caminhos para o registro da produção. 

15 Estimular os artistas já consolidados e a família dos mesmos a registrar suas obras, e criar junto ao Museu o registro desses artistas e 
obras. 



iluminadores e figurinistas. A 

orientação artística visa à valo-

rização desses grupos, fomen-

tando a formação de público e 

a vida cultural das comunidades 

que não dispõem de escolas ou 

cursos na área artística, fortale-

cendo assim a produção cultu-

ral destas cidades.  
 Em Batatais, dois 

grupos de teatro já foram ori-

entados pelo Projeto Ademar 

Guerra sendo, o Grupo Athos 

com a peça O Auto da Barca 

(Teatro de Rua) e o grupo 

Evoé com a peça O rato no 

Muro. 

 O Projeto Ademar 

Guerra foi criado em 1997 com 

o objetivo de propiciar orienta-

ção artística a grupos de teatro 

em atividade no interior, litoral 

e regiões metropolitanas do 

Estado de São Paulo.  
 Esta ação se dá por 

meio da contratação de artistas-

orientadores para atuarem 

junto aos grupos selecionados, 

acompanhando seus projetos de 

pesquisa e/ou montagem de 

espetáculos, possibilitando o 

intercâmbio de informação e 

experimentação de novas lin-

guagens cênicas para diretores, 

produtores, atores, cenógrafos, 

Para receber o projeto, os grupos teatrais devem se cadastrar no 

início do ano e  formalizar a parceria com o poder público, caso 

sejam contemplados. 

 O projeto também faz a seleção de artistas orientadores . 
A partir de 2014, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

realiza por meio de contrato de gestão com a POIESIS - Organização 

Social de Cultura, o Programa de Qualificação em Artes que é com-

posto pelos Projetos Ademar Guerra (Teatro) e Qualificação em 

Dança, tendo como ação principal a orientação artística a grupos, 

companhias ou coletivos no interi-

or, litoral e região metropolitana 

de São Paulo, exceto capital. Essa 

proposta tem como base a experi-

ência bem sucedida do Projeto 

Ademar Guerra, realizado há 18 

anos, tornando-se exemplo de 

política pública de formação em 

arte.  

PROJETO ADEMAR GUERRA 

DIREITOS HUMANOS 

Criada em 2006 como uma das ações estratégicas da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-

dência da República (SDH/PR) para celebrar o aniversário da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, 

a Mostra Cinema e Direitos Humanos foi expandida ao longo dos últimos 10 anos e, atualmen-

te, ocorre em todas as capitais federais do Brasil. 

A Mostra é uma das estratégias do Governo Federal para consolidação da cultura e da educa-

ção em Direitos Humanos, ampliando espaços de debate e discussão por meio da linguagem 

cinematográfica e contribuindo para a formação de uma nova mentalidade coletiva para o exer-

cício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. 

Nestes dez anos, a Mostra expandiu em alcance e em escopo – da América do Sul para o He-

misfério Sul, e agora, na 10ª Edição, como Mostra Internacional, além de contar, pelo terceiro 

ano consecutivo, com cerca de 1.000 pontos de difusão pelo país, assumindo assim um caráter 

descentralizador e democrático. 

Realizada pela SDH/PR, a 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo é  produzida pelo 

Instituto Cultura em Movimento – ICEM. 

Em 2015, Batatais teve o privilégio de realizar a mostra ao ar livre, na Praça Barão do Rio Bran-

co, visando garantir o acesso de todos, graças à disponibilização do material por Leonardo 

Ricco  Medeiros. 

SEMANA HIP HOP 

A semana do Hip Hop de  Batatais/SP  em parceira com a Prefeitura Municipal de Batatais , já se  en-

contra em sua 6°edição. Trazendo ao  conhecimento de  toda a população da  cidade a historia de uma 

das  maiores expressões urbanas universais., durante o mês de maio. 
Corresponde a um movimento sócio cultural, que visa a emancipação do negro, do branco, do pobre 

do rico, enfim, do ser humano inserido na sociedade mediante a organização, educação, disciplina e 

respeito.  
Durante a SEMANA HIP HOP são realizadas palestras nas escolas, com a apresentação dos cinco ele-

mentos: Breaking (b.boy e b.girl) que representa o corpo através da dança; MC, (mestre de cerimônia) 

A consciência o cérebro; DJ, A alma essência e raiz; GRAFFITI, a expressão da arte e o meio de comu-

nicação e A SABEDORIA, o conhecimento e ensino da cultura.  
Neste ano de 2016, a Semana Hip Hop será realizada de  06 a 08 de maio, com palestras, 

debates e batalhas, além do lançamento do livro do B.Boy Juninho sobre a História do Hip 

Hop em Batatais. 
No dia 07 de maio está confirmado o show “Mulheres Negras” concebido para celebrar o 

universo feminino dentro da cultura Hip Hop, com o objetivo trazer ao público a arte de 

rua realizada por mulheres. Participam do projeto Yzalú, Drik Barbosa, Stefanie Roberta e 

Cris SNJ + DJ Simmone Lasdenas, que apresentam suas próprias canções e também releitu-

ras de sucessos do RAP Nacional. DIA 07 DE MAIO ÀS 18:00 NO CENTRO CULTURAL 

As mulheres entraram na cena do hip hop brasileiro aos poucos e ganharam voz, força e 

muita disposição para militar, assim podem ser descritas as mulheres que tomam a cena do 

hip-hop no Brasil, elas se organizaram com raps bem escritos, bem executados e apresenta-

dos, com temas mais diversos desde amor até o combate contra o preconceito e a violên-

c i a . R E A L I Z A Ç Ã O :  P R EF E I T U R A  DE  B A T A TA I S  E  R N  C R EW 
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O Centro Cultural Professor Sergio 

Laurato foi o antigo Fórum e Cadeia de 

autoria do arquiteto Carlos Rosencrantz 

iniciado em 1917 e inaugurado em 1919, 

durante o governo de Altino Arantes no 

Estado de São Paulo (1916/1920). 

O prédio é cedido pela Secretaria de 

Segurança do Estado, o que dificulta o 

investimento de recursos provenientes 

de emendas ou editais, uma vez que o 
prédio não é de propriedade do municí-

pio. 

Torna-se urgente a transferência de pos-

se da edificação para o município de Ba-

tatais para a realização das melhorias de 

conservação dos forros e telhados, além 

da instalação do projeto de acessibilida-

de. 

Outra medida interessante que não 

gera grande custo é a instalação de uma 

placa informativa contendo informações 

sobre a história do prédio e sobre 

quem foi Sergio Laurato. 

