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DIAS

NATAL ILUMINADO 2021

PROGRAMAÇÃO – PRAÇA SATURNINO DE BRITO:
06/12:
19h30 - Coral da Assistência Social
19h50 – Acionamento das Luzes e Abertura Oficial.
20h – Concerto de Natal - Quinteto de Cordas Detachê
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6 – 15 - 22

15/12:
19h30 – Lírica de Natal La Musetta com Leoni Pepe
D’Adderio
20h30 – Músicas Natalinas com Otávio Caprioli e Cris.
22/12:
19h30 – Dança com Instituto Ame de Marília
20h – BalleClau
Presépio Vivo – Teatro da Cidade
PROGRAMAÇÃO – CASA DE CULTURA “CRISTOVAM RUIZ PEREIRA”
16/12:
20h – Cinema Pontos MIS: “O Grinch”
Local: Casa de Cultura - Av. Santo Antônio, 136. Censura livre. Entrada gratuita.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO/21

EXPOSIÇÕES
(de 01 a 31 de dezembro)

VITRINE
● “DESENHE MARÍLIA, A CIDADE IRMÃ DE HIGASHI HIROSHIMA”
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Data: de 01 a 15/dezembro
Exposição de desenhos que retratam os pontos turísticos da cidade de Marília, vencedores de concurso
idealizado pelo DRI/NIPEX/UNIMAR (Departamento de Relações Internacionais e Núcleo Integrado de
Pesquisa e Extensão) em parceria com o Consulado Geral do Japão (SP), Fundação Japão, Nikkey
Marília, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal da Educação, Câmara Municipal e
Diretoria de Ensino Região de Marília, com o intuito de revitalizar as relações de irmanamento entre as
cidades de Marília e Higashi Hiroshima.
● “NATAL NA BIBLIOTECA VIVA”
Data: de 16 a 31/dezembro
Exposição decorativa natalina com obras literárias que abordam os valores humanitários da data.

EVENTOS E OFICINAS
● APRESENTAÇÃO DE DANÇA
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BATUKANDO POR AÍ
Dia 03/12 (sexta-feira) – das 14h às 15h.
Escola: Batukedopé
Público-alvo: censura livre
Batukando por Aí é uma proposta da escola Batukedopé de levar a arte do Sapateado para todos os
públicos. Conta a origem do Sapateado Tap Dance e mostra diferentes estilos dessa arte, levando ao público
um momento de alegria e conhecimento, mostrando que o Sapateado é uma arte democrática que agrega
todas as artes com muito movimento e diversos estilos musicais. Apoio da Lei Aldir Blanc.

● OFICINA
MANDALAS DE LINHA NATALINAS
Dia: 10/12 (sexta-feira) – das 15h30 às 17h30
Oficineira: Patrícia Bernardes
Público-alvo: a partir dos 07 anos. Vagas: 10
Inscrições: no balcão da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434
Material necessário: novelos de linha de lã nas cores verde (diversas tonalidades), vermelho
e branco, linha dourada (opcional), e palitos de churrasco ou algodão doce (pelo menos
oito). A oficina de mandalas de linha natalinas vai ensinar a tecer mandalas em linhas de lã
nas cores que representam o Natal. As mandalas servem para decorar ambientes, estimulando
o sentimento de alegria através de sua geometria, desenhada em diferentes formas.

PROGRAMAS PERMANENTES
Curso de informática online para a terceira idade:
Dias e horários: terças e quintas (das 9h30 às 11h00), quartas e sextas (das 10h00 às 11h30).
Público-alvo: + 50 anos
Vagas: 14 (Cadastro-reserva com Pedro ou Mônica)
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Roda de leitura online para cegos:
Dias e horários: quintas-feiras (das 8h30 às 10h00 e das 16h00 às 17h30)
Público-alvo: pessoas com deficiência visual
Vagas: ilimitadas (Cadastro com André)
Iniciação à informática – Curso DOSVOX e NVDA;
Ensino do Sistema Braille, Uso do Sorobã (aparelho usado para fazer cálculos);
Orientação e mobilidade, Estimulação precoce;
Atendimento especializado para crianças matriculadas na rede pública;
Orientação a professores na preparação de material adaptado;
Atendimento psicológico.
Local: Biblioteca Braille, em parceria com a ADEVIMARI
Dias: de segunda a sexta-feira. Horário: a combinar
Público-alvo: pessoas com deficiência visual ou baixa visão
Vagas: agendar horário com o prof. Nelson pelo telefone (14) 3433-2111

