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"Eu acho que a mulher do fim do mundo 
é aquela que busca, é aquela que grita, 
que reivindica, que sempre fica de pé. 
No fim, eu sou essa mulher".

Elza Soares, em entrevista ao HuffPost Brasil, em 2020.

Foto: Victor Vieira/Instagram @elzasoaresoficial/Reprodução
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Mês especial das mulheres
11 e 17.mar
Intervenção Artística: 
“10 Minutos para Você”
Grupo: Coletivo Entreoito

Neste dia da mulher, o COLETIVO ENTREOITO e a a 
FCJ convida para uma experiência poética e pessoal 
de acolhida e descanso dos automatismos do dia a 
dia.  10 MINUTOS PRA VOCÊ | UMA PERFORMANCE 
AFETIVA oferece uma experiência estética e afetuo-
sa, na qual podemos refletir sobre nossos sonhos, 
medos, memórias e sentido da vida.

11.mar | 14h
Local: UBS Igarapés

17.mar | 18h
Local: Teatro Ariano Suassuna

Entrada franca

05, 12, 19, 26.mar | 10h
Música no Mercadão: 
vozes femininas

05.mar
Apresentação musical com as Damas de Ouro

12.mar
Apresentação musical com Oreh & Daniel

19.mar
Apresentação musical com Domingas Cursino

26.mar
Apresentação musical com Duo Martins

Entrada franca
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17.mar | 20h
Show Mulheres
Reunindo dez cantoras de renome, atuantes 
na cidade de Jacareí, o espetáculo tem como 
proposta chamar a atenção para as questões 
da mulher, levantando pautas como a violên-
cia doméstica e a valorização da mulher em 
todas as áreas. O espetáculo conta com a 
“Banda Pescara” que, com músicos de vasta 
experiência e anos de estrada, acompanha 
com grande profissionalismo e sensibilidade 
as nossas artistas:

    

    

Cecília Militão
Chiara Serrano
Claudia Muniz
Doris
Eliane Pescara
Eliane Vieira
Jô Holtz
Nadhya Farid
Maysa Ohashi
Milena Alves
Zuleica Pires
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Teatro Ariano Suassuna
Entrada franca: arrecadação de alimentos não perecíveis.

ulheres



Mês especial das mulheres
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Feira dos Trilhos 
Especial Mês da Mulher

06.mar | 11h
O Grupo Canta Brasil, com Tânia Reis, traz nesse 
Show em homenagem às mulheres e a nossa brasili-
dade através das obras musicais dos grandes ícones 
da MPB.

Entrada franca

20.mar | 11h
Apresentação musical com Mira. Seu show voz e 
violão irá trazer além de suas canções releituras de 
Tim Maia, Jorge Ben Jor, Elis Regina, Caetano Veloso, 
Luedji Luna e Gal Costa.

Local: Em frente a Praça Raul Chaves.

Entrada franca

Caminhada da Mulher: 
RESPEITO É TUDO
06.mar | 09h
Concentração em frente à 
Câmara Municipal

Caminhada com destino ao Parque da Cidade e 
encerramento com "aulão de ginástica". O evento 
é uma realização da Procuradoria Especial da 
Mulher da Câmara Municipal de Jacareí.

Entrada franca

08.mar
Dia Internacional da 
Mulher no Pátio dos 
Trilhos 
A FCJ em parceria com o Cidade Saudável, progra-
ma intersetorial da Prefeitura de Jacareí, oferece um 
dia repleto de ações diversas para as mulheres da 
cidade.

10h às 12h  | 14h às 16h 
10 Minutos para você – intervenção artística
Pátio dos trilhos

17h
Palestra: Lei Maria da Penha
Sala Mário Lago

19h 
Cine Mulheres
Sala Mário Lago

  A programação completa está no site da FCJ. 

12.mar | 7h às 13h
Doa Jacareí 
Com música acústica de Wannie Ramos

Campanha de doação de sangue no Laboratório do 
SIM. Os participantes ganharão uma muda de planta 
medicinal do Viveiro de Jacareí. A ação em parceria 
com a Secretaria de Saúde e a Procuradoria Especial 
da Mulher da Câmara Municipal de Jacareí.

Local: Laboratório do SIM

Entrada franca
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http://fundacaocultural.com.br/destaque1/2022/03/04/dia-internacional-da-mulher-no-patio-dos-trilhos-em-jacarei-confira-todas-as-atracoes-e-participe/


Especial Maria Callas
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20º Festival Callas 
Concurso Brasileiro de 
Canto Maria Callas
30.mar | 18h30
Abertura da conferência em Jacareí 

31.mar | 17h
Apresentação dos selecionados para 
fase final (canto e piano)

01.abr | 19h
Recital de premiação (canto e piano)

02.abr | 11h
Apresentação Master Classes

Local: Sala Mário Lago

30.mar | 17h
Abertura da
exposição Maria Callas
Compondo a programação do “Concurso Maria 
Callas”, a exposição traz uma amostra da vida e obra 
da soprano que foi considerada uma das mais im-
portantes vozes do canto lírico do século XX.

Visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 
16h30

Local: Centro de Memória, 
Rua Alfredo Schurig,300.
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05.mar
Valente
A princesa Merida deve seguir os costumes 
do seu reino e tomar-se rainha ao lado do   
cavalheiro que conseguir a sua mão durante 
um torneio de arco e flecha. Porém, a jovem 
está determinada a trilhar seu próprio            
caminho e desafia a tradição ancestral.

Entrada franca

12.mar
Os Croods
Família da pré-história vê sua caverna ser 
destruída. Depois disso, os Croods partem 
em uma aventura em busca de um novo 
lugar para morar, liderados por um garoto 
muito imaginativo que lhes ajuda a desbravar 
um mundo inteiramente novo.

Entrada franca

Cine Infantil | 16h
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08.mar
Piaf: Um Hino ao Amor
Nascida na pobreza e criada em um bordel, 
Édith Piaf tem como meta ser famosa pelo 
mundo todo. Apesar de sua extraordinária 
voz e carisma abrirem várias portas que a 
levam a muitas amizades e romances, ela 
passa por experiências ruins, sofre perdas 
pessoais.

Entrada franca

22.mar
Selma: Uma Luta pela 
Igualdade
A história da luta de Martin Luther King Jr. 
para garantir o direito de voto dos afrodes-
cendentes - uma campanha perigosa e ater-
rorizante que culminou na marcha épica de 
Selma a Montgomery, Alabama, e que esti-
mulou a opinião pública norte-americana e 
convenceu o presidente Johnson a imple-
mentar a Lei dos Direitos de Voto em 1965.

Entrada franca

15.mar
O Piano
A esposa de um colonizador ensina seu 
amante a tocar piano na Nova Zelândia         
colonial.

Entrada franca
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Cine Mulheres | 19h 



Van Chelucci. Trupe do Fuxico . Carol do Brasil . Cia Terezinha

Se
m

ana da Contação de His�ória
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Semana da Contação de His�ória

A Semana da Contação de Histórias acontece para valorizar o 
ofício do contador, despertar o gosto da literatura por meio do 
lúdico, mediante à leitura expressiva das narrativas e às               
memórias afetivas. Além de disseminar a arte da contação de    
histórias em Jacareí. Prestigiem!
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12



Edição 15 - Março de 2022 | Semana da Contação de História

13

Semana da Contação de His�ória
12, 13, 19.mar
O Fio da História – “A noite em que a noite não 
chegou” 
Vanderci Chelucci - um conto infantil do Jorge Oliveira

Nessa narrativa, temos um Fio encantado que aparece no meio de livros, chamando a atenção para histórias di-
vertidas, que mexe com a imaginação das crianças. Para essas apresentações, será construído um livro de ta-
manho maior que os normais, com figuras ilustrativas que serão inseridas durante a narração.  Ao final da narrati-
va, será oferecido às crianças, materiais para confecção de um brinquedo simples, colorido e divertido que será 
feito por elas.

12.mar | 11h
Vila Garcia
Endereço: Rua José Gimenez Valejo com a Rua Rafael Sola Sanches

12.mar | 15h
Veraneio Ijal
Endereço: Rua Osvaldo Monte Negro . 739 . Capela Divino Espírito Santo

13.mar | 15h
Biblioteca Ler Para Crescer
Endereço: Av. Dois - Jardim Pedramar

19.mar | 15h
Centro Comunitário Lagoa Azul 2
Endereço: Rua dos Caminheiros n⁰88 - Comunidade Lagoa Azul 2

Entrada franca

13.mar | 16h
Teatro de Brinquedos e Histórias de Papel 
Trupe do Fuxico

Histórias de assombração, fábulas e contos populares. A encenação se passa com uma trupe de atores, que uti-
lizam um mini teatro e bonecos de papel, com narrativas das histórias "Pedro Malasartes e a Sopa de Pedra", "O 
Guaname" e "O Macaco e a Velha". De forma lúdica e bem humorada, a brincadeira fala sobre a importância de 
cultivar a generosidade, a humildade e lealdade.