No Centro Cultural funcionam as se-

guintes atividades: 

- Curso de violão 

- Curso de violino 

- Curso de piano 
- Curso de  musicalização infantil 

GRUPO EVOÉ Teatro : sexta à noite 

GRUPO ATHOS Teatro: sábado e 

domingo à tarde 

CORAL EURÍPEDES BARSANULFO: as 

terças-feiras das 20:00 HS as 21:30 HS 

CORAL MBAI ITÁ ITÁ: às segundas das 

19:00 às 21:00 HS 

PROJETO MEU PRIMEIRO FILME: aos 

sábados e domingos das 1300 HS as 

15:00 HS 

CAPOEIRA: Instrutor Luizinho e Mestre 

Tomás/ Segundas e quartas, das 18:00 às 

20:00 HS. Mestre Adilson (Capoeira An-

gola)/ Sábado, das 17:00 às 19:00 HS 

BLOCO SÓ MAIS UM: Sexta, das 18:00 às 

20:30 HS e Domingo à tarde (de novem-

bro a fevereiro) 

CINE CLUBE: Todo primeiro sábado de 

cada mês, das 19:00 às 22:30 HS 
ENCONTRO FILOSÓFICO: todo último 

sábado do mês, das 16:00 às 20:00 HS. 

PROJETO GURI: toda segunda e quarta à 

tarde 

CURSO DE VIOLA CAIPIRA: Aulas de 

Viola com Altieres 2ª e 5ª - das 20:00 às 

21:30  

CORAL  PINGO DE LUZ: sábado à tarde 

 

 

CENTRO CULTURAL PROFESSOR SERGIO LAURATO 

ROCK 

HALL DE EXPOSIÇÕES 

dade de pessoas que frequen-

tam o espaço. 

As primeiras exposições reali-

zadas foram:  

- Rumo ao Shimej (fotografias 

de Guilherme Bombonato) ,  

- História do Carnaval 

(Fotografias de momentos 

especiais do carnaval de rua e 

bailes da cidade, disponibiliza-
das pelo Acervo Digital de 

Batatais no facebook.  

- História do Dinheiro no 

Brasil (acervo o professor José 

Henrique Barbi-

eri).  

Para o mês de 

abril está previs-

ta a exposição 

sobre a história 

do polêmico 

Che Guevara , 

realizado pela 

p e squ i s a do r a 

Daniela Cecília Violin. 

Interessados em expor seus traba-

lhos, devem procurar  a recepção 

do Centro Cultural e deixar seu 

contato para viabilização da expo-

sição. 

Dede janeiro de 2016, o  De-

partamento de Cultura inau-

gurou um novo espaço de 

exposições temporárias no 

hall de entrada do Centro 

Cultural Professor Sergio 

Laurato. 

O Departamento de Cultura 

possui em seu acervo dois 

padrões de molduras que 
possibilitam a exposição de 

imagens, desenhos, textos e 

fotografias do tamanho  A4 e 

A3 fixadas nas paredes da 

entrada, o que permite a visu-

alização de uma grande quanti-

Neste mês de março 

a exposição é sobre 

a História do 

Dinheiro 
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 Dois eventos de 

ROCK já foram realizados na 

Estação Cultura, por iniciativa 

dos próprios grupos de rock 

da cidade, tendo o apoio do 

Departamento de Cultura na 

liberação do alvará e divulga-

ção. O primeiro evento foi de 

Rock Gospel e o segundo foi o 

Junto & Mixturado.   
 Ainda falta um local 

adequado para realização dos 

festivais de rock na cidade. 



O Circuito Cultural Paulista é 

outro grande projeto de su-

cesso da Secretaria de Cultura 

do Estado  em parceria com a 

Prefeitura Municipal. 

São oito atrações culturais ao 

ano encaminhadas pela Asso-

ciação paulista dos Amigos da 

Arte, em que a contrapartida 

da prefeitura é a montagem da 
estrutura, recepção e divulga-

ção. 

A qualidade e a variedade dos 

espetáculos norteiam a pro-

gramação do Circuito. Entre 

música, dança, circo, teatro 

adulto e programação infantil, 

o público tem acesso ao me-

lhor do que está sendo produ-

zido nos palcos de São Paulo e 

do Brasil – de nomes consa-

grados a criações experimen-

tais.  

Aos artistas, o Circuito dá a 

chance de visitar várias regi-

ões e de encontrar um público 

diversificado, aberto ao novo 
e ao diálogo entre as lingua-

gens artísticas . 

O Circuito Cultural Paulista 

abre anualmente um período 

de cadastramento para artistas 

e grupos interessados em 

participar do programa. 

Para se cadastrar acesse o 

site www.apaacultural.org.br e 

c a d a s t r e - s e  e m 

“CHAMAMENTO DE GRU-

POS E ARTISTAS PARA TO-

DOS OS PROGRAMAS, PRO-

JETOS E EQUIPAMENTOS 

APAA 2016”. Não serão acei-

tos inscrições por e-mail e 

nem materiais entregues pes-

soalmente. 

Para adesão do programa no 

município, o interessado deve 

cadastrar-se no Programas e 

Redes diretamente no site da 

Secretaria de Estado da Cultu-

ra no link: Parcerias com as 

Prefeituras. 

NOME: _________________________________________ 

Telefones de contato: _______________________________ 

Email: ___________________________________________ 

PROPOSTA: _____________________________________ 

Equipamentos necessários e quantidade 

(   ) Cadeiras __(   ) Mesas __ (   ) Carteiras __ (   ) tanque __ 

(   ) Cavaletes __(   ) outros ___________________________ 

MATERIAIS QUE OS ALUNOS DEVEM TRAZER: ___________ 

 ________________________________________________ 

PUBLICO ALVO: ___________________________________ 

DIA E HORÁRIO DA AULA: __________________________ 

QUANTIDADE MÍNIMA PARA ABRIR TURMA: ____________ 

QUANTIDADE DE ENCONTROS: _____________________ 

CUSTO (pago pelo aluno): ____________________________ 

A partir de junho o Departa-

mento de Cultura abrirá ins-

crições do ATELIÊ LIVRE, em 

que artistas da área das artes 

plásticas poderão ministrar 

aulas na Galeria Agaso da 

Estação Cultura aos finais de 

semana, visando criar um es-

paço alternativo para cursos 

rápidos. Para cadastrar a ofer-
ta de curso o proponente 

deve preencher a ficha com os 

principais dados do curso 

entre os meses de abril e maio 

e deixar no Museu H. P. Dr. 

Washington Luis.  

