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Fundação Cultural ‘‘Benedicto Siqueira e Silva’’



A Palavra do Diretor Presidente - Rafael Ribeiro

 Estamos comemorando 20 anos de Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”, 
precisamos olhar para trás e avaliar a evolução da instituição, buscar em cada gestão os 
aspectos positivos que contribuíram para o desenvolvimento da Fundação Cultural, para 
então projetarmos o nosso futuro. Onde queremos chegar? Como imaginamos a 
Fundação Cultural daqui a 1, 5, 10, 20 anos?

 A entidade iniciou as atividades em 1995, quando concentrava a primeira 
representatividade do movimento artístico no município. Seu primeiro presidente, 
Eduardo Rennó, esteve nas discussões que estruturaram o estatuto e regimento 
interno. Já o Seu Roque Vieira, que era presidente quando tive minhas primeira aulas 
de música na Fundação Cultural, pode ser lembrado como o acolhedor anfitrião que 
recebeu o Sesc Santo Amaro e conseguiu com isso criar a primeira exposição de nossa 
cultura na Capital do Estado – antes mesmo do Revelando São Paulo. A Dona Emíldes 
em sua rápida, mas não menos importante passagem pela Fundação. Willian de 
Oliveira e sua equipe que democratizou o acesso a Fundação Cultural. Sandro 
Possidônio que trouxe o balé para a instituição e com isso agregou força com a 
participação das mães das bailarinas. Fábio Rocha que dentre outras coisas articulou a 
Fundação Cultural com outras instituições de cultura no Vale do Paraíba.

 Por isso sinto orgulho e a responsabilidade neste meu segundo mandato como 
presidente da Fundação Cultural. Disposto a fazer avançar a bandeira da cultura, através 
da reorganização institucional e da descentralização das atividades. A Fundação precisa 
crescer para alcançar mais pessoas, por todo o município de Paraibuna, para que 
possamos cultivar sementes que darão bons frutos. Afinal,

A arte é uma semente, cultive essa ideia.
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comissões municipais setoriais

conheça e saiba importãncia das

 Formadas através da população por meio de reuniões e atividades decorrentes de 
discussões em grupo, tendo como finalidade apresentar projetos, tocas de experiências e 
informações pertinentes a cada área, cada Comissão é dirigida por um coordenador, um 
vice-coordenador, eleitos por seus membros para o mandato de um ano, e as Comissões 
Municipais Setoriais são:
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patrimônio
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coordenadora

vice-coordenador
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Emerson Augusto Maia 

coordenadora
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vice-coordenador

coordenador
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 e

folclore
Hélio José da Silva

José Nunes

coordenadora
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Literatura

Larissa Neli Faria

Patrícia Carvalho

coordenador
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Vitor Camargo

Natalia Canella

coordenador

vice-coordenador

cinema, vídeo
e fotografia

José Vicente Faria

coordenador

vice-coordenador

Marcelo Gregório

Luiz Henrique de Almeida
Música
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Foi celebrada no dia 1 de Abril a posse da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo da Fundação Cultural "Benedicto Siqueira e Silva".

A programaçao iniciou com a reunião ordinária entre a nova diretoria, composta 
por Rafael Ribeiro, Diretor Presidente; Cláudio Queiroz, Diretor Cultural; e Márcio 
Mayo, Diretor Administrativo e o Conselho Deliberativo, composto por coodernadores da 
Comissões Municipais Setoriais de Artes Plásticas, Música, Artes Cênicas, Folclore e 
Tradição Popular, Literatura, Arquivo e Patrimônio Histórico e Cinema, Vídeo e 
Fotografia. A diretoria apresentou seus projetos, cronograma de trabalho e propostas 
para descentralizar as atividades culturais pelo município de Paraibuna.

A reunião de posso ocorreu logo após a reunião e contou com a presença do prefeito 
Antonio Marcos de Barros, do vice-prefeito Victor de Cássio Miranda e dos vereadores 
Diego e André “Baby”.

Fábio Rocha, ex-Diretor Presidente, entregou sua gestão à Rafael Ribeiro, que falou 
sobre os projetos e caminhos que a instituição irá seguir.

No canal do youtube ‘‘culturaparaibuna’’ você assisti ao vídeo institucional da 
Fundação falando sobre os novos projetos e caminhos que a instituição irá seguir.

Cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva
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José Vicente Faria, coordenador da 
Comissão Municipal Setorial de Cinema, 
Vídeo e Fotografia, comenta: ‘‘A Fundação 
Cultural vem crescendo em suas atividades 
e em seu trabalho de fomento cultural. Nós 
esperamos que a nova diretoria, continue 
esse trabalho e estamos aqui para apoiar e 
fortalecer a instituição’’.



