Cultura teve 2013 positivo e ampliará ações e parcerias em 2014
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Os últimos doze meses serviram também para auxiliar nos preparativos e no planejamento
para o ano de 2014, que prevê a continuidade de parcerias para a realização de eventos,
shows e cursos, valorizando também a história da cidade e produção local, além do conceito
de descentralização das atividades nos bairros.

Em 2013, avaliação é que os objetivos foram cumpridos iniciando e mantendo atrações fixas ao
longo do ano como o Aquário Sertanejo, o Canto da Saudade e o Palco Livre, além dos
eventos especiais como espetáculos circenses para crianças. Para encerrar o ano, o destaque
foi a Programação de Natal, com atrações de todos os gêneros, do erudito, ao rock, do
chorinho ao jazz e cantatas natalinas que agradaram famílias de Votorantim e visitantes.

Outra frente de trabalho foi voltada à formação, oferecendo cursos em dez modalidades
artísticas e culturais, num total de 28 turmas por semana, com mais de 600 vagas. As parcerias
também foram importantes, como ocorreu com o SESC Sorocaba, que viabilizou em
Votorantim o lançamento do novo show de Criolo e Emicida, em agosto, além do Circuito de
Artes com cinema, teatro, circo e música, a Mostra Internacional de Cinema de SP e a
Cinecicletada.

A parceria com o SENAI proporcionou a criação da Orquestra de Metais, com mais de 80
vagas para cursos gratuitos de musicalização em instrumentos de sopro e percussão. Outras
parcerias foram firmadas com os coletivos CÊ e O12, com a Associação Cultura Rock
Votorantim e a Associação Cultura Votorantim e renderam frutos nas áreas de teatro, dança e
música.

Em 2014, a Secretaria de Cultura passa a ser Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, a partir
da reforma administrativa. A atuação será ampliada porém, com o cuidado de não perder o
foco na proposta inicial que é alicerçar a Cultura, tornando-a um verdadeiro patrimônio, rico em
diversidade e fazendo-a parte da vida das pessoas de todas as idades, localidades e classes
sociais.
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