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Artes Plásticas

No campo da Educação Patrimonial e da Preservação da Memória 
Oral, a Secretaria de Cultura realizou em 2018, três edições do 
Memória Viva. O projeto tem como objetivo prestar homenagens 
a homens e mulheres que fizeram ou fazem parte da história da 
cidade e reconhecer suas contribuições à sociedade.

Circuito 7ª  Arte e Ponto MIS
Os projetos 7ª  Arte e Ponto MIS oferecem 
gratuitamente sessões cinema a públicos de diferentes 
idades. Ao todo foram realizadas mais de 40 sessões, 
totalizando mais de 4 mil beneficiados.

Com a retomada do diálogo 
com a classe artística pudemos 
realizar 22 exposições em 2018, 
contemplando todos os espaços 
culturais do município.
Além disso, retomamos também 
o Projeto Arte Pública que visa 
tornar a cidade um museu ao ar 
livre, democratizando o acesso 
à arte.  Com isso, realizamos a 
pintura de 27 novos murais em 
espaços públicos da cidade.
Apoiamos o retorno do Arte na 
Rua, promovendo encontros entre 
os artistas plásticos que estão 
produzindo na cidade e região 
e a população, por meio de 
exposições em vias públicas. 



Festas Tradicionais e 
Outros Eventos
A Prefeitura de Suzano, por meio 
da Secretaria de Cultura realizou e 
apoiou diversas festas tradicionais, 
promovendo o acesso à Cultura, 
o Lazer, a geração de renda e a 
preservação de tradições.

Festa de São Sebastião
Festa da Dália
Encontro de Fuscas e carros antigos
Inauguração do CEU Jd. Gardênia
Aniversário de Suzano
Festa Cultural de São Francisco
Festa de 1º. de Maio – Dia do Trabalhador
Corrida Divas Runner
Olímpíadas Especiais
Encontro de Mulheres Capoeiristas
Festa do Divino
Festival Ambiental

Valorizar artistas de nossa cidade 
e região, ocupar espaços públicos 
alternativos como praças e parques 
com música e outras linguagens,
além de possibilitar a aproximação
do público com os artistas. Estes, 
são alguns dos objetivos do
Cultura Presente.
Além dos eventos semanais, o projeto 
promoveu ações como Especial 
Rock, Especial Samba e Encontro de 
Violeiros. Além disso, levou música 

também a locais como a Santa 
Casa, instituições e festas da cidade, 
beneficiando mais de 3 mil pessoas. 
Interessados em participar do 
Cultura Presente devem se  inscrever 
no Cadastro de Artistas junto à 
Secretaria de Cultura de Suzano.

110 Anos da imigração Japonesa 
Inauguração da Arena Suzano
Festa das Águas
Arraiá do PELC
Carreata de São Cristovão
Festa Nordestina
Dia da Família
Festa das Nações
Festa das Cerejeiras
Festa do Ipê
Festas Juninas e Julhinas
Bunka Matsuri
Festa do Baruel
Festa de São Francisco de Assis
Dia das Crianças
Congresso Internacional de Logística 
e Operações
Semana da Consciência Negra
Natal de Luzes
Inauguração da Pista de Skate
Cantata de Natal e Cantata dos Anjos 
e muito mais!



A Literatura teve “sua hora e sua vez” 
nos projetos Comunidade do Conto 
e Trajetória Literária. Os contistas, 
em especial tiveram a oportunidade 
de aprimorar a escrita por meio de 
debates e observações na Comunidade 
do Conto que, ao final do ano coroou 

Foram 590 vagas disponibilizadas 
para as oficinas de dança em 
cinco Centros Culturais da cidade. 
Além disso, mais de 6,6 mil 
pessoas foram beneficiadas em 
novos projetos. 
Entre estes estão a seletiva da 
Escola do Teatro Bolshoi, Simpósio 
e Mostra de Dança, o Cine Dança, 
além de palestras com diversos 
profissionais renomados.

O Projeto Vivências se desdobra 
para além das oficinas como no 
Sarau Vivências e a Circulação 
Vivências que permitem a troca 
de novas experiências.  Em 2018  
foram 10 edições, com público de 
mais de 350 pessoas.