Local: Parque da Cidade

Entrada franca
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16.mar | 19h
Oficina Canto do Conto. Contar o quê? Pra quem?
Oficina de formação para educadores, artistas e demais interessados na arte de contar histórias, com Jacqueline 
Baumgratz e Celso Pan às 19h.

Local: Sala Mário Lago

   Para fazer a inscrição, clique aqui! 

Entrada franca

19.mar | 17h
Essa Mala tem História - Conto de fadas Aurora e 
Amada
Carol do Brasil

O projeto traz performances teatrais cômicas e dinâmicas interativas, onde a atriz vai contando as histórias e de 
dentro de uma mala saem objetos simples que são manipulados como bonecos, ilustrando os contos clássicos 
da literatura mundial e brincando com as variadas versões que a mesma história passa ter.  O conto de fadas, 
"Aurora e Amada", escrito por Madame Leprince de Beaumont, trata-se da história de uma irmã boa e a outra má 
e o que lhes acontecem por serem como são. Um conto clássico do século XVIII, da mesma autora de "A Bela e 
a Fera", nos transmite o quanto estamos sujeitos a diversas circunstâncias sobre as quais não temos controle.

Local: Parque da Cidade

Entrada franca

20.mar
Sons do Brincar
Cia Terezinha

Neste espetáculo todos são convidados a dançar e cantar! Tridimensional, lúdico, muito sensorial, pedagógico 
e cheio de histórias, músicas e movimentos. Nele a Cia apresenta histórias super interativas, A primeira, é cons-
truída a partir de parlendas e cantigas conhecidas como: peixe vivo, o sapo não lava o pé, jacaré poiô, etc.

10h
Viva Boa vista 
Endereço: Rua Rômulo Rossi, 704, Santo Antônio da Boa Vista

15h
Associação Fênix 
Endereço: R. Minas Gerais, 133 – Rio Comprido

Entrada franca

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgkfHi3LU2RaVfQych5I6n2Cp9F4OMFJdhFrcgzutYlVwoMw/viewform
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25.mar
Bate-papo e roda de 
Capoeira 
19h
Bate-Papo com Mestre Alcidez

  Endereço: Sala Mário Lago

20h30
Roda de Capoeira

  Endereço: Praça Raul Chaves

Entrada franca

27.mar | 09h 
Apresentações 

Samba de Coco - Mestre Massao

Frevo - Capoeira - Mestre Molejo

Roda de Capoeira Angola e 
Samba de Roda - Mestre               
Raimundinho

  Local: Parque da Cidade

Entrada franca

26.mar 
Oficinas Culturais
  Local: Viveiro Municipal “Seo Moura”

09h
Fortalecimento Muscular com o Movimento da 
Capoeira -  Mestre Wilson

11h
Movimentação de Angola - Mestre Pequeno

14h
Movimentação de Angola e Musicalidade - Mestre 
Topete

17h30
Roda de Capoeira com Mestre Raimundinho

Entrada franca

Especial Capoeira 
Homenagem ao Mestre Paulo dos Anjos
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MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA 

Exposições
Sabores do Vale
A exposição propõe uma reflexão sobre a alimen-
tação como ato antropológico. Aborda o alimentá-
rio indígena, comida como religião e a diversidade 
da comida do Vale do Paraíba.

Artes e Saberes: Mestre 
Cultura Viva 2019 / 2021
A exposição trata da valorização de nossas raízes e 
identidades são formas de garantir às futuras ge-
rações o direito à cidadania, à cultura e ao passa-
do. A diversidade dos saberes e fazeres presentes 
nas tradições populares podem ser observados 
nesta exposição para homenagear os ganhadores 
do prêmio Mestre da Cultura Viva de Jacareí, edi-
ções 2019, 2020 e 2021.

Ocupação Indígena no 
Vale do Paraíba - No 
MAV e na sua casa
A exposição traz aspectos da ocupação indígena 
pré-colonial por meio do acervo de arqueologia 
preservado no MAV, composto de artefatos proce-
dentes de diversos sítios arqueológicos de Jacareí 
e da região Valeparaibana. A exposição se dará de 
forma presencial e virtual, com games interativos.

Exposição Cidadania e 
Resistência: Festejos 
Populares e o Acervo do 
MAV
A exposição trata das expressões que foram passa-
das por gerações e saberes ancestrais que preci-
samos conhecer, reconhecer e valorizar. Pensada a 
partir da pinacoteca do MAV e apresentando obras 
de diversos artistas da região do Vale do Paraíba 
que mostram nossos festejos e tradições. 

Edição 15 - Março de 2022 | MAV
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MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA 

Palestra
10.mar | às 19h
O Patrimônio Indígena em São Paulo – As contri-
buições da arqueologia, antropologia e a museo-
logia , com a Profa. Dra. Marilia Xavier Cury

Museóloga e Educadora de Museu. Marília é docen-
te no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-
dade de São Paulo (MAE-USP), desde 1992.

