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Dia 04 (sexta-feira) às 20h00 – Sarau Celebrando a Palavra com Eldy Batista no Salão Nobre 

 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto a Comissão de 

Literatura, o Sarau Celebrando a Palavra em sua forma escrita, cantada e falada acontece toda 

primeira sexta-feira de cada mês.  

Nesse mês o evento contou com a participação do escritor Eldy Batista divulgando o livro 

“Sétimo Sentido” acompanhado de um café coletivo e apresentações de outros artistas. 
 

   
 

   
 

  
 

Público alvo: todos os públicos 

Média de público: cerca de 70 pessoas prestigiaram o evento. 

 

Dias 5, 12, 19 e 26 (sábado) às 9h – Mercadão com arte no Mercado Municipal 

 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto a Comissão Municipal 

Setorial de Artes Plásticas, o Mercadão com Arte acontece aos Sábados no Mercado Municipal de 

Paraibuna com finalidade de apresentar e valorizar os artistas locais.  
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Participam deste evento os alunos dos projetos culturais ligados a artes plásticas da 

Fundação Cultural, como Pintura em Tela e Artesanato. 

Os artistas organizam a exposição e interagem com o público esclarecendo possíveis 

dúvidas, tudo ao som de boa música instrumental de viola. 
 

 
 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de público: cerca de 700 pessoas prestigiaram o evento. 
 

Dias 6, 13 e 20 (domingo) às 9h – Domingueira da Viola no Mercado Municipal 
 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto a Comissão Municipal 

Setorial de Música e Folclore e Tradições Populares a Domingueira da Viola é uma tradição que 

existe há anos na cidade, onde um grupo de amigos, tocadores de viola se reúnem aos domingos 

para se apresentarem em espaços públicos. 
 

  
 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de público: cerca de 900 pessoas prestigiaram o evento. 
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Dia 13 (domingo) às 10h – Arte na Praça na Praça da Matriz 
 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto a Comissão Municipal 
Setorial de Artes Plásticas, o evento expõe a população todo o trabalho desenvolvido em sala de 
aula, pelos alunos dos projetos de Artes Plásticas. 

O „Arte na Praça‟ acontece uma vez ao mês, sempre aos domingos das 10h às 12h, na 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes - Praça da Matriz. 

 

 
 

Público alvo: todos os públicos. 

Média de público: cerca de 80 pessoas prestigiaram o evento. 

 

Dia 13 (domingo) às 20h – Mutirão Cultural na Praça da Matriz 

 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” junto as Comissões 

Municipais Setoriais o Mutirão Cultural ocorre mensalmente e tem o objetivo de realizar as 

atividades da Fundação na Praça, a fim de proporcionar um maior contato a população e a arte. 

Nesse dia o evento contou com o show da Banda Saxofônia, composta pelo músico 

Carlinhos Pereira e os alunos da Fundação Cultural; o show também contou com a participação 

de alguns músicos que fazem parte da equipe da Fundação Cultural, Rafael Ribeiro, Fábio Rocha 

e Leonardo. 
 

    
 

Público alvo: todos os públicos 

Média de público: cerca de 100 pessoas prestigiaram o evento. 
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Dia 15 (terça-feira) – Aquisição de instrumentos 
 

 
 

 

A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” adquiriu na última semana, novos 

instrumentos para serem utilizados nos Projetos Culturais. 

Dentre os materiais foram compradas: violas Caipiras; Amplificador; Material Circense; 

Material para Artes Plásticas e Materiais para a Banda Marcial de Paraibuna – BAMAP. 

 Com a aquisição dos instrumentos, a Fundação Cultural melhora ainda mais a qualidade de 

ensino, atendendo as necessidades dos Projetos Culturais e tornando as atividades mais 

confortáveis. 

 

Dia 18 (sexta-feira) Apresentação do Edital às 19h na Fundação Cultural. 
 

Realizado pela Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” este evento tem a finalidade 

de esclarecer todas as dúvidas dos interessados em inscrever seu projeto cultural para a área de 

formação no 2º semestre de 2016 a serem realizados na Fundação Cultural. 
 

 
 

Público alvo: interessados em inscrever projeto cultural na área de formação para o 2º semestre 

de 2016. 

Média de público: cerca de 6 pessoas estiveram presentes  
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Dia 19 (sábado) às 20h – Espetáculo “Sabiás do Sertão” na Praça da Matriz 

  – Circuito Cultural Paulista – 

 

Realizado pelo Circuito Cultural Paulista junto a Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e 

Silva” e Comissão Municipal Setorial de Artes Cênicas o espetáculo Sábias do Sertão da Cia 

Cênica tratou dos expoentes maiores da música caipira, Cascatinha e Inhana, que, em sua 

trajetória, reverencia com primazia a cultura de raiz, o ser, estar e viver artista. O circo e o rádio, 

presentes na trajetória da dupla, são trazidos à cena por uma companhia ambulante de teatro, 

com artistas rapsodos que contam, vivem, tocam, dançam e cantam um pouco da vida e muito do 

rico repertório da dupla. 

O Circuito Cultural Paulista é um programa do Governo do Estado de São Paulo que vida 

promover a difusão cultural descentralizada. Por meio da realização de espetáculos em diversas 

linguagens artísticas em cidades do interior e litoral, busca atuar na formação de público e no 

acesso da população à diversidade artística.  

 

   
 

  
 

Público alvo: todos os públicos.  

Média de público: cerca de 70 pessoas prestigiaram o espetáculo. 


