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Apresentação

É com imensa satisfação que compartilhamos as principais 
realizações de 2019 do CCVM – Centro Cultural Vale Maranhão, 
equipamento cultural concebido e implementado para contri-
buir com a valorização do patrimônio material e imaterial brasi-
leiro e com a democratização do acesso à cultura, em toda a 
sua diversidade. 

As ações aqui apresentadas – exposições, oficinas, cursos, 
shows, editais – são representativas da forma como a Vale 
compreende a cultura: como base para um desenvolvimento 
humano e territorial, inclusivo e equitativo.

A estratégia de conceber e manter museus e centros culturais 
nos territórios em que atua – além do CCVM, temos o Memorial 
Minas Gerais Vale (MG), o Museu Vale (ES) e a Casa da Cultura 
de Canãa dos Carajás (PA) –, somada aos patrocínios e apoios 
culturais realizados pela empresa, abraça a missão de valorizar 
a cultura dos territórios e contribuir para a sua difusão. Os regis-
tros aqui reunidos são, assim, também reveladores dos muitos 
diálogos e trocas com artistas e com os maranhenses: são extra-
tos dessa relação colaborativa entre cultura e território.

As próximas páginas são um convite à fruição pelas múltiplas 
manifestações culturais e artísticas do Maranhão. São também 
um agradecimento a todos os artistas, equipes técnicas e, 
especialmente, a todos os públicos – estudantes, educadores, 
crianças, jovens, idosos, adultos – que visitam, experienciam e 
recriam, todos os dias, nossas iniciativas culturais.

Boa leitura!

Luiz Eduardo Osorio
Diretor-executivo de Sustentabilidade,  
Comunicação e Relações Institucionais da Vale S.A
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Vale
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3.507
artistas e técnicos  

da cultura envolvidos

626
inserções na mídia

TV/ rádio/ impressa/ mídias digitais
100% positivas

177.412 
público total

53
oficinas e 

cursos

12
palestras

54
shows

5
exposições

17
espetáculos 

teatro/ dança

325
evento culturais 

realizados

Números 
do CCVM 2019 

circulação
45 ações em
 13 cidades 

(exposição, cinema, oficina)

139
sessões de 

cinema



A exposição exibiu cinco obras imersivas: ÁGUA, PAREDE, 
TUBO, AUTO-ÍRIS E JARDIM SUSPENSO, criadas entre 2010 
e 2018 e montadas, sempre individualmente, em diver-
sos espaços e países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Colômbia, Coréia do Sul, Dinamarca, Espanha, Holanda e 
Rússia). Foram reunidas pela primeira vez, em um panorama 
do trabalho da dupla de artistas Rejane Cantoni e Leonardo 
Crescenti com participação especial de Raquel Kogan.

Infinitos: cantoni-
crescenti + kogan
— 9 março a 10 agosto 2019

Exposições
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Choque, landruá, 
sucubé, munzuá... 
O Design da Pesca 
no Maranhão 
 — 13 agosto 2019 a março 2020

A exposição apresenta 120 peças criadas por 80 artesãos, 
de 41 municípios maranhenses. Redes, armadilhas, viveiros, 
itens de armazenamento e de transporte, além de remos 
e agulhas de tecer rede, com nomes que variam de região 
a região e funcionalidades adequadas ao tipo e à profun-
didade das águas para as quais foram criados.  A exposi-
ção aponta a abundância das águas, doces e salgadas, do 
Maranhão como o contexto propício para o desenvolvi-
mento dessa vasta produção de artefatos. As peças foram 
coletadas pelos pesquisadores do MAPEARTE, um extenso 
projeto de mapeamento do artesanato maranhense 
iniciado em janeiro de 2017, sob coordenação de Paula 
Porta, contando com o apoio do Governo do Maranhão e 
o patrocínio da Vale. A exposição disponibilizou ao público 
um catálogo com o nome, a foto, os contatos e as indi-
cações sobre a produção de 515 artesãos da pesca, de 70 
municípios, entre eles estão os criadores das peças expos-
tas. Artesanato, patrimônio imaterial, água, meio ambiente, 
sustentabilidade, conhecimentos tradicionais, design popu-
lar são alguns dos temas que a exposição propôs discutir.
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Brinquedos 
Encantados. 
Festejos 
Maranhenses. 
Albani Ramos
— 4 dezembro 2019  
a setembro 2020