CIRCUITO CULTURAL PAULISTA 

ATELIÊ LIVRE 

CURSO DE PINTURA 

PINTURA A ÓLEO NA ESTA-

ÇÃO CULTURA - curso para 

crianças e adultos no período da 

tarde na Estação Cultura. A 

inscrição é diretamente na Esta-

ção com a professora Luciana, 

na primeira quinzena de dezem-

bro. As aulas são individuais, 

uma vez por semana, de segun-

da a sexta das 13:00 às 17:00 

horas. 

Atualmente o curso de pintura 

está com 28 alunos. A imagem 

ao lado representa o atendi-

mento do curso na cidade. 
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uma experiência de introdu-

ção aos conceitos essenciais 

num grupo de choro, uma vez 

que é interesse de Batatais 

consolidar um grupo de chori-

nho na cidade. 

A partir desta atividade reali-

zada em fevereiro o maestro 

João Bosco Prolungati iniciou 

o PROJETO DE CHORINHO 
na Estação Cultura, com ensai-

os aos finais de semana, visan-

do formar um grupo de choro 

para estudos e apresentações 

deste estilo musical. 

O projeto Chorinho e Cho-

rões foi viabilizado pela Ofici-

na Cândido Portinari para  

formação musical, focado na 

história da música brasileira, 

abordando o primeiro gênero 

musical urbano do país (O 

Choro). Através de um con-

certo didático dividido em 

dois encontros, foi apresenta-
da a história contada e tocada 

do Choro. 

A partir desta contextualiza-

ção histórica e moderna do 

Choro, a atividade foi também 

CAFÉ COM VIOLA 

CHORINHO 

ESCOLA TEM CONCERTO 

Entendimento e classificação 

dos tipos de instrumentos 

musicais 

Noções gerais sobre funciona-

mento e função dos instru-

mentos de concerto 

Identificação do som enquanto 

nota e acorde 

Identificação e função dos 

elementos da música (melodia, 

harmonia e ritmo) 

Influências da música erudita 

nas bandas  de rock e pop 

Informações sobre as 

canções e seus compo-

nentes. 

O projeto conta com o 

patrocínio de empresas 

locais que disponibilizam  

brindes e apoiam o pro-

jeto:  Hand Silk, Depósi-

to São Cipriano, 3D 

Infoshop, JCM Informáti-
ca. Apoio Cultural: TEM 

Magazine, Maxtom e 

Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

O projeto idealizado pelos 

professores  Amilton dos 

Santos (violão) e João Francis-

co Zamboni  (piano)  tem 

finalidade didático educativa, 

com  informação musical, 

sensibilização  e percepção 

sonora, através da interação 

entre o público e os músicos, 

com espaço para debates e 
distribuição de brindes para os 

alunos que demonstrarem 

maior conhecimento sobre os 

conteúdos apresentados. A 

importância da música no 

cotidiano do ser humano 
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Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da sua SECRETARIA  ESTADUAL DA 

CULTURA e da ORGANIZAÇÃO  SOCIAL ABAÇAI CULTURA E ARTE, e pela Prefeitura Municipal 

em parceria com a Comissão Organizadora do Festival Cultural e Gastronômico di San Gennaro, o 

evento acontece na última semana de agosto  na praça aos fundos do Santuário Bom Jesus da Cana 

Verde. O evento valoriza e resgata a cultura tradicional paulista do interior, com apresentação de 

duplas tradicionais de grande reconhecimento e aceitação do público, com apresentações de viola 

caipira e música raiz de qualidade. 

Com a presença de aproximadamente 4000 pessoas durante todos os dias, tanto da cidade quanto de 

outras localidades da região, o evento conta com ampla participa-

ção do público nas apresentações, interagindo com os artistas e 

prestigiando todas as apresentações. 

Realizado com enorme sucesso, o Café com Viola veio para ficar e 

já faz parte do calendário cultural da Estância Turística de Batatais, 

sendo elogiado por toda a população, mesmo com a alteração do 

local para a Praça Cônego Joaquim Alves, aos fundos do Santuário 

Bom Jesus da Cana Verde. 



  O Departamento de 

Cultura de Batatais está certo 

do poder da dança como po-

tencialidade de conhecimento 

e transformação, que propõe 

e promove um exercício do 

coletivo de percepção de 

corpo e espaço.  

 Desde 2013, o De-

partamento de Cultura de 
Batatais e o Curso de Ballet 

Municipal participam do Fó-

rum Regional de Dança orga-

nizado pelo Instituto Osvaldo 

Ribeiro de Mendonça (IORM 

de Orlândia), refletindo como 

inserir a dança como obrigato-

riedade dentro dos espaços 

de conhecimento (Ensino 

Formal), e como o profissional 

deve formar na sua especiali-

dade com um olhar para 

o u t r a s  á r e a s 

(interdisciplinaridade). 

 A dança, que 

sempre foi caracterizada 

como uma atividade de 
classes com melhor po-

der aquisitivo deve ser 

inserida nos projetos 

culturais e sociais da 

cidade e a parceria com a 

Usina da Dança  de Or-

lândia e com o Projeto 

Dança Vida de Ribreirão 

Preto, já existem e devem ser 

fortalecidas com a criação da 

sala de apoio à dança no Tea-

tro Municipal. 

O projeto Sapatilha Dourada foi realiza-

do entre os anos de 2014 e 2015, sen-

do uma proposta de promover o ensino 

de ballet clássico e da bio dança para 

idosos, fazendo parte do programa de 

ampliação das ações da escola de Ballet 

Municipal e de inclusão de atividades 

dança para uma faixa etária com poucas 

opções de projetos culturais no Depar-

tamento Municipal de Cultura.  

O projeto é extremamente benéfico 

para a melhora da saúde do corpo, da 

auto estima e da sociabilização. 

No ano de 2016 o projeto ainda não foi 

aberto devido a dificuldades de força 

maior, mas não foram abandonados 

pelo Departamento de Cultura, poden-

do retornar no segundo semestre. 

 

DANÇA  

PROJETO SAPATILHA DOURADA 

BALLET MUNICIPAL 

realizadas no Centro Cultural 

Professor Sergio Laurato, 

durante as reformas do Tea-

tro Municipal, mas uma sala 

especial para as aulas de dança 

está sendo preparada nos 

fundos do teatro para auxiliar 

o curso. 

A professora Alzira mantém a 

meta de ser útil de acordo 
com a necessidade de quem 

recebe o ensino do ballet e 

desenvolve o  curso com me-

lhoras em relação ao coopera-

tivismo.  