CONECTE-SE COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL
Telefone e WhatsApp: (14) 3454-7434
E-mail: biblioteca@marilia.sp.gov.br
Instagram: @bmmviva
Facebook: www.facebook.com/bmmviva/

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Consulta ao catálogo online da biblioteca: http://servicos.marilia.sp.gov.br/biblioteca/
Endereço: Rua São Luiz, nº 1295, Centro - Marília/SP.
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, seguindo os protocolos
de segurança e prevenção ao Covid-19.
BIBLIOTECA BRAILLE
Telefone: (14) 3433-2111
Endereço: Avenida Sampaio Vidal, nº 245 (piso superior, entrada pela Avenida Rio Branco) – Centro –
Marília/SP
Horário de agendamento: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00.

TEATRO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO/21
IMPORTANTE:
• Para a prevenção da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara durante todo o espetáculo; é

proibido comer ou beber no Teatro.
• A realização, a produção e a venda de ingressos dos eventos são de inteira
responsabilidade das empresas produtoras/realizadoras.

APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.
• A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo.

• A Secretaria Municipal da Cultura informa que, a partir de novembro, passou a
exigir o comprovante de vacinação contra Covid-19 para os eventos do Teatro
Municipal “Waldir Silveira Mello”. O requisito não se aplica a crianças menores de 12
anos, já que não possuem calendário vacinal.
• A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, que estabelece a retomada das atividades de forma
segura, reforçando os protocolos sanitários já praticados em eventos, como
distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, utilização de álcool gel,
protocolos de higiene, entre outros, que deverão ser mantidos.
• A comprovação poderá ser feita pelo público através do registro físico, mediante a
apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19, ou de forma digital,
pelas plataformas oficiais onde haja comprovante de vacinação, como o aplicativo
Conecte SUS por exemplo.
• Outras informações podem ser obtidas no Teatro Municipal pelo telefone (14)34542553.

DIA 01

TEATRO MUNICIPAL

ESPETÁCULO “A MAGIA DO NATAL”
GRUPO DE DANÇA DE RUA STREET 360 GRAUS
Dança
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(Quarta)
19h.

Sinopse: Nesse especial de Natal, o Grupo de Dança Street
360 Graus vem com uma apresentação diferenciada. Com
músicas de Natal remixadas com música de hip hop, faremos
um espetáculo surpreendente, trazendo a magia do Natal com o
estilo de danças urbanas, modalidade street dance.
Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o
Fundo Social de Solidariedade de Marília).

DIA 04

TEATRO MUNICIPAL

ENCERRAMENTO DA XVIII SEMANA JOVEM – SHOW
COM IGOR FÉLIX
Música
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(Sábado
19h.

Sinopse: Cantor, compositor, missionário, Igor Felix é natural de
Maceió, capital do estado de Alagoas. Apaixonado por música desde
cedo, sempre sonhou em fazer de sua vida uma canção.
Com um timbre de voz singular, dono de um coração simples,
criativo, Igor tem levado uma experiência de louvor e adoração por
onde passa. Conhecido por suas canções que falam de intimidade.
Ingresso: 1 caixinha de leite longa vida ou 1 lata de leite em pó
(revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Marília)

DIA 05

TEATRO MUNICIPAL

CONCERTO DE NATAL – QUINTETO DE CORDAS
ENSEMBLE DÉTACHÉ
Música
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(Domingo)
19h.

