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Inscrições estão abertas para a retomada 
das atividades presenciais em São Paulo

Até o dia 16 de outubro, ar-
tistas e coletivos culturais po-
derão se candidatar ao primei-
ro edital dedicado a atividades 
culturais presenciais na cida-
de, marcando a retomada eco-
nômica após o fechamento de 
equipamentos e espaços cultu-
rais por conta da pandemia de 
Covid-19. Esta será uma reto-
mada cuidadosa e responsável, 
que seguirá todos os protocolos 
de prevenção contra a doença 
previstos no Decreto Municipal 
nº 59.511/2020. 

Com orçamento total de 
R$ 2 milhões, podendo dedicar 
até R$ 100 mil a cada projeto, 
o Edital de Fomento a Projetos 
Culturais Descentralizados 
de Múltiplas Linguagens, tem 
como diferencial o foco inédito 
na comunicação: aos artistas e 
grupos interessados, é exigido 
um planejamento arrojado que 

preveja o uso mínimo de 25% da 
verba total na divulgação, envol-
vendo as mais diversas redes so-
ciais, vídeos, hashtags e demais 
ferramentas que se julguem ne-
cessárias para o engajamento do 
público contemporâneo.

Em contrapartida, a Secre-
taria se compromete, pela pri-
meira vez, a mobilizar seus pró-
prios canais de comunicação 
para os projetos contemplados, 
buscando inclusive parcerias 
que permitam potencializar o al-
cance, tais como plataformas de 
streaming de vídeo/aúdio “Tão 
importante quanto a produção 
do projeto é a sua divulgação, 
para que o fomento não morra 
nele mesmo, vamos impulsio-
nar a carreira dos artistas e co-
letivos, fazendo com que o edital 
proporcione resultados contí-
nuos”, acredita a Secretária de 
Cultura Aline Torres.

O edital também traz como 
objetivo a descentralização de 
atividades culturais na capital 
paulista, buscando levar opor-
tunidades de produção e frui-
ção de cultura a todas as regi-
ões, igualmente. A diversidade 
de linguagens também é marca 
desse incentivo, que se propõe a 
apoiar quaisquer produções ar-
tísticas (em teatro, dança, lite-
ratura, performance, artes vi-
suais ou tantas outras áreas), 
espaços culturais ou ações de 
formação cultural que possam 
beneficiar a população local.

Edital de Fomento a Pro-
jetos Artísticos Culturais Des-
cen tralizados de Múltiplas Lin-
guagens - Prazo de inscrição: 
15/09/2021 a 16/10/2021 - Para 
mais informações, acesse o edital 
completo: https://smcsistemas. 
prefeitura.sp.gov.br/capac/
fomento_edital

“Cidade Acessível” vai ampliar ações de 
acessibilidade e inclusão em todo Estado

Na última terça-feira (21), 
o governador João Doria reali-
zou o lançamento do programa 
“Cidade Acessível”, que prevê 
parcerias entre as prefeituras e 
o governo de SP para aquisição 
de equipamentos e desenvolvi-
mento de obras que promovam 
a inclusão e a acessibilidade. 
O Estado fará um investimen-
to total de R$ 110 milhões no 
novo programa. Doria também 
participou da homenagem aos 
atletas paralímpicos do Estado 
de São Paulo que representa-
ram o Brasil durante os Jogos 
Paralímpicos em Tóquio. 

O Programa Cidade Aces-
sível será desenvolvido por 
meio de parceria entre as secre-
tarias de Direitos da Pessoa 
com Deficiência e de Desen vol-
vimento Regional. Ele prevê in-
vestimentos do governo de SP 
nas áreas de: Esportes, Lazer, 
Infraestrutura, Educação e 
Aces sibilidade, de forma que, os 
municípios paulistas se tornem 
mais inclusivos. 

Os recursos serão aplicados 
em novos projetos de academias 
adaptadas e na aquisição de 
equipamentos como: cadeiras 

anfíbias para acesso de pessoas 
com deficiência ao mar, cadei-
ras de trilha adaptadas e kits de 
tecnologia assistivas para alu-
nos com deficiência visual, da 
rede regular de ensino. O pro-
grama também prevê a realiza-
ção de convênios entre a SDR e 
os municípios para serviços de 
acessibilidade e adequação de 
calçadas. 

As prefeituras já podem ade-
rir ao programa, de forma cele-
brar os convênios e receber os 
equipamentos. Como contra-
partida, o município deve con-
tar com Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência formado 
e ativo. 

A adesão pode ser feita por 
meio do link: https://forms.gle/
tEm67wF3K7NTb1R2A.