O Curso de Ballet Municipal 

oferece aulas para crianças de 

07 a 14 anos, com potenciali-

dade e qualidade na formação 

intermediária para a continui-

dade dos estudos de Ballet em 

outras escolas de ballet.. 

O curso de Ballet Municipal  é 

oferecido pelo Departamento 

de Cultura há 27 anos, tendo 

por ano mais de 100 alunas 

matriculadas.  

Ao final de cada ano, aproxi-

madamente 15 bailarinas se 

formam. 

O curso de Ballet visa a inclu-

são e as matriculas são realiza-
das na primeira quinzena de 

dezembro. 

As aulas de ballet estão sendo 

Página 14 Arauto da Diversidade Cultural de Batatais  



O Espaço Literário Editor José 

Olympio é um seguimento da  

 Biblioteca Pública Municipal 

Dr. Altino Arantes que  está 

entre as seis bibliotecas mais 

antigas do estado de São Paulo 

e possui um acervo de 5 mil 

livros . 

O Espaço Literário realiza 

parcerias com o  Projeto As-
tronomia Para Todos, Projeto 

Viagem Literária, Projeto Es-

palhando a Leitura, Projeto 

Sarau Literário e Concursos 

Literários. 

Existe também a proposta de 

parceria com empresas locais, 

para o projeto “Biblioteca 

Aqui”, uma iniciativa do Espa-

ço Literário que tem como 

objetivo proporcionar o aces-

so a livros em pontos diversifi-

cados da cidade. O primeiro 

espaço alternativo para leitura 

foi criado no Centro Cultural 

Sérgio Laurato,  

Os livros disponibilizados no 
projeto são de livre circula-

ção, cabendo à população a 

retirada e devolução em qual-

quer ponto onde as estantes 

montadas por caixotes de 

madeira estiverem expostas. 

O projeto VIAGEM LITERÁ-

RIA visa aproximar autores, livros e bibliotecas do cida-

dão paulista  e promove diálogos que dinamizam a pro-

gramação cultural das bibliotecas municipais, contribuin-

do para transformá-las em Bibliotecas Vivas, em centros 

de convivência multicultural para toda comunidade.   

- José Lourenço da Costa 

- Juscelino Pernambuco 

- Lucia Catita 

- Luiz Carlos Decourt 

- Luiz Faggioni 

- Maria Aparecida C. Paulino 

- Maria Ines Tolentino 

- Maurício Arruda 

- Mauro Bartolomeu 

- Max Maria Maximiana 

- Nacime Mansur 

- Rafael da Costa Freiria 

- Regina Maura 

- Rodrigo Ziviani 

- Sami Tebechrani 

- Silvio Gargano 

- Sônia M. B. A. Parente 

- Taconelli Bombeiro 

- Tenente Mendes Junior 

- Thomaz A. R. Rodrigues 

- Valdecir Santana 

- Walter Cardoso 

 

 

O Departamento de 

Cultura promove even-

tos de lançamentos de 

livros de acordo com 

suas possibilidades e 

mantém em sua biblio-

teca os exemplares dos 

escritores da cidade.  

 

A quantidade de escritores bata-

taenses é crescente e merece o 

nosso destaque, sendo cadastra-

dos até o presente momento os 

seguintes escritores, nas mais 

diferentes áreas da literatura: 

contos, poesias, ficção, livros 

acadêmicos, biografias, etc. 

- Amilton dos Santos (livro infan-

til) 

- Antônio Carlos Garcia 

- Arminda Lavagnolli 

- Arnaldo Jorge 

- B. Boy Juninho 

- Beatriz Cardoso (sobre Antô-

nio de Pádua Cardoso) 

- Camila Deus Dará 

- Carlos Toledo 

- Célia Natalina 

- Clotilde Cardoso Medina 

- Dagmar Moura 

- Dimas Tadeu Covas (Prêmio 

Jabuti- Livro sobre Células Tron-

co) 

- Edna Laurato Souza 

- Eduardo Augusto Lombardi 

(Direito Coletivo Urbano) 

- Eloy Pupim 

- Erivelton Maneti 

- Esmeralda Aparecida da Silva 

- Gustavo Zen 

- Isabel Raphael  

- Jesus Machado Tambellini 

ESPAÇO LITERÁRIO EDITOR JOSÉ OLYMPIO 

ESCRITORES DE BATATAIS 
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O MHPWL conta com 58 anos de existência  

foi inaugurado no dia 15 de setembro de 1957 

e desde então não deixou de funcionar. Sempre 

esteve sob a custódia do município.  

Washington Luís, seu patrono, fluminense por 

nascimento, manteve estreita ligação com Bata-

tais, pois antes de tornar-se presidente da Re-

pública e governador do Estado de São Paulo, 

deputado estadual, deputado federal, prefeito 

da capital paulista,  participou ativamente da 
vida política de Batatais de 1896 a 1901, sendo 

vereador e intendente municipal( como se fosse 

de Prefeito Municipal), quando aqui morou e 

exerceu a função de advogado.  

Atualmente o acervo do Museu encontra-se nas 

dependências da Estação Cultura. O acervo 

patrimonial conta com diversas peças, incluindo 

objetos pessoais do  patrono. É constantemen-

te ampliado por doações dos munícipes com 

objetos e documentos diversos. Com isso, 

podemos dizer que o Museu não é temático 

e sim eclético. Além das tradicionais peças 

museais, o MHPWL conta também com uma 

vasta coleção de periódicos que circularam 

em Batatais de 1899 até os dias atuais, e, 

também fotografias diversificadas, alvo de 

pesquisa de memorialistas, historiadores,  

pesquisadores, estudantes e população em 

geral. Oferece aos visitantes oficinas cultu-

rais, visitas monitoradas e passeios pelos 

prédios históricos de Batatais. 

O MHPWL tem como equipe técnica de 

apoio: uma historiadora e pedagoga, uma 

pesquisadora cultural e todas técnicas em 

museologia e estagiários.  

Horário e dias de funcionamento: Segunda a 

Sexta-feira das 8h às 12:00 e das 12:30 às 

15:30. 

Telefone de contato: 3761 - 7071 

 A Estação Cultura Editor José 

Olympio mantém a área de exposição deno-

minada Galeria Agaso, como um espaço de 

divulgação dos trabalhos dos artistas batata-

enses. 

Neste ano de 2016, três exposições já foram 

realizadas sendo: 

Exposição de pinturas dos alunos do curso 

de pintura da professora Luciana Barbirato; 

Exposição dos trabalhos do artista plástico 

Luis Carlos Bonvini;“Recuperando a Arte 

Rústica” de Luis Carlos Bonvini  

Exposição do artista plástico Rodrigo  Chov, 

a partir do dia 19 de março. 

