
07/05 Circuito SESC de Artes na Avenida Presidente Vargas, Dança Flamenco, Teatro, Dança das

mulheres, Circo.

O Evento foi escolhido para ser realizado na Avenida Presidente Vargas, pois a proposta é de

transformá-Ia em um espaço de eventos e interagir com a população aos finais de semana.

08/05"A verdadeira mágica circense, é um circo gratuito instalado na frente do shopping até o dia 12

de maio.

08/05 Dia do artista de Artes Plásticas , sendo um evento em parceria com o Buriti shopping aonde

vai ser cedido um espaço para as atividades culturais.

A conselheira Neusa Cipolli propôs matinês para a terceira idade com sessões que sejam

legendadas, considerando que o cinema tem sua abertura um tanto tardia e não se apresenta de

forma adequada para este público, sem contar que as últimas sessões terminam muito tarde pondo

em risco a segurança dos frequentadores na hora da saída e não são voltadas para o público idoso.

O Secretário Luiz Carvalho propôs também, se caso a sessão matinê for realizada, incluir um spot

de 30 segundos com informativos Culturais dos eventos que acontecem e, vão acontecer na cidade.

A conselheira Marisa Papa informou que todos os Domingos tem o Cine Vivarte às 18:00 mas é

muito pouco divulgado.

A conselheira Fatima Marto levantou a questão sobre qual sena o meio de comunicação de

divulgação Cultural que é mais efetivo: rádio, TV Vanguarda, Escolas Cartazes, Portal Cultural de

Guaratinguetá, um informativo impresso mensal dos eventos Culturais com releases espalhados pela

cidade.

Eventos anunciado pelo Secretário de Cultura Luiz Carvalho, fazendo a observação sobre não ter

incluído o Festival da Diversidade Cultural, promovido pelo Aliança Cultural, devido a acertos que

ainda hão de serem realizados.

17/05 Festival Dona Êta na Catedral com a Banda do Pinto Bill

28/5 Na Avenida - O dia do Hambúrguer.

Foi citado ainda que, inclusões serão realizadas no calendário, como: O DIA DO AUTOMÓVEL,

CARROS ANTIGOS ...

O Secretário de Cultura apresentou ao pleno do COMCUL T suas intenções na realização de

eventos em Guaratinguetá com um Mix de Calendário Anual, de cunho municipal, religioso e com

datas comemorativas, tendo ainda um calendário Sazonal tendo ele:

O Dia da Garça, dia da Liberdade de Imprensa, dia dos Namorados, Festa do Jongo, festival de

fanfarras, o dia do Orgulho Gay LGBT, dia do trovador, dia do Escritor, Dia do Motociclista, dia do

Selo, Dia da Capoeira, dia do Artista de Teatro, Dia da Fotografia, Dia do Ciclista, Dia do Skate, ,

Dia Nacional do Idoso, Semana do Trânsito, Semana Frei Galvão, Dia de Finados ( Projeto Guri),

Dia Nacional do Riso, Dia Mundial da Gentileza, Dia da Consciência Negra, Dia do Músico, Anime