Sinopse: Alguns elementos tornam inconfundíveis a chegada
do Natal e um deles é a música. O Quinteto de Cordas
Ensemble Détaché preparou um repertório para deixar esse
momento ainda mais especial. Formado por dois Violinos, Viola
de Arco, Violoncelo e Contrabaixo Acústico, acrescentam um
toque especial com apresentação de músicas natalinas,
eruditas
e
instrumentais
que
propiciam
momentos
inesquecíveis de muita emoção e experiência sonora única ao
público. O indispensável Jingle Bells, Pinheirinhos de Alegria,
Num berço de palha dormia Jesus, são algumas das trilhas
sonoras que compõe esse encantador espetáculo musical que
leva toda a magia dessa data especial com um emocionante
toque ao coração dos ouvintes.
Duração: 60 minutos. Classificação livre. Projeto premiado pela
Lei Aldir Blanc em edital lançado pela Secretaria da Cultura em
2020.

Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o
Fundo Social).

DIA 08

TEATRO MUNICIPAL

TEATRO DA CIDADE – TURMA ADULTO
ESPETÁCULO: “A FIGUEIRA DE GERALDA TERRA”
Teatro
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(Quarta)
20h.

Sinopse: Perfeição? Não. Imperfeição, muito menos. A figueira da
Geralda Terra apresenta uma linhagem da família Terra, pessoas comuns,
entrelaçadas por raízes fundas que sustentam suas relações cotidianas.
Família raiz, com tronco largo e galhos secos, colhem seus frutos
suculentos de sentimentos, amores, dores e horrores. No tempo da
colheita, um encontro de sacudir os galhos alimenta a esperança do
tempo de semear. Enquanto isso, como dizem por aí, cada família no seu
galho.
Professor Diretor: Calu Monteiro. Elenco: Audrey Firmino, Bea Wolf, Celi
Camargo, Cesar Harper, Eliane Oliveira, Elô Dias, Érica Cristina, Gabriela
Tavares, Gian Gonzales, Iaiá Milreu, Ingrid Lima, Larissa Martins, Mariléia
Derobe, Matheus Lima, Maurílio, Natália Gotardi, Rafael Ribas, Vanuza
Fogaça. Classificação: 14 anos.
Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o Fundo Social).

DIA 09

TEATRO MUNICIPAL

TEATRO DA CIDADE – TURMA JOVEM – ESPETÁCULO:
“EXPERIMENTO POR UM FIO”
Teatro
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(Quinta)
20h.

Sinopse: O espetáculo traz jovens selecionados para uma vivência, uma
distensão no tempo, onde o passado vem à tona pelo fio condutor da
lembrança. Que mesmo fragmentada, expõem os resquícios do ser de
hoje. O objetivo não é buscar no passado a causa do presente, a história
de um sujeito não é uma linha reta. A trama está nas memórias. Como
encontrar o fio onde só há meada? Não custa tentar, pois tudo sempre
está por fio.
Direção: Letícia Rodrigues. Elenco: Andrei Chirnev Mattos, Eduardo
Souza de Carvalho, Emanuele Dutra Moro, Jéssica Beatriz Mascareli
Moreira, Jhennifer Patricia da Silva Oliveira, João Pedro do Nascimento
Soares, Júlia Viudes de Lelli Gaiato, Lara Cristina Placidino Cardoso
Nunes, Laura Costa Martins, Lucas Macedo dos Santos, Maria Eduarda
Rodrigues Bertoleti, Rafael Baeta Borba Gonçalves, Thaís Naomi Miura
de Souza e Vitoria Benjoino de Andrade. Classificação: 14 anos.
Duração: 50 minutos

Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o Fundo Social).

DIA 10

TEATRO MUNICIPAL

TEATRO DA CIDADE – TURMA PRÉ JUVENIL
ESPETÁCULO: “QUANDO AS PORTAS SE FECHAM”

–

Teatro
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(Sexta)
20h.