A exposição reuniu 40 imagens de festejos registrados pelo 
fotógrafo piauiense, radicado no Maranhão, Albani Ramos, 
ao longo de mais de vinte anos. Destacam-se festejos pouco 
conhecidos fora de suas regiões, como o Reisado ou Reis, 
de São João do Sóter, também forte em Caxias; e a Corrida 
de Ascensão, que ocorre em Penalva e alguns outros locais. 
A curadoria também incluiu belas imagens que mostram a 
diversidade presente nos ícones da cultura do Maranhão: 
Tambor de Crioula e Bumba-Boi.
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Vitrine Mapearte: 
Redes do Maranhão  
— abril a agosto 2019

A exposição apresentou 25 peças vindas de 14 cidades, que 
mostraram um pouco da diversidade de técnicas e mate-
riais presentes no artesanato maranhense. Da riqueza das 
fibras vegetais à tecelagem manual de algodão, passando 
pelos materiais reciclados como os retalhos de tecido, as 
embalagens plásticas e até do nylon de guarda-chuvas 
quebrados, adornadas com varandas elaboradas ou sem 
elas. O CCVM abriu seu saguão de acolhimento para divul-
gar a produção dos artesãos documentados no projeto 
MAPEARTE (Mapeamento e Documentação do Artesanato 
Maranhense), patrocinado pela Vale e que conta com o 
apoio do Governo do Maranhão.  A exposição disponibi-
lizou aos visitantes um livro com imagens e contatos de 
todos os artesãos, visando promover encomendas diretas.
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As peças desta exposição foram produzidas por setenta 
artesãos de 35 municípios. Quase todas - com exceção das 
vassouras de pet reciclado - são de fibras vegetais, abun-
dantes no estado: carnaúba, juçara, buriti, babaçu, caranã, 
guarimã, cipó, sisal e taboca. Com acabamentos básicos 
ou costuras ornamentais, as peças de varrer são produzi-
das em todas as regiões e vendidas a preços muito baixos. 
Item indispensável no cotidiano, a aquisição desse produto 
é uma maneira de apoiar os artesãos maranhenses. Esta 
exposição incentiva os visitantes a valorizar o artesanato 
maranhense e disponibiliza fotos e contatos de todos os 
artesãos que realizaram as peças expostas.

Vitrine Mapearte: 
Varrendo: 
vassouras e 
vasculhadores do 
Maranhão 
— outubro 2019 a abril 2020
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Oficinas e  
Cursos

Oficina Nas Veredas do Cordel: criação de texto e produção do livreto
Moizes Nobre – janeiro 2019
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Oficina de Xadrez 
Nicolau Leitão – fevereiro 2019 – 2 edições

Oficina Dança do Maculelê
Mestre Pinta (Bacabal) – fevereiro 2019
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Oficina de História em Quadrinhos
Beto Nicácio e Iramir Araújo – março 2019

Oficina de Direção de Arte 
Billy Castilho (SP) – março 2019

Centro Cultural Vale Maranhão40 41Atividades Realizadas 2019



Oficina Como Ler um Poema
Bráulio Tavares (PB) – abril 2019

Oficina de Técnicas de Reportagem Comunitária
Núcleo de Comunicação e Integração Cidadã –  
maio 2019
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Oficina de Produção Musical e Gestão de Carreira  
Marechal (RJ) – junho 2019

Oficina Técnicas de Escultura em Arame e Papel 
Grupo Serpentina – junho 2019
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Oficina Arte Têxtil: Costura em Relevo
Ofélia Lott (SP) – julho 2019

Oficina Desenhando a Cena 
Vitor Amati (SP) – agosto 2019

Oficina de Costura: Coleção de Pontos à Mão 
Ofélia Lott (SP) – julho 2019
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Oficina de Estamparia: Chitas
Celso Lima (SP) – agosto 2019
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Oficina de Estamparia: Padronagem para Têxteis e Azulejos 
Celso Lima (SP) – agosto 2019
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Oficina Pungada com as Mestras
Mestra Maria do Coco (Tambor de Crioula Manto 
de São Benedito) – agosto 2019