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO DR. WASHINGTON LUIS 

EXPOSIÇÕES DA GALERIA AGASO 

SISEM 
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Abertura da exposição de 
Luis Carlos Bonvini em feve-

reiro 

O Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) congrega e articula os museus do 

estado de São Paulo, com o objetivo de promover a qualificação e o fortaleci-

mento institucional em favor da preservação, pesquisa e difusão do acervo mu-

seológico paulista. Em mapeamento realizado em 2010, foram listadas 415 insti-

tuições museológicas, públicas e privadas, 190 municípios paulistas. 

O SISEM-SP se estrutura em torno das premissas de parceria e responsabilida-

de compartilhada, em que as ações previstas para cada região são concebidas 

levando-se em conta o contexto, as demandas e as potencialidades locais. É 

coordenado pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Se-

cretaria de Estado da Cultura (UPPM/SEC), tendo como instância organizacio-

nal o Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus (GTC 

SISEM-SP).  Batatais faz parte da Regional de Franca e está sempre presente nas 

discussões sobre  os novos caminhos para os museus do Estado. 

Abertura da exposição  CONSUMO de Rodrigo 
Chov 



partir das 18:30 horas, durante a pro-

gramação da IV Feira do Livro de Bata-

tais. O principal objetivo do FESC é 

explorar o potencial educativo através 

da música e das diversas expressões 

artísticas, estimulando a musicalidade 

no ambiente escolar e a valorização 

das manifestações culturais regionais; 

promover um ambiente educacional 

prazeroso, no qual a cultura, a arte e a 
educação se expressem em sintonia 

com a juventude estudantil, estimulan-

do os valores essenciais para a motiva-

ção do bem viver.  A 3D Infoshop dará 

um prêmio aos três primeiros lugares 

do Festival Estudantil. 

O Festival Estudantil da Canção, é 

uma realização da Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, através do 

Departamento de Cultura em parceria 

com a Departamento de Turismo, 

com o apoio da Comissão organizado-

ra do II Festival Nacional de MPB de 

Batatais. O evento possui natureza 

educativa, artística e cultural e promo-

ve o desenvolvimento musical no 
currículo escolar, como orienta a Lei 

de Diretrizes e Bases (Lei 9394 de 20 

de dezembro de 1996) e, mais recen-

temente, a Lei 11.769/2008 que insti-

tui o ensino de música nas escolas.O 

Festival Estudantil da Canção, aconte-

cerá de 03 a 07 de maio de 2016, a 

BANDA MUSICAL MUNICIPAL DR. WASHINGTON LUIS 

FESTIVAL ESTUDANTIL DA CANÇÃO 

FESTIVAL NACIONAL DE MPB 

- Batatais, SP. 

 CEP: 14300-000, no horário 

das 08h00 às 11h00 e das 

14h00 às 17h00 de segunda a 

sexta feira. 

As inscrições pela internet 

deverão ser realizadas pelo e-

m a i l :  f e s t i v a l mpbb a t a -

tais@gmail.com. 

Até o dia 20 de março, a co-
missão organizadora do festi-

val registrou a inscrição de 

mais de 100 músicas, das mais 

diferentes regiões do país. 

Cidades que confirmaram a 

inscrição:  Aracaju, Aroeiras, 

Batatais, Belém, Belo Horizon-

te, Brasília, Campina Grande, 

Campinas, Conceição do Mato 

Dentro, Fortaleza, Governador 

Valadares, Ilhéus, Itanhaém, Jabo-

atão dos Guararapes, Juiz de 

Fora, Limeira, Maringá, Monte 

Alto, Montes Claros, Nova Igua-

çu, Olinda, Palmas, Paraná, Patos 

de Minas, Pirapora, Rio de Janei-

ro, Ribeirão Preto, Rondonópolis, Salvador, Santa Maria 
da Vitória, Santana, São José do Rio Preto, São Paulo, São 

Roque, São Sebastião, Serra Dourada,Tatuí,  Uberlândia e 

Vitória. 

Os artistas homenageados pelo Festival neste ano serão: 

Nelson Covas, Luis Carlos Decourt e Maestro Alpheu 

Ribeiro. 

De 12 a 14 de maio, Batatais 

será o palco do melhor Festival 

de MPB do Brasil! 

Consulte o edital pelo link: 

http:/www.festivaisdobrasil.net 

As inscrições das musicas para o 

II FESTIVAL NACIONAL DE 

MPB DE BATATAIS – edição 

2016 são gratuitas e poderão ser 

efetuadas de 12 de fevereiro a 
14 de abril de 2016, pessoalmen-

te, pela internet ou pelo correio. 

As inscrições realizadas pessoal-

mente deverão ser entregues no 

Centro Cultural “Professor Ser-

gio Laurato” Praça Barão do Rio 

Branco s/nº- tel. (16) 3761-3220 
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 Banda Musical Municipal “Dr. Washington Luís” tem os seguintes objetivos: Despertar a capacidade artística e cultura das 

crianças, adolescentes e jovens, na apreciação da música; Atender os interesses da comunidade na formação da Banda Musical, com 

a utilização de recursos humanos da própria cidade; Incentivar a formação de novos músicos, como meio de continuidade dos pro-

gramas e ações voltadas para o desenvolvimento da musica no Município; Incentivar o pensamento criativo, a capacidade crítica e o 

processo de avaliação interativo; Possibilitar a estrutura de fomentação do processo produtivo da Banda Musical, visando à realiza-

ção do potencial humano; Preservar no Município de Batatais o ensino e a prática da evolução contínua das tradições musicais de 

seu povo; Fomentar e desenvolver a capacidade cultural, moral e educacional dos participantes da Banda; Integrar a musica como 

agente renovador da cultura no Município; Servir como entidade representativa e articuladora no Município em programas e ações 

na área da cultura musical; Promover a defesa do patrimônio cultura da musica na cidade e Articular-se com outros municípios, a 

fim de criar um intercambio musical, promovendo trocas de experiências. 
São atribuições da Banda Musical “Washington Luís”: Coordenar e efetuar apresentações musicais em atos solenes oficiais do Muni-

cípio e eventos sociais, culturais e artísticos, quando solicitada e devidamente autorizada; Realizar eventos e espetáculos, divulgando 

a arte musical; Realizar apresentações aos domingos e feriados no Coreto da Praça Cônego Joaquim Alves, de acordo com calendá-

rio anual, elaborado pelo Departamento de Cultura; Fazer cumprir com assiduidade e pontualidade os compromissos de ensaios e 

apresentações; Manter a disciplina, postura, o bom aproveitamento e rendimento musical dos alunos; Zelar pela guarda e manuten-

ção dos instrumentos musicais e demais equipamentos de uso pela Banda Musical e Executar outras atividades correlatas ligadas 

aos objetivos da Banda Musical .Na próxima edição apresentaremos o mapa com a localização dos alunos atendidos pelo curso. 