Sinopse: Após meses de experimentações e criação, a turma Pré Juvenil
do Projeto Teatro da Cidade, sobe aos palcos para levar risos, reflexões e
muitas emoções ao público, com a vida de quatro famílias de mundos e
trajetórias distintas, que mostrarão a realidade do cotidiano familiar e
suas relações. Mas abra bem seus olhos, pois o que se pode enxergar
nem sempre é a realidade, se preparem para ver o que acontece quando
as portas se fecham. Este é um sincero convite das famílias: Scheneider,
Arcanciele, Backer Bellucci e Gergelim.
Direção: Lívia Neves. Auxiliar de direção: Gabriele Chicilia
Classificação: 12 anos. Duração: 50 minutos
Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o Fundo Social).

DIA 11

TEATRO MUNICIPAL

TEATRO DA CIDADE – TURMA
ESPETÁCULO: “SOBREVIVENTES”

MELHOR

IDADE

-

Teatro
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(Sábado)
20h.

Sinopse: O espetáculo traz para o palco, recortes, cenas e poesias
experienciadas pela turma da terceira idade do projeto teatro da cidade.
Após quase dois anos de trabalhos remotos e aprendizagem cênica de
forma virtual, o grupo propõe um espetáculo repleto de depoimentos e
praticas desenvolvidas durante a fase de distanciamento social e o caos
promovido pela pandemia.
“Não se trata apenas de sobreviver a tudo, mais sim de como essa
sobrevivência pode ser para cada indivíduo”. Do virtual para o real, o
grupo propõe novas perspectivas de sobreviver com arte e poesia.
Rico em memórias e emoções Sobreviventes somos todos nós.
Elenco: Cacilda Silva, Carmen Barroso, Clarice Oliveira, Collins Mabel,
Elza Fontana, Lucia Prata, Marcelo Campos, Maria Aparecida de Freitas,
Maria Aparecida Ramos Nogueira, Marlene Duarte, Natalia Rodrigues,
Nelson Nakamura, Teruo Omura, Valdiria Mielo Felizardo. Participações
especiais: José Urbano Alicate (ator) e Ilce Takeya (artista plástica)
Direção: Márcio Martins. Classificação livre. Duração: 60 minutos.

Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o Fundo
Social)..

DIA 12

TEATRO MUNICIPAL

TEATRO DA CIDADE – TURMAS INFANTIS I e II
MOSTRA DE ESPETÁCULOS
Teatro
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(Domingo)
19h.

Sinopse Em um ano repleto de desafios em razão da
pandemia de COVID-19, floresceram dois lindos espetáculos
criados conjuntamente com os alunos. É por esta razão que
surge a mostra de espetáculos das turmas infantis, com um
grupo de crianças extremamente empolgadas para dar vida à
suas personagens no palco do Municipal, e mostrar para toda
a população o que veem experimentando cenicamente
durante as aulas deste ano. Para tal, serão apresentados os
espetáculos em sequência com uma intervenção artística no
entremeio, portanto, que neste dia 12 de dezembro possamos
prestigiar com carinho todo o esforço dessa turminha.
Ingresso: 1kg. de alimento não perecível (revertido para o
Fundo Social).

DIA 16

TEATRO MUNICIPAL

SHOW “CORAÇÃO SAMBISTA” COM JACI FURQUIM
E GRUPO CARTOLA BRANCA
Música
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(Quinta)
20h.

Sinopse: Numa trajetória de quase 13 anos pelo estado de São
Paulo e pelo Brasil, esses músicos se apresentarão mais uma
vez, trazendo o melhor do samba raiz. Irão interpretar os
grandes clássicos do samba, como as obras de Cartola, Noel
Rosa, Paulinho da Viola, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, e
outros do grande cenário do samba, mesclados a sambas de
autoria de Jaci Furquim.
A apresentação é uma contrapartida de premiação da Lei Aldir
Blanc, por meio de edital lançado em 2020 pela Secretaria
Municipal da Cultura.
Jaci Furquim, paulistana, cantora e compositora, com 3 álbuns
autorais, o quarto em finalização e um de releituras da nossa
música brasileira, radicada em Marília há 45 anos, idealizadora
do Grupo Cartola Branca, que é especializado em Samba Raiz,
estão juntos há 12 anos, reverenciando esse gênero, que com
toda a certeza é o cartão de visitas da cultura brasileira.

