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JANEIRO/2016 

 

Dia 06 – Festa de Reis às 18h30 no Bairro São Germano 
 

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

de Folclore e Tradição Popular, a Folia de Reis é uma manifestação cultural devocional realizada 

pelo Mestre Ronnie dos Santos que visita praticamente todas as casas do município que possuem 

presépio, anunciando a chegada de Jesus e a “Boa Nova”.  

Seguindo a tradição, o encerramento da Folia de Reis aconteceu no Bairro São Germano, 

Paraibuna/SP e os Foliões foram recebidos com muita festa e alegria, e puderam degustar do 

tradicional jantar, servido aos foliões e ao público presente. 
 

 
  

Público alvo: todos os públicos.  

Média de público: cerca de 500 pessoas estiveram prestigiando o evento. 

  

De 11/01 a 05/02 – Atividades de Férias 
 

A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” e Comissões Municipais Setoriais, em 

parceria com a Diretoria de Educação Municipal, realizaram as Atividades de Férias. 

 Foram ministradas aulas de Percussão; Dança e confecção de agbês; História em 

Quadrinho; Técnica criativa e montagem – Dança; Marchinhas de carnaval – pesquisa, 

composição e experimentação; Anemon, princípios da animação; Jogos teatrais – iniciante; O 

bairro e o Circo; Heróis e Vilões; e Teatro nas Férias, as quais aconteceram em diversos bairros, 

como: São Guido, Espírito Santo, Comércio, São Germano, Cedro, Bela Vista e centro. 
 

 
 

Média de Público: cerca de 160 pessoas participaram das atividades de férias.  



 

Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64–Paraibuna/SP 
Tel.: (012) 3974-0712 // (012) 3974-0716  

 

 

De 25 a 27 – Curso de Organização Sistêmica 

 

A Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” ofereceu à equipe o curso de 

Organizações Sistêmicas. Foram três dias que mudaram pensamentos e olhares da equipe da 

Fundação. 

O curso de Organizações Sistêmicas que foi ministrado por Cláudio Queiroz e Sebastião 

Augusto nos mostrou o quão grandioso é viver. Todos os ensinamentos nos mostram o quão 

longe podemos ir e que juntos podemos ir longe, alto além. Aprendemos como é fantástico 

valorizar as pessoas, a importância de como extrair coisas boas dos conflitos, os tipos de 

liderança, como melhorar os relacionamentos, tanto com as pessoas ao redor, quanto o pessoal. 

O organismo vivo chamado Fundação Cultural terá seu funcionamento com mais vida, com 

uma equipe fazendo o que ama e amando o que faz. 

Gratidão por sermos quem somos e estarmos onde estamos trilhando caminhos juntos 

para melhor oferecer cultura, logo que “a cultura não se herda, conquista-se”. Então, vamos 

conquistar sem que haja limites para sonhar e realizar tudo que almejamos. 
 

  
 

Público alvo: Equipe da Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”. 

 
 
 
  