 No domingo, 12 de Abril, a noite foi atípica: circo, dança, artes plásticas, poesia, 
música e até paçoca ao vivo estavam integrados no Mutirão Cultural.

 O evento começou com a mostra da Oficina de Circo, ministrado por Leandro Silva 
Delgado, que, junto aos alunos, mostraram o que estão aprontando durante as aulas. O 
Grupo Unique Dance fez uma intervenção de dança, seguido da irreverência da Banda do 
Folclore Joseense Desbocado. Crianças desenhavam no calçadão, leituras poéticas pelo 
varal de poesias e obras dos alunos das oficinas de pintura em tela ornamentavam o 
ambiente. O Mestre Ronnie, Seu José Nunes e Dona Dirce socavam a paçoca ao vivo 
durante todo o evento e as pessoas ainda podiam provar o casamento do amendoim com o 
açúcar.

 A Fundação Cultural "Benedicto Siqueira e Silva" junto a Comissão 
Municipal Setorial de Literatura, realiza todo mês o Sarau, celebrando a 
palavra em sua forma escrita, cantada e falada, que este nprimeiro 
semestre de 2015 contou com a participação do sociólogo Luciano 
Alvarenga lançando seu livro ‘‘A Marca de Caim’’, abordando temas como 
trabalho, solidão, rotina e globalização, que, no auge da comunicação e 
descobertas científicas, a ferramenta mais difícil é o ser humano.

 No mês de abril, o homenageado foi o músico poetista Déo Lopes, 
que divulgou seu projeto Orgânico, um pen-drive que contém cinco Long 
Players (Lp’s) remasterizados, canções próprias de antes do surgimento 
do grupo Trem da Viração. Junto às apresentações de Déo, o músico 
Márcio de Oliveira participou junto com seu violão. O evento ainda 
contou com declamações e canto de William de Oliveira e a poetisa Maria 
Helena. O Sarau acontece todo primeira sexta-feira do mês, contanto 
sempre com a participação de músicos, poetas e escritores do Vale do 
Paraíba junto ao Café Coletivo.

Banda do Folclore Joseense Deboscado toca no Mutirão Cultural

sarau
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 Realizado no dia 02 de maio, o Circuito SESC de 
Artes transformou a Praça do Mercado num palco repleto 
de espetáculos e intervenções artísticas através de uma 
programação gratuita voltada para todas as idades 
provocando os sentidos e despertando novas conexões 
entre a sensibilidade e o cotidiano das pessoas.
 Paraibuna recebeu seis espetáculos com artistas de 

São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro provocando leveza, beleza, graça, sensibilidade, 
sonoridade, poesia e magia dentre as manifestações exercidas. Literatura, Cinema, Circo, 
Artemídia, Dança e a Música estiveram unidas pela arte na tarde de sábado que contou 
com a presença de aproximadamente 250 espectadores.
 Insatalações cinematrográficas, trocas de histórias entre mediadores literários e o 
público, street band homageando Tim Maia e espetáculos de dança e teatro chamaram a 
atenção de crianças e adultos na tarde de sábado com mais de 200 pessoas em Paraibuna.

Circuito Cultural Paulista

 O Circuito Cultural Paulista é um dos mais importantes programas de difusão 
cultural e de formação de plateias, e para os artistas, a chance de visitar várias regiões e de 
encontrar um público diversificado. Paraibuna recebeu nos meses Março e Abril os 
espetáculos ‘‘Última Notícia’’, da Cia. Truks - Teatro de Bonecos e ‘‘Danças Urbanas - 
Locking’’, da Cia. Chemical Funk.
 A qualidade e variedade dos espetáculos do Circuito norteiam sua programação. 
Entre música, dança, circo, teatro e programação infantil, o público tem acesso ao melhor 
do que está sendo produzido nos palcos de São Paulo e Brasil, e foi isso que o público 
presente nos dois espetáculos sentiram durante as apresentações.
 Mais de 150 pessoas estiveram prestigiando os espetáculo do Circuito Cultural 
Paulista.  

última notícia
cia. truks - teatro de bonecos

danças urbanas - locking
cia. chemicals funk

 O Circuito SESC de Artes aconteceu em 108 cidades com 615 apresentações 
artísticas em 547 horas de programação conectando lugares e circulando ideias. 

