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BIBLIOTECA MUNICIPAL

❏

EXPOSIÇÕES (de 07 a 31 de janeiro)

VITRINE
● “Férias em séries”
Data: de 07 a 19/janeiro
Exposição de obras literárias que são sucesso e viraram seriados de TV como “Admirável mundo novo”,
de Aldous Huxley, “Além da Muralha” (Game of thrones), de James Lowder, “O último desejo” (The
witcher), de Andrzej Sapkowski, Você (You), de Caroline Kapnes, etc.
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● “Histórias em quadrinhos”
Data: de 20 a 31/janeiro
Exposição comemorativa ao Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, também chamadas de HQs,
que ocorre em 30 de janeiro, sendo representada principalmente por “A turma da Mônica” e “O menino
maluquinho”, etc.

❏

EVENTOS E OFICINAS

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
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As férias
Contador: Calu Monteiro
Dias: 07/01 e 21/01 (sextas-feiras)
Horário: a partir das 15h
Público-alvo: censura livre
Através de histórias lúdicas e sensíveis, que abordando tema Férias, a Casa Bonfim arte e cultura
pretende proporcionar um espaço de fruição artística que possibilite aos espectadores uma experiência
rica em significado e reflexões. Entendemos este momento de fruição como um elemento importante na
vida das crianças. Sendo assim, a Casa Bonfim almeja oportunizar esta vivência a crianças de 03 a 10
anos de idade de Marília, acreditando na riqueza e na possibilidade transformadora desse tipo de espaço
coletivo e artístico.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
OFICINAS
Pipas retrô anos 90
Oficineiro: Ciro
Dia: 14/01 (sexta-feira), a partir da 15h
Público-alvo: + 13 anos. Vagas: 10
Inscrições: no balcão da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434
A oficina de pipas retrô vai ensinar fazer belas pipas artesanais que remetem aos anos 90, trazendo de
volta aos jovens o gosto por essa bela e divertida arte.
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Escrita criativa - Juvenil
Oficineira: Fabrina Martinez
Dias: 19/01 (quarta-feira), a partir das 15h.
Público-alvo: + 13 anos. Vagas: 10
Inscrições: no balcão da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434
A oficina tem como objetivo pensar a escrita criativa para adolescentes com idades entre 13 e 17 anos
como forma de expressão artística e de comunicação. A escrita é uma forma de romper bloqueios, despertar
a criatividade e melhorar o potencial e, como qualquer atividade, escrever é algo que pode ser trabalhado e
aperfeiçoado a partir da prática. A oficina tem duração de 1h30 e será ministrada pela jornalista,
escritora e crítica literária Fabrina Martinez. Natural de Campo Grande (MS) mas residente em
Marília, a escritora foi premiada com uma bolsa Proac em 2019 para o lançamento de seu livro
de estréia Sabendo que és minha, publicado em 2020 pela editora Jandaíra.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS
Escrita criativa – Escrever e pensar mulheres
Oficineira: Fabrina Martinez
Dias: 26/01 (quarta-feira), a partir da 15h
Público-alvo: + 18 anos. Vagas: 10
Inscrições: no balcão da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434
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Escrever é existir. Mulheres como Emily Dickinson; Elena Ferrante e Virginia Woolf refletiram suas
existências pela escrita e, usando palavras, concretizaram suas existências. A oficina criativa Escrever e
pensar mulheres tem como objetivo pensar a escrita a partir de técnicas de escrita criativa e de
reflexões sobre a literatura produzida por mulheres. A oficina tem duração de 1h30 e será ministrada
pela jornalista, escritora e crítica literária Fabrina Martinez.
Miçangas e miçanguinhas
Oficineiras: Ana Laura e Mariana
Dia: 28/01 (sexta-feira), a partir da 15h.
Público-alvo: + 05 anos. Vagas: 10
Inscrições: no balcão da biblioteca ou pelo telefone 3454-7434
A oficina ensinará a confecção de pulseiras utilizando materiais como miçangas coloridas, fios
de silicone e pingentes. Além da interação em grupo, a oficina trabalha a criatividade e as
habilidades motoras, de modo que ao terminar a criança levará uma lembrança ou mesmo um
item para presentear alguém.

PROGRAMAS PERMANENTES
Curso de informática online para a terceira idade (EM RECESSO):
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)
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)
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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 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/
Consulta ao catálogo online da biblioteca: http://servicos.marilia.sp.gov.br/biblioteca/
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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 E ADEVIMARI
Em virtude da reforma no prédio do Centro Cultural e enquanto durar a reforma, a Biblioteca Braille e
Adevimari estarão atendendo nas dependências da Biblioteca Municipal.
Horário de agendamento: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00.
Telefone: (14) 3433-2111

PONTOS MIS

#MISEMCASA
PROGRAMAÇÃO JANEIRO/22

DIAS

CINEMA: “KUBO E A ESPADA MÁGICA”

(Quinta-feira)

Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz Pereira” - Av. Santo Antônio, 136.
Horário: 20h.
Ingresso: Gratuito Classificação: 10 anos.
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20/01/2022

Sobre o filme:
Kubo e a Espada Mágica (Kubo and the Two Strings) é uma animação de açãoaventura épica localizada em um Japão fantástico do famoso estúdio de
animação LAIKA. Esperto, o bondoso Kubo (dublado por Art Parkinson de Game
of Thrones) ganha a vida humildemente, contando histórias para as pessoas junto
com Hosato (George Takei), Akihiro (Cary-Hiroyuki Tagawa) e Kameyo (Nomeada
ao Oscar, Brenda Vaccaro).
Mas sua existência relativamente calma é quebrada quando ele acidentalmente
invoca um espírito de seu passado que desce violentamente dos céus para impor
uma antiga vingança.
Título original: Kubo and the Two Strings.
Animação, dublado, 1h41min, EUA, 2016.
Direção: Travis Knight
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.

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.

JANEIRO DE 2022

AGENDA CULTURAL

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.
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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) 3402-6600
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.