Foto: Governo do Estado de SP

O lançamento do programa “Cidade Acessível”, contou com a presença 
dos atletas paralímpicos. O programa terá investimentos nas áreas de: 

Esporte, Lazer, Infraestrutura e Educação

Celelê 31 Anos de Musicoterapia - 
Novidades: Arte, Música e Inclusão

As comemorações dos 31 
anos de Musicoterapia (oficial-
mente celebrados em novem-
bro) da artista e musicotera-
peuta Celise Melo, a Celelê, 
que traz novidades: o livro em 
Braille “Pato Holandês e Seus 
Amigos”, a nova personagem 
Clarina, Vídeos e Apostilas Edu-
cativas. O livro em Braille tem 
fonte ampliada e acompanha 
CD com música e história.

A personagem Clarina é uma 
jovem que tem problemas de vi-
são, mas vai em busca dos seus 
sonhos. Celelê e sua Turma irão 
ajudá-la a superar as dificulda-
des e juntos irão se unir pela in-
clusão de todos!

Desde 1990, em São Paulo, 
Celise é professora de música 
para crianças e pessoas com de-
ficiência, ministra cursos, tra-
balha com hidroterapia, unindo 
a música e as artes. Até hoje re-
aliza trabalhos voluntários para 
pessoas carentes e doentes do 
Brasil e da África.

Também é atriz, cantora e 
compositora, compõe canções 
e apresenta espetáculos para 
crianças, jovens, pessoas com 
deficiência e para a terceira ida-
de. Tem livros, revistas educati-
vas, DVDs, CDs e EPs.

Em 1993 criou a persona-
gem Celelê, atuando com suces-
so de público e crítica em vários 
palcos brasileiros e no exte-
rior: Portugal, Espanha, Itália, 
França e Israel, mantendo a sua 
originalidade e autenticidade.

Está no ar o Programa “Arte 
e Inclusão” com Celelê e Con-
vidados aos domingos, às 19h30, 
na Rádio WEB Spaghetti. (www.
radiowebspaghetti.com.br).

Irá ao ar na TV Aberta SP, o 
vídeo “O Sonho de Clarina”, in-
dicado para todas as idades, com 
o tema especial sobre inclusão, 
em setembro, na sexta-feira dia 
24 às 10h30, dia 27 às 15h30, 
dia 29 às 20h e dia 30 às 7h30.

A versão do vídeo com Tra-
dução em Libras para defi cientes 
auditivos e Audio descrição 
para deficientes visuais, esta rá 
disponí vel no YouTube Celelê 

Musicoterapia-Inclusão, a partir 
do dia 29 de setembro.

As Apostilas “Igual a Você” fo-
ram criadas para facilitar o apren-
dizado com atividades educati-
vas, são 3 volumes diferentes para 
crianças, jovens e adultos e estão 
disponíveis sob encomenda pelo 
WhatsApp (11) 99962-2380 e no 
site www.celeleeamigos.com.br!

* TV Aberta SP - Canal 09 
Net e 8 Vivo TV Fibra - site: 
www.tvaberta.tv.br (Ao Vivo)

Novos vídeos estão no 
YouTube nos Canais: Celelê 
Mu si coterapia-Inclusão e celele-
eamigos (educativo).

Foto: Patrícia Chammas

31 Anos de Musicoterapia

Obra de Paulo Leminski é celebrada em 
programação nos museus Casa das Rosas 

e Casa Guilherme de Almeida
Os museus Casa das Rosas e 

Casa Guilherme de Almeida ofe-
recem atividades literárias gra-
tuitas pela plataforma Zoom. 
A obra de Paulo Leminski e a 
tradução literária são os temas 
abordados na nova programa-
ção. Os equipamentos perten-
cem à Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do governo 
do Estado de São Paulo e são ge-
renciados pela Poiesis. Confira 
os detalhes:

O curso Paulo Leminski: 
História mal contada e pensa-
mento selvagem discutirá as 
proposições de uma “história 
mal contada” e de “um pensa-
mento selvagem”, propostas por 
Leminski a partir de um gesto 
de “infinita estranheza, rela-
ção que nem classifica, nem se 
hierarquiza”. Serão abordados 
seus ensaios, publicados como: 
Anseios Crípticos, e as quatro 
biografias-ensaio que escreveu, 
de Cruz e Sousa, Matsuo Bashô, 
Jesus Cristo e León Trótski, 
num conjunto que denominou 
Vida. As aulas acontecerão as 
terças e quintas-feiras, 28 e 30 
de setembro e 5 e 7 de outubro, 
das 19 às 21 horas. As inscrições 
estão abertas: https://www.casa-
dasrosas.org.br/agenda/paulo
-leminski-histria-mal-contada-e
-pensamento-selvagem