   Clique aqui para se increver

21.mar | às 19h
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 
CMDM

Desde 2014, o Conselho desenvolver ação integrada 
e articulada em conjunto com as Secretarias e 
demais órgãos públicos, para a implementação de 
políticas públicas comprometidas com a superação 
dos preconceitos e desigualdades de gênero.

   Clique aqui para se increver

24.mar | às 19h
Arqueologia do Vale do Paraíba, com o                       
arqueólogo Wagner Gomes Bornal 

Doutor em Arqueologia da Paisagem pela Universi-
dade de São Paulo (2008); Mestre em Arqueologia 
Histórica pela Universidade de São Paulo - USP 
(1995); Bacharel em História pela Fundação Valepa-
raibana de Ensino Integradas de São José dos 
Campos (1989). 

   Clique aqui para se increver

24.mar | 10h 
ACERVO ON-LINE
O Museu de Antropologia  do Vale do Paraíba, de 
forma virtual, compartilha mais uma parte de seu 
acervo; desta vez a Coleção Numismática, composta 
por uma variedade de moedas e de papel-moeda, 
contando  com exemplares da época  do Império do 
Brasil e mais recentes como Cruzeiro e Cruzado 
Novo.

   Clique aqui para se increver

CENTRO DE 
MEMÓRIA 
Exposição de Rua 
“Jacareí – Memória e 
História”
A exposição de rua vem trazendo parte do acervo 
iconográfico do Arquivo Público e Histórico de Jaca-
reí, possibilitando relembrar a história da cidade atra-
vés dos registros fotográficos e desta forma partici-
par das mudanças realizadas ao longo dos anos. 

Local: Praça do Rosário e Plataforma do Pátio dos 
Trilhos

ARQUEOLOGIA
Visita guiada 8, 15, 22, 
29.mar, das 9h às 16h

A reserva técnica do Núcleo de Arqueologia está de 
portas abertas às terças-feiras para receber grupos 
que queiram conhecer o espaço e aprender um 
pouco mais sobre os trabalhos arqueológicos. Não é 
necessário agendamento prévio.

Local: Rua Alfredo Schurig, 300. Centro. 
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BATALHA DOS TRILHOS

11 e 18.mar | 19h
Batalha dos Trilhos
Batalha dos Trilhos l 125º Edição l 2022

Dia 11 e 18 de Março as 19 horas o compromisso com 
a cultura Hip-Hop e a Transformação social, seguirá 
no Pátio dos Trilhos no centro de Jacareí, com a      
Batalha dos Trilhos iniciando os trabalho de 2022.

Batalha de 1 x 1
16 Convidados
16 Inscrições
Cine - Coletivo de Mulheres Nandi e Coletivo          
Palmares Resiste

às 16 inscrições serão preenchidas com 16 Mcs por 
ordem de chegada, as inscrições serão das 18:30 as 
18:50.

Respeito, diversão e muito amor à cultura Hip-Hop ta 
teno....
Parceiros: Coletivo de Mulheres Nandi, Coletivo     
Palmares Resiste, Nação Hip Hop Brasil, La@art -    
Laboratório de ideias e Fundação Cultural José Maria 
de Abreu Jacareí.

Local: Pátio dos Trilhos 
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Feira dos 
trilhos
pág. 07

Caminhada da 
mulher
pág. 07
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O fio da história
pág. 13

Teatro de 
Brinquedos e 
Histórias de 
Papel
pág. 13
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Feira dos 
trilhos
pág. 07

Sons do brincar
pág. 14
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capoeira: 
Apresentações 
pág. 15
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CENTRO DE 
MEMÓRIA 
Exposição de Rua 
“Jacareí – Memória e 
História”
A exposição de rua vem trazendo parte do acervo 
iconográfico do Arquivo Público e Histórico de Jaca-
reí, possibilitando relembrar a história da cidade atra-
vés dos registros fotográficos e desta forma partici-
par das mudanças realizadas ao longo dos anos. 

Local: Praça do Rosário e Plataforma do Pátio dos 
Trilhos

ARQUEOLOGIA
Visita guiada 8, 15, 22, 
29.mar, das 9h às 16h

A reserva técnica do Núcleo de Arqueologia está de 
portas abertas às terças-feiras para receber grupos 
que queiram conhecer o espaço e aprender um 
pouco mais sobre os trabalhos arqueológicos. Não é 
necessário agendamento prévio.

Local: Rua Alfredo Schurig, 300. Centro. 
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