Com aulas de segunda e quar-

ta no período da tarde, o 

Projeto Guri existe há 10 anos 

em Batatais e a cada semestre 

abre novas inscrições para 

alunos de 08 a 18 anos, no 

Centro Cultural Professor 

Sergio Lauratto. Os cursos  

oferecidos pelo Projeto Guri 

no Polo de Batatais são:  violi-
no, viola clássica, violoncelo, 

contrabaixo, saxofone, flauta 

transversal, clarinete, trompe-

te, trombone, bombardino, 

p e r c u s s ã o  e  c o r a l . 

Em agosto, os interessados 

em participar do projeto de-

verão se dirigir ao Centro 

Cultural Prof. Sérgio Laurato, 

antiga Escola do SESI, das 

13h30 às 17 horas, munidos 

de 2 fotos 3×4, cópias do RG 

do aluno ou da certidão de 

nascimento, do RG do res-

ponsável, comprovante de 

residência, declaração escolar 

e carteira de vacina. 

O projeto é mantido na par-

ceria da prefeitura com o 

governo do estado e Associa-
ção Amigos do Projeto Guri, 

uma Organização Social de 

Cultura, sem fins lucrativos, 

que tem como objetivo espe-

cífico a inclusão sociocultural 

de crianças e adolescentes por 

meio do ensino da música. 

Para mais informações ligue 

3761-3220, apenas no período 

da tarde. 

Atualmente o Projeto Guri está 

com 186 vagas e 174 atendi-

mentos, tendo aumentado 30 

vagas, demonstrando grande 

aceitação do projeto na cidade. 

A equipe do Projeto Guri em 

Batatais é formada pelos pro-

fessores: Ricardo (madeiras), 

José Mário (metais), Rosemary 

(coral), Samuel (cordas graves), 
Victor (cordas agudas) e Victor 

(Percussão), além da coordena-

dora Lilian e da Assistente 

Carol. Na próxima edição a-

presentaremos o mapa com a 

localização dos alunos atendi-

dos pelo curso. 

 Desta forma, todo domingo 

às 20:00 horas uma banda se apre-

senta no centro da cidade, levando 

seus próprios equipamentos e sol-

tando o som para o público presen-

te. 

 Para participar do projeto 

Música no coreto, basta falar pesso-

almente com o maestro João Bosco 

na estação Cultura Editor José Olym-

pio, aos sábados pela manhã e tarde. 

 O projeto MÚSICA NO 

CORETO idealizado e organizado 

pelo maestro da Banda Musical  

Municipal Dr. Washington Luis,  

João Bosco Prolungati, traz para 

este domingo a Banda de Pop 

Rock “Porta Lógica”. 

 O intuito do projeto é 

oferecer a oportunidade de ban-

das da cidade se apresentarem no 

coreto da Praça Cônego Joaquim 

Alves, como forma de promover a 

divulgação da produção musical 

nas garagens de Batatais. 

PROJETO GURI 

PROJETO MÚSICA NO CORETO 

CAPOEIRA 

O Departamento de Cultura mantém a parce-

ria com o Grupo Axé Liberdade e escola de 

capoeira Angola dança das Almas, possibilitan-

do a continuidade das aulas de capoeira regio-

nal e angola. 

As aulas de Capoeira do Grupo Axé Liberda-

de  com Professor Luis Felipe e Mestre Tomás 

acontecem de 2ª e 4ª feira - das 18:30 às 19:30 

para crianças e a partir das 19:30 para adultos. 

Aulas de Capoeira Angola com Mestre Adil-

son acontecem aos sábados – das 17:00 às 

19:00 (todas as idades). 

A história nos 

engana 

Diz tudo pelo 

contrário 

Até diz que 

abolição 

Aconteceu no 

mês do maio  

MESTRE MORAES 
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 Inaugurada em agosto 

de 1990, a Oficina Cultural tem 

como patrono Candido Porti-

nari, um dos mais importantes 

pintores modernos do Brasil, 

que nasceu na região  de Ribei-

rão Preto. 

 Oficina Cultural Can-

dido Portinari está localizada na 

Biblioteca Padre Euclides, uma 

entidade fundada há mais de 

100 anos por Padre Euclides 

Gomes Carneiro, gerida pela 

Sociedade Legião Brasileira 

Civismo e Cultura de Ribeirão 

Preto.  

 Com  programação cul-

tural voltada para a toda a região  

, destacam-se na programação 

projetos voltados às áreas de 

literatura, teatro, artes plásticas, 

dança, música e fotografia. 

 A última oficina recebi-

da pelo Departamento de Cultu-

ra foi o Workshop Chorinho  e 

Chorões  em fevereiro deste 

ano. 

necessidade iminente de se 

identificar e proteger as peças 

existentes  nos Cemitério da 

Saudade e Cemitério Paroqui-

al, que frequentemente estão 

desaparecendo pela ação de 

vândalos que depredavam e 

furtam seu acervo.  

 A cada peça desapa-

recida, ou jazigo depredado, 
some com ela parte significati-

va de uma memória sem que 

ao menos pudéssemos conhe-

cê-la.  

 

 O Inventário das 

artes tumulares dos Cemité-

rios de Batatais é  um trabalho 

realizado pela equipe do Mu-

seu Histórico e pedagógico 

Dr. Washington Luis, que 

surgiu da necessidade de se 

conhecer melhor um impor-

tante espaço da cidade com 

significativa relevância históri-
ca, artística e de memória e 

que ainda é muito pouco estu-

dado.  

 Além disso, e con-

juntamente a esse fato, há a 

OFICINA CULTURAL CANDIDO 

PORTINARI 

INVENTÁRIO ARTE  TUMULAR 

DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO 

ABCA. Em 2016 o DIA está na 

sua 13ª edição.  

A cidade de Batatais participa da 

mostra há mais de 5 anos. 

 

A exibição das Mostras Nacional, 

Internacional e Infantil acontecem  

no Centro Cultural Sergio Laura-

to ou em Praça Pública.  

COORDENAÇÃO LOCAL:  

Luciano José Dami de Oliveira 

lucianodami@hotmail.com 

No dia 28 de outubro de 

1892, Emile Reynaud exibiu o 

filme Pauvre Pierrot em seu 

teatro óptico no Museu Gre-

vin, em Paris.  