Oficina de Estamparia em Stencil e Carimbo
Wagner Barros (WBS) – setembro 2019
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Oficina de Barcos de Papelão  
Cláudio Martins – outubro 2019 (2 edições)
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Oficina Poéticas Visuais: Performance em 
Fotografia e Vídeo (Ocupa CCVM)  
Wilka Sales - outubro 2019

Oficina Tranças do Verbo 
Allan da Rosa (SP) – outubro 2019
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Oficina Confecção e Improvisação com Máscara  
(Ocupa CCVM) – Gilson César – novembro 2019

Oficina Curta de Animação (Ocupa CCVM)  
Iramir Araújo e Beto Nicácio – novembro 2019
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Voltado a professores de arte e história da rede pública, 
músicos e educadores sociais, com objetivo de contri-
buir para o ensino da cultura e história africana. Reuniu 
60 participantes.

Curso A Diáspora Centro-Africana e a  
Formação das Musicalidades Afro-Brasileiras  
Rafael Galante (SP) – maio 2019  
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62

Show Flores de Aço 
Andréa Frazão e Anastácia Lia – janeiro

Shows (Pátio Aberto)

Centro Cultural Vale Maranhão 63Atividades Realizadas 201962



Centro Cultural Vale Maranhão64 65Atividades Realizadas 2019

Apresentação Toques, Toadas, Gingados e Ritmos do Mearim 
Tambor de Crioula Nossa Senhora Aparecida (Bacabal) – janeiro
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Apresentação Céu Aberto 
Nova Estrela do Samba de Centro Grande de Axixá – abril

Apresentação Chegou a Hora da Batucada  
Turma de Samba Espelho do Samba (Santa Rita) - abril
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Show Bambas da Ilha 
Café com Leite & Pão – abril

Apresentação Boi Unidos de Santa Fé 
abril
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Show Somente Solo 
Daffé – maio

Apresentação Coco Manhoso do Quilombo Careminha 
Mestre Leão (Santa Rita) – maio
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Show As Caixeiras de Maria Caixeira 
Associação Feminina Cultural Democrática Divindade do Vale do 
Pindaré-Mirim (Pindaré-Mirim) – maio

Show A Festa Negra 
Banda Ylúguerê – maio
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Show Canto de Casa 
Orlando Maranhão e Banda Chicotada (Codó) – junho

Apresentação do Bumba Meu Boi de São José de Ribamar 
junho
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Apresentação Bumba Meu Boi Duvidoso de São João (Penalva) 
junho 
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Show Samba São Luís 
Conjunto Madrilenus – julho

Apresentação do Tambor de Crioula da Vila Fé em Deus (Santa Rita) 
julho
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Apresentação do Bumba Meu Boi Rosa de Saron 
julho

Apresentação do Tamassaê do Povoado Bracuí (Icatu) 
julho
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Show Elis e Eu 
Gabriel Melônio – agosto
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Apresentação do Tambor de Crioula Manto de São Benedito  
agosto

Concerto Brasil Brasileiro 
Banda Sinfônica Tomaz de Aquino – agosto
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Show Gente do Choro  
Regional Tira-Teima – agosto

Show Violão Brasileiro 
Tiago Fernandes – agosto 
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Show Perfil 
Lyndomar Linns e banda - setembro

Show Homenagem à Velha Guarda do Samba Maranhense 
Grupo Divina Batucada – setembro
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Apresentação do Bumba Meu Boi Linda Joia de São João (Matinha) 
setembro
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Apresentação Dos Santos Reis ao Reisado 
Reisado Encanto da Terra (Caxias) – outubro

Show Visões de Lampião 
Chico Nô e Zé Paulo - setembro
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Show Cinco gerações do Choro Maranhense 
Grupo Cinco Gerações - outubro

Show Pé na Estrada 
Oberdan Oliveira e Banda Embala Brasil - outubro
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Show Acordes do Arame ao Som da Cabaça 
Capoeira Zâmbi (Bacabal) – novembro

Show Vinte e Cinco Anos de Percussão 
Wanderson Silva - novembro
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Show Batuque na Cozinha 
Terreiro de Oyó – dezembro