Ingresso: 1Kg de alimento não perecível (Fundo Social de
Solidariedade).

DIA 18

TEATRO MUNICIPAL

A FANTÁSTICA FÁBRICA DO PAPAI NOEL
Teatro
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(Sábado)
15h.

Sinopse: Na peça, o Bom Velhinho participa de uma jornada para
resgatar a magia do Natal. Os duendes trabalham, brincam e
dançam, enquanto preparam os brinquedos que as crianças mais
esperam receber na noite mais mágica do ano.
Contudo, algo inesperado acontece e toda a fábrica fica triste. A
partir disso, o Papai Noel participa de uma jornada com os seus
duendes. Juntos, vão em busca de salvar o Natal. Para isso, o Bom
Velhinho também conta com a ajuda dos personagens de contos de
fada: Branca de Neve, Bela, Cinderela, Elsa e outros que
conseguiram escapar do mundo encantado dos contos de fadas.
Classificação livre. Duração 60 min.

Ingressos:.
R$60,00 (inteira)
R$40,00 (antecipado)
R$30,00 (meia / criança / cliente Unimed)

DIA 18

TEATRO MUNICIPAL

FABIANO CAMBOTA
Stand Up

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

(Sábado)
20h.

Sinopse: Além de veterano na comédia Stand Up, o
apresentador do fenômeno televisivo A CULPA É DO CABRAL
apresenta novas passagens hilárias da sua vida, fazendo um
paralelo com o passado distante e pouco promissor. A
consagrada habilidade em fazer comédia de maneira simples
fica ainda mais clara neste quinto show solo do humorista que,
desde os primórdios como vocalista da banda Pedra Letícia,
agrega espectadores de todas as idades e tribos.
Texto e Atuação: Fabiano Cambota
Classificação 14 anos. Duração 70 min
Ingressos:
R$70,00 (inteira)
R$50,00 (antecipado)
R$35,00 (meia / cliente Unimed)

DIA 19

TEATRO MUNICIPAL

LÉO LINS – “PERTURBADOR”
Stand Up
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(Domingo)
20h.

Sinopse: Após turnê “Bullying Arte” que foi recorde de público e
também de censuras, LÉO LINS está de volta, ainda mais pesado
com o show PERTURBADOR “fazer rir com temas delicados é como
cuspir fogo: quando feito por um profissional é uma arte, do contrário
alguém vai se queimar”
Léo iniciou sua carreira no stand-up comedy em 2005 e já realizou
mais de mil apresentações de stand-up ao longo de sua carreira,
Sua trajetória na TV começou como redator do programa
Legendários em 2010. Na frente das câmeras, estreou em 2008 na
primeira edição do quadro “Quem Chega Lá”, no Domingão do
Faustão (Globo), quando foi finalista da competição. Em 2011,
passou a integrar o elenco do Agora é Tarde, na Band, que, em
seguida passou a ser apresentado no SBT com o nome The Noite,
com Danilo Gentili.
Ingressos:
- R$70,00 (inteira)
- R$45,00 (antecipado)
- R$35,00 (meia / cliente Unimed)
À venda no site www.megabilheteria.com, e na bilheteria do Teatro,
no dia do espetáculo, a partir das 17h.

CONECTE-SE COM O TEATRO MUNICIPAL
Telefone: (14) 3453-2553
E-mail: teatromunicipal@marilia.sp.gov.br
Instagram: @teatromunicipalmarilia/
Facebook: www.facebook.com/teatromunicipalmarilia
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Endereço: Av. Rio Branco, 51 - Centro - Marília/SP.
Administração: Av. Coronel José Braz, s/n.
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h30.

PONTOS MIS

#MISEMCASA
PROGRAMAÇÃO DEZEMBRO/21

BATE-PAPO DE CINEMA: “UM DIA PARA SUZANA”

(Sábado)
18h.

Exibição gratuita de filme e bate-papo.
Datas:
- Filme disponível de 02/12 (11h) a 04/12
- Bate papo ao vivo no dia 12/12, às 18h no Canal do MIS no YouTube.
Link de inscrição: https://forms.gle/SqQM3GoNAxHnfZWj7
Ingresso: Gratuito Classificação: 16 anos.