 
O dia 28 de Outubro é O Dia 

Internacional da Animação e a 

data comemora a primeira proje-
ção pública de imagens animadas 

do mundo.  

 

No Brasil o evento é realiza-

do pela Associação Brasileira 

de Cinema de Animação – 
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Idealizado por Leonardo Ricco Me-

deiros o ENCONTRO FILOSÓFICO 

proporciona encontros, reflexões e 

muita música. 

“(...) o filósofo é aquele que segundo 

Merleau-Ponty, acredita na sua pró-

pria desordem interior e por isso 

acredita na busca segundo a qual 

sempre haverá coisas para se ver e 

dizer”. 

“O mundo construído pela ciência 

aspira à objetividade: as conclusões 

podem ser verificadas por qualquer 

outro membro competente da comu-

nidade científica, pois a racionalidade 

desse conhecimento procura despojar-

se do emotivo, tornando-se impessoal 

na medida do possível. A esse respeito 

diz o filósofo francês Merleau-Ponty: ‘a 

ciência explica o mundo, mas se recusa 

a habitá-lo’”. 

Os encontros acontecem uma vez ao 

mês no auditório do Centro Cultural. 

Participe doando 2 kg de alimentos não 

perecíveis 

Declaração de participação (3 horas) 

pode ser solicitada ao custo de R$5,00 

(entregue no evento seguinte). 

 

ENCONTRO FILOSÓFICO 
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  Durante o MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, o departamento 

Municipal de Cultura distribuiu mais de 200 bonecas Abayomi, e ensinou 

a tradição ao público frequentador do centro Cultural Professor Sergio 

Laurato. 
 BONECAS ABAYOMI: Para acalentar seus filhos durante as terrí-

veis viagens a bordo dos tumbeiros – navio de pequeno porte que 

realizava o transporte de escravos entre África e Brasil – as mães 

africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam 

pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como 

amuleto de proteção. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram 

conhecidas como Abayomi, termo que significa ‘Encontro 

precioso’, em Iorubá, uma das maiores etnias do continente afri-

cano cuja população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa 

do Marfim.  

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL  

 As obras do Teatro Municipal Fausto Bellini Degani estão sendo 

concluídas, com a previsão de entrega da firma responsável até final do mês 

de abril. Todavia o Departamento Municipal de Cultura optou por reiniciar 

as atividades no Teatro apenas em Julho, visando ter tempo hábil para a 

colocação de novas cortinas, coxias e reforma das poltronas. 
 O Ministério Público destinou parte do recurso de uma ação do 

Patrimônio Histórico para a reforma do Teatro e no momento está sendo 

estudada a proposta de destinar o recurso para as cortinas e coxias. 
 Para a reforma das poltronas existe a proposta de adoção da 

poltrona e colocação de uma placa com o nome do patrocinador no encos-

to da poltrona . 

 

AS POLTRONAS SERÃO REFORMADAS COM A RETIRADA DE PEQUENAS 

QUANTIDADES POR ETAPA, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DO 

TEATRO E REALIZAR UM TRABALHO CUIDADOSO. 

 
O CUSTO DA REFORMA DE CADA POLTRONA É DE APROXIMADAMENTE 

R$130,00 E O NOME DO PATROCINADOR SERÁ FIXADO NO ENCOSTO EM 

PLACA PADRÃO COMO HOMENAGEM E AGRADECIMENTO PELA ADOÇÃO 

DA POLTRONA. AO TODO SÃO 500 POLTRONAS. 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 

 O Departamento Municipal de Cultura pretende apre-

sentar ao COMPHAC, o pedido de tombamento das manifesta-

ções culturais tradicionais das Companhias de Reis. 
 Atualmente a cidade possui as companhias: UNIDOS 

DA COROA,  UNIÃO ESTRELA DO ORIENTE, UNIDOS DE 

BATATAIS, NOSSA SENHORA DA GUIA, IRMÃOS TEIXEIRA E 

IRMÃOS BAVIEIRA, sendo muito importante o reconhecimento 

desta cultura enquanto PATRIMÔNIO IMATERIAL DE BATA-

TAIS. 
 Outro pedido que em breve será encaminhado ao 

COMPHAC, é o de tombamento das pinturas murais do Clube 

Princesa Isabel, símbolo de resistência e valorização da cultura 

afro brasileira em Batatais. 
 



CURSO DE MUSICALIZA-

ÇÃO foi iniciado em 2014 e 

atende a crianças de 07 e 08 

anos de idade. 

As aulas acontecem no Cen-

tro Cultural Professor Sergio 

Laurato nos seguintes dias e 

horários: 

Período da tarde - QUINTA-
FEIRA (3 vagas) das 14:00 às 

15:00 hs.  

Período da manhã - QUARTA

-FEIRA (10 vagas) das 9:45 às 

10:45 hs.  

O curso de musicalização 

pode contribuir com a apren-

dizagem, favorecendo o de-

senvolvimento cognitivo/ lin-

guístico, psicomotor e sócio-

afetivo da criança.  

As atividades realizadas nas 

aulas são baseadas na experi-

ência com a prática da musica-

lização com crianças e funda-

mentadas em pesquisa biblio-

gráfica.  

 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 

REVELANDO SÃO PAULO 

Ribeira), de 25 a 29 de maio e na edi-

ção de São José dos Campos no (Vale 

do Paraíba), de 6 a 10 de julho  

O Revelando São Paulo trabalha em 

parceria com as prefeituras dos municí-

pios do Estado de São Paulo, sendo 

assim, as inscrições devem ser realiza-

das pelos dirigentes e secretários de 

c u l t u r a  d e  c a d a  c i d a d e . 

Os prazos finais para inscrições variam 
de acordo com a edição escolhida, 

sendo 30 de abril para o Vale do Ribei-

ra, 30 de maio para o Vale do Paraíba. 

Para se inscrever no Revelando preen-

cha a ficha em nosso site, onde é possí-

vel conhecer o regulamento do Festival 

 

Acesse: http://www.abacai.org.br/

revelando-interno.php?id=338 

Revelando São Paulo - Vale do Ribeira 

Festival de 25 a 29 de maio 

Encerra em 30 de abril 

Revelando São Paulo - Vale do Paraíba 

Festival de 06 a 10 de julho 

Encerra em 30 de maio 

Mais informações 
Abaçaí Cultura e Arte 

(11) 3312 2900 -   

 

 

Secretaria de Estado da Cultura, por 

meio da Abaçaí Cultura e Arte, abre 

inscrições para as manifestações de 

culturas tradicionais paulistas que têm 

interesse em participar das edições do 

Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba, 

que integram o ciclo do Festival Reve-

lando São Paulo 2016. Assim como 

nos anos anteriores, serão contempla-

das diversas manifestações da cultura 
tradicional e folclórica do Estado de 

São Paulo como, por exemplo, culiná-

ria, artesanato, música e cortejos. 