O Projeto Vivências Cultural beneficiou 
mais de 6 mil pessoas por meio  
de oficinas culturais, workshops, 
palestras, cursos, aulas abertas, visitas 
monitoradas, simpósios e encontros, 
enfatizando a importância do fomento 
aos processos de trocas, descobertas e 
aprimoramento artístico e o pensamento 
acerca da cultura.
Por meio das oficinas de dança, 
teatro, artes plásticas, capoeira e 
música são oportunizadas ao cidadão 
e ao artista o contato com novas 
formas e ferramentas de expressão, o 
exercício de sua capacidade criativa 
e o aprofundamento do olhar sobre o 
universo cultural, bem como o respeito e 
a valorização às diferenças, e uma nova 
capacidade de interpretar e interferir 
neste nosso mundo.

Dança

Literatura

sua realização com a publicação 
de mil exemplares do Fanzine 
VASTO. Amantes da leitura e público 
em geral tiveram a oportunidade 
de conhecer de perto escritores 
nacionalmente conhecidos, entre 
eles o premiado ator, ilustrador e 
escritor Lourenço Mutarelli. Essas 
ações só são possíveis graças à 
parceria com a Associação Cultural 
Literatura no Brasil.



Em abril foi realizada a mostra 
cênica “O Palco é Nosso”, 
proporcionando ao público 
o contato com o melhor da 
produção local das linguagens do 
teatro, dança e circo.

Por meio da articulação da 
Secretaria de Cultura, o município 
recebeu seis grandes espetáculos 
por meio de Leis de Incentivo.

Cultura em Debate
Mensalmente, foram realizados 
ciclos de debate sobre os mais 
diversos assuntos da atualidade.  
Os eventos foram promovidos com 
a contribuição de facilitadores 
convidados, personalidades 
importantes da Literatura, Cinema, 
Educação, Saúde, Direitos Humanos 
,entre outros.

No campo musical, realizamos 
o Concurso de Marchinhas, o Dia 
Nacional do Samba, o Arte de 
Compor e o Cultura Presente. 
Apoiamos o Festival de Música, 
a circulação da Corporação Lira 
Suzanense e Concertos da  
Orquestra de Câmara de Suzano. 
Além disso, viabilizamos a presença 
de diversos artistas em eventos 
promovidos pelo município.

O teatro esteve presente em 
todos os Centros Culturais, seja  
por meio de aulas, espetáculos, 
ações educativas ou encontros de 
formação para a classe, entre 
outras ações.

Música

Teatro

sua realização com a publicação 
de mil exemplares do Fanzine 
VASTO. Amantes da leitura e público 
em geral tiveram a oportunidade 
de conhecer de perto escritores 
nacionalmente conhecidos, entre 
eles o premiado ator, ilustrador e 
escritor Lourenço Mutarelli. Essas 
ações só são possíveis graças à 
parceria com a Associação Cultural 
Literatura no Brasil.



Centros Culturais

2018 - Cultura e Arte por toda parte

Revitalizamos os  espaços dos Centros Culturais da Vila Figueira e 
Boa Vista. Os Centros Culturais de Palmeiras, Colorado e Casarão das 
Artes estiveram em pleno funcionamento, assim como o CEU do Jardim 
Gardênia Azul e o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos 
Moriconi que foram intensamente ocupados.
O Teatro Municipal Dr.Armando de Ré esteve com programação em 220 
dias. Ofertamos gratuitamente 51 espetáculos, apresentações, palestras e 

outras ações, beneficiando mais de 16 mil pessoas.
Mantemos em funcionamento também 5 bibliotecas públicas e seu 
acervo pode ser consultado através do Sistema Alexandria junto ao 
site da Prefeitura de Suzano.



O Programa de Esporte e Lazer da Cidade –
PELC proporcionou Cultura e Lazer. 

Núcleo Instituto Virtutis

Núcleo C. C. Boa Vista 
“Nelson da Cruz”

Núcleo C. C. Palmeiras 
“Prof. Luiz Antonio da Silva”

Núcleo C. C. Francisco 
Carlos Moriconi

Núcleo Comunidade 
São Judas Tadeu

Núcleo CEU Jd. Gardênia

Encontro dos Núcleos

Núcleo Parque Max Feffer

Núcleo C. C. Colorado 
“Monteiro Lobato”

Núcleo C.C.Vila Figueira Núcleo Associação 
Recreativa Esporte 
Clube Urupês

O Programa de Esporte e Lazer da Cidade atendeu mais de 4 mil 
pessoas neste primeiro ano de funcionamento. Em seus 20 núcleos 
foram oferecidas 60 oficinas culturais,esportivas e foram realizados
122 eventos junto com a comunidade. 