NOVEMBRO DE 2021

PONTOS MIS - #MISEMCASA

DIA 12

Sessão em Parceria com Vitrine Filmes.
O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza, aos sábados, exibições de
filmes seguidos de debates ao vivo no YouTube do Museu, buscando
trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área, críticos de
cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e
apresentar curiosidades da produção.
Filme: Um Dia para Susana
Direção: Rodrigo Boecker e Giovanna Giovanini | Brasil.
Debatedores:
Rodrigo Boecker e Giovanna Giovanini (diretores)
Laís Garcia (educadora do MIS)
Mediado por Giuliana Monteiro.

CINEMA PONTOS MIS: “O GRINCH”

(Sábado)
20h.

Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz Pereira” - Av. Santo Antônio, 136.
Horário: 20h.
Ingresso: Gratuito Classificação:livre.

NOVEMBRO DE 2021

PONTOS MIS - #MISEMCASA

DIA 16

Sobre o filme:
Um Grinch (Jim Carrey) que odeia o Natal resolve criar um plano para
impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam
comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch
resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o
que esteja relacionado ao Natal.
Obs: Obrigatório apresentar a carteira de vacinação da Covid-19.
A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Também é obrigatório o uso
de máscara de proteção facial durante toda a duração do filme.
Novo local de exibição dos filmes do MIS:
Tradicionalmente exibido na Sala de Projeção Municipal, a programação
de Cinema do Pontos MIS está sendo realizada provisoriamente na Casa
de Cultura, até o término das reformas do Centro Cultural.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVOS ALUNOS DA
BANDA MARCIAL CIDADE DE MARÍLIA

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Banda Marcial “Cidade de
Marília”. As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta, das 13h às
17h, na Av. Brasil, 252, ou pelo telefone (14) 9 9831-0899 – também
Whatsapp (com Marcos).
Os interessados devem ter idade a partir de 11 anos (para o corpo musical)
e de 13 anos (para o corpo coreográfico – linha de frente), e comparecer ao
local, munidos de documento de identidade e acompanhados dos pais ou
responsáveis.
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De
Segunda a sexta
Das 13h às 17h.

Ao ser admitido na banda, os alunos passam automaticamente a fazer parte
da Banda Marcial “Cidade de Marília”. Vale ressaltar que a Prefeitura de
Marília cede uniforme, lanche e instrumento para os participantes. Os cursos
são totalmente gratuitos.
A Banda Marcial foi criada em abril de 1995, e é composta por 30
integrantes, entre corpo musical, corpo coreográfico, balizas e portabandeiras. É mantida pela Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria
Municipal da Cultura e conta com o apoio da Associação Cultural da Banda.
O Maestro responsável pela banda é Clairton Vieira Basta e o Instrutor de
Ordem Unida é Marcos Aparecido Geraldo da Silva.
Nova Sede: Neste ano a Banda Marcial está de casa nova. Após ensaiar por
muitos anos no Ginásio de Esportes Cemec, agora, pela primeira
vez a Banda tem sua sede própria, localizada na Av. Brasil.
O espaço é amplo, adequado para os ensaios da equipe.

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

Quintas-feiras
Das 18h às 22h.

EXPOSIÇÃO CULTURAL
ARTESANATO “FEITO À MÃO

Sempre às Quintas-feiras, das 18h às 22h
Local: Feira Noturna Pôr do Sol
Av. das Indústrias, próximo ao Ganha
Tempo.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CONECTE-SE COM SECRETARIA DA CULTURA:
#culturaemmovimento

Telefone: (14) 3405-6600
E-mail: sc@marilia.sp.gov.br
Blog: culturamarilia.blogspot.com
Instagram: secretariadaculturademarilia
Facebook: www.facebook.com/secretariamunicipaldaculturademarilia
Endereço: Rua Lupércio Garrido, 44 – Bairro Barbosa - Marília/SP.
Atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.
Secretário Municipal da Cultura: André Gomes Pereira.