Os interessados poderão se inscrever 

nas duas edições do Festival, que se-

rão realizadas em Iguape (Vale do 
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CURSO DE PIANO 

O CURSO DE PIANO, com a professora Renata é oferecido 

para crianças a partir dos 09 anos de idade e dura em média 

05 anos. 

As inscrições são realizadas diretamente no Centro Cultural  

Professor Sergio Laurato na primeira quinzena de dezembro 

e as vagas são liberadas de acordo com o término do curso 

ou desistência dos alunos. 

Ao todo são 19 alunos com uma hora de aula por semana e 

horário para estudo disponibilizado pelo Centro Cultural. 

Neste ano o curso de piano completa 26 anos de existência, 

tendo formado inúmeros alunos . 

O Recital de Piano deste ano está agendado para os dia 10 e 

11 de dezembro no Auditório do Centro Cultural. 
Mapa de localização dos alunos atendidos pelo Curso de Piano 



O DEPARTAMENTO DE Cultura em breve irá apresentar a proposta de 

revisão da Lei Municipal No 2204, de 09 de dezembro de 1996 , em que pro-

põe o fim da concessão da Cesta Básica e a implementação do critério de 

concessão mensal a “Bolsas Auxílio” como forma de incentivo aos alunos da 

Banda Musical Municipal “Dr. Washington Luís”, conforme nível técnico de 

aprendizado descrito no quadro abaixo:  

 

Nível Quant. Valor Mensal R$ 

Iniciante 20 R$50,00 

Intermediário 20 R$80,00 

Avançado – Banda Concerto 05 R$130,00 

Banda de Concerto e Coreto 14 R$200,00 

Arranjador Concertista 01 R$300,00 

 

Para efeitos desta Lei, considera-se: 
I - Iniciante: é aquele aluno que está começando a adquirir a experiência mu-

sical no período de um mês até 12 meses de aperfeiçoamento; 

II- Intermediário: é aquele aluno que adquiriu a experiência e a prática musical contendo no mínimo 18 meses de aperfeiçoamento 
III – Avançado – Banda Concerto: é aquele aluno que possui experiência e a prática musical de pelo menos 24 meses, estando apto para a-

presentações em Banda de Concerto; 
IV – Banda de Concerto e Coreto: é aquele aluno que possui experiência e a prática musical de pelo menos 30 meses, estando apto para 

apresentações em Banda de Concerto e Coreto; 

V – Arranjador Concertista: é aquele aluno que possui experiência e a prática musical para preparar e efetuar Concertos Musicais. 
Terão direito à “Bolsa Auxílio”, os alunos regularmente matriculados com mínimo de 75% de participação nas aulas, ensaios e apresentações, 

devidamente registradas em lista de presença, assinada pelo aluno, e supervisionada pelo instrutor da Banda Musical Municipal Dr. Washing-

ton Luis. 
Considerará falta justificada somente os casos de saúde, mediante apresentação de atestado médico, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, após a falta. 
Os valores da “Bolsa Auxílio”, descritas no quadro do Art. 4º, desta Lei, serão reajustados anualmente, nos mesmos percentuais e período 

do acordo coletivo dos servidores públicos municipais. 

BOLSA AUXÍLIO PARA A BANDA MUSICAL 

CURSO DE VIOLÃO 

 O Curso de  Violão faz parte do Núcleo Musical 

Major Joaquim Antão Fernandes e há mais de 25 anos é mi-

nistrado pelo professor Amilton dos Santos . 
 O Curso dura em média 3 anos e a entrada de 

novos alunos é condicionada à conclusão ou desistência dos 

alunos matriculados. Atualmente o curso de violão está com 

16 alunos.Na próxima edição apresentaremos o mapa com a 

localização dos alunos atendidos pelo curso. 



neira de assim realizar e custear o 

projeto. Seria muito interessante 
se tivesse uma oficina por exem-
plo de choro, assim ensinando os 

instrumentos desse ritmo tão 
brasileiro e autêntico. Música 
nunca fará mal nenhum a ninguém, 

mas sim o contrário, só traz bene-
fícios a todos, e mantemos nossa 
cultura viva. Grande abraço e 
sucesso a todos do departamento 

mais atuante da cidade, que é o de 

cultura.  

JANDERSON JAJÁ 

 

 

 

 

Primeiramente gostaria de parabe-

nizar o departamento pelo traba-
lho e pela grande contribuição 
cultural que vem trazendo e exer-

cendo junto a toda comunidade, 
mesmo acredito que tento a me-
nor parte dos investimentos orça-

mentários do município. Uma 
sugestão seria a ampliação dos 
projetos musicais, como aulas de 
música para aquelas pessoas que 

trabalham durante o dia inteiro e 
não tem como aprender um ins-
trumento por não terem aulas de 

música no período noturno, ou 
até msm aos sábados. Lógico que 
todos sabemos das dificuldades 

financeiras que vem passando não 
só a prefeitura mas como o país 
inteiro, mas acredito que com um 

pouco de boa vontade, empenho 
e parcerias poderia ser uma ma-

 

Com todo respeito, mas este 

horário !!! é complicado para 

muitos interessados. na minha 

opinião deveriam rever estas 

audiências. 

 

 

RICARDO SOFIENTINI  

SUGESTÕES NAS REDES SOCIAIS 

CULTURA 

ORÇAMENTO DA CULTURA 

CURSO DE VIOLINO/ VIOLONCELO E PIANO 

O CURSO DE VIOLINO e VIOLONCELO é realizado 

há mais de 25 anos pelo Núcleo Musical Major Joaquim 

Antão Fernandes.  
As aulas são individuais e a professora Rosangela realiza 

também o ensaio coletivo do grupo de cordas. 
Atualmente estão matriculados 17 alunos e as inscri-

ções são abertas mediante a conclusão do curso pelos 

veteranos, o que dura em média 4 anos. 
Para saber mais sobre o curso, basta procurar direta-

mente a professora Rosangela toda segunda e quinta-

feira no Centro Cultural Professor Sergio Laurato. 
Na próxima edição apresentaremos o mapa com a 

localização dos alunos atendidos pelo curso. 

 