6



 Realizada,  entre os dias 18 e 23 de maio, a 13° Semana de Museus chegou pela 
primeira vez em Paraibuna. O evento integra museus de todo o Brasil incentivando 
atividades em massa entre elas.
 A programação no município contou com a participação de quatro escolas que 
visitaram  pontos da cidade recheadas de atividades culturais. O primeiro local das 
atividade foi na Praça da Matriz para uma apresentação de Catira coordenada por Willian 
Joseph e Rafael Ribeiro apresentando a história e os passos da dança. Em seguida, na 
Cozinha Caipira, Leandro Silva Delgado, monitor da Oficina de Circo, confeccionou junto 
com  os alunos das escolas o Balangandan, instrumento circense.
 No Mercado Municipal, o mestre Ronnies dos Santos, mostrou toda a vivência do 
Jongo e Moçambique, tradição levada de pai para filho há anos, em Paraibuna.
 Por fim, o Centro de Memória recebeu as escolas com exposições sobre os casarões 
da cidade, sobre cesteiras e o Acesso dos Arquivos do Poder Judiciário, documentos 
judiciais do século XIX.
 Cerca de 1.500 pessoas entre professores, coordenadores e alunos estiveram 
presentes na Semana de Museus em Paraibuna.

 No sábado foram realizadas as palestras de Elaine Nogueira - Instituto H&H Fauser 
- que falou sobre o Vale da Fartura e Patrimônio Imaterial; A criadora do Museus do 
Folclore, Ângela Savastano, conversou sobre Ecomuseu; e João Rural sobre a culinária 
caipira. Foram realizadas visitas ao Sítio JM e JJ para almoço e conhecer como se faz uma 
boa cachaça.

13° Semana de Museus em Paraibuna
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 O evento Convulsão nas Escolas realizado nos dias 26 de Fevereiro e 05 de Maio nas 
escolas “Dr. Cerqueira César” e “Cel. Eduardo José de Camargo” teve como objetivo 
divulgar as oficinas culturais e mostrar aos alunos as atividades artísticas que a Fundação 
Cultural oferece.

 Durante o Convulsão nas Escolas oficineiros e voluntários deram aulas 
demonstrativas, apresentando aos alunos o conceito dos projetos e convidando-os à 
participarem das Oficias Culturais. As atividades foram simultâneas e proporcionaram 
uma alteração na rotina dos alunos, que também responderam a um questionário sobre o 
evento e a Fundação Cultural.

‘‘O ensaio aberto nas escolas teve dois enfoques. O 
primeiro era divulgar quais Oficinas Culturais tínhamos 
na Fundação Cultural. O segundo enfoque, e o principal, 
era o de levar a Fundação Cultural nas escolas. Assim, 
nós levamos todos os professores, com todas as Oficinas 
Culturais, numa parceria com as escolas e com os 
alunos, foi uma Convulsão Cultural que resolvemos 
realizar, tanto da Escola Cerqueira Cesar, tanto na 
Escola Coronel Camargo’’. Ressalta, Cláudio Queiroz, 
Diretor Cultural da Fundação Cultural.

 O projeto teve a organização de Ricardo Banin; coordenação de Cláudio Queiroz; 
assessoria de Vânia Silva, Produção de Luiz Barros, Mathias Neto, Patrícia Santos 
(Projeto Guri), Rafael Dias, Ronnie dos Santos, Sebastião Augusto Pedroso e Wando 
Silva; Oficineiros, Joseane Reis, Isaura Mendes, Leandro Silva Delgado, Letícia Faria, 
Lucas Neressi, Marcos Manfredini e Nathália Reis. Contou, também, com alunos e 
alunas, Bruna Serra, Claudete Canella, Flávia Pedroso, Giovana Victoria, Mário Cesar, 
Maria Eduarda Lessa e Lucas H. Souza; e teve como voluntários Rafael Ribeiro e o artista 
plástico Ricardo Cabral.

Projeto Convulsão Nas Escolas
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Maiores informações.:
(12) 3974-0716 / comunicacao@culturaparaibuna.org.br

Pça. Monsenhor Ernesto Almírio Arante, 64 - centro - Paraibuna/SP 9

Casarões
De 09 a 14 das 10h00 às 17h00

De 04 a 14 das 10h00 às 21h00

Belas Artes

Programação

Cultural

Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arante, nº 64 - centro

Rua Coronel Marcelino, nº 52 - centro.

Paraibuna
349 anos
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De 04 a 14 de junho na Praça da Matriz

Brincadeiras tradicionais no Quintal da Fundação
Dias 06, 07, 13 das 10h00 às 16h00
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