O livro-ensaio de Rodrigo 
Gar cia Lopes, Roteiro Literário 
- Paulo Leminski, faz um per-
fil inédito do autor paranaen-
se ao misturar biografia, de-
poimentos de Leminski, crítica 
literária, teoria e práxis poéti-
ca, além de discutir a relação 
do poeta com sua cidade e tra-
çar um roteiro de sua geografia 
afetiva. Na palestra Roteiro lite-
rário - Paulo Leminski, Rodrigo 
pretende abordar as diversas fa-
ces do poeta, que foi também: 
romancista, tradutor, compo-
sitor, músico, ensaísta, judo-
ca e publicitário. O evento será 

realizado quarta-feira, dia 29 de 
setembro, das 19 às 21 horas. 
Para participar, é necessário se 
inscrever previamente: https://
poiesis.education1.com.br/pu-
blico/inscricao/c35624e2cceae-
64a8589f7aa04c411b2

Poetas-tradutores e a poesia 
traduzida no Brasil é um curso 
cujo objetivo é resgatar o papel 
dos poetas brasileiros na sele-
ção e na tradução da poesia es-
trangeira em circulação no país 
e, assim, analisar os impactos 
dessas escolhas na Literatura 
Nacional. Serão apresentados 
os poetas-tradutores que atu-
aram em diferentes períodos 
da nossa história literária e as 
suas respectivas obras tradutó-
rias, bem como dados que aju-
dam a entender este importan-
te subsistema da Literatura e 
da Cultura que é a poesia tra-
duzida. Ministrado por Marlova 
Assef, os encontros acontece-
rão as quartas-feiras, 6, 13, 20, 
27 de outubro, das 19 às 21 ho-
ras. As inscrições devem ser re-
alizadas até o dia 4 de outubro 
https://poiesis.education1.com.
br/publico/inscricao/ec703769a-
b1025a5cb18344a3e68ee55

A tradução é uma ativida-
de privilegiada para se pensar 
a interculturalidade e o pluri-
linguismo, dois temas impor-
tantes para a reflexão sobre a 
Literatura belga francófona. 
A partir dessas ideias, a ofici-
na Traduzindo Literatura bel-
ga francófona pretende oferecer 
aos participantes um espaço de 
prática da tradução literária de 
textos em prosa da Literatura 
belga francófona contemporâ-
nea, de Adeline Dieudonné e 
Caroline Mulder. Durante os 
dias 7, 14, 21, 28 de outubro, 
das 19 às 21 horas, serão discu-
tidas questões interculturais da 
tradução, os desafios da aborda-
gem de textos contemporâneos, 
sua poética e temas sensíveis. 
A oficina resulta de uma parce-
ria entre o Centro de Estudos 
de Tradução Literária da Casa 
Guilherme de Almeida com a 
Valônia-Bruxelas Internacional, 
representação cultural francó-
fona da Bélgica. Os interessados 
devem se inscrever até o dia 5 
de outubro: https://poiesis.edu-
cation1.com.br/publico/inscri-
cao/fbff791ef0770855e599ea-
6f87d41653

Foto: Divulgação

Curso e oficina de tradução também integram 
o calendário de atividades dos museus

Projeto Reconhecer busca reconhecer e divulgar 
práticas pedagógicas de profissionais da Educação

Na última segunda-feira 
(20), a Secretaria da Educação 
de São Paulo (Seduc-SP) lan-
çou o Projeto Reconhecer. Para 
incentivar e valorizar os pro-
fissionais que se destacaram 
durante o período de pande-
mia pela Covid-19. O projeto é 
destinado aos profissionais da 
Educação, com o objetivo de va-
lorizar o engajamento na apren-
dizagem e desenvolvimento dos 
estudantes.

São seis temas propos-
tos pelo projeto: recuperação 
e aprofundamento de aprendi-
zagem; busca ativa; valoriza-
ção da diversidade, educação 

antirracista e inclusão, combate 
à violência à mulher, à criança 
e ao adolescente; ensino híbri-
do; tecnologia e inovação; mo-
bilização e fortalecimento da 
comunidade escolar em prol da 
aprendizagem; e prática de con-
vivência e combate ao bullying.

Como participar

Os interessados em rela-
tar suas histórias no Projeto 
Reconhecer devem procu-
rar pela Diretoria Regional de 
Ensino (DRE) para escolher 
um dos temas disponíveis, rea-
lizar a inscrição e fazer o envio 

do relato por meio de um docu-
mento próprio disponibilizado 
pela DRE.

Cada regional poderá indi-
car até cinco histórias, que te-
rão como critério de seleção os 
seguintes pontos: consistên-
cia da ação e articulação com os 
programas e projetos prioritá-
rios da Seduc-SP; viabilidade e 
potencial para replicabilidade; e 
demonstração do impacto gera-
do pelo projeto.

As inscrições estão abertas e 
vão até o próximo dia 28 de se-
tembro. A divulgação da seleção 
dos materiais ocorre até final de 
outubro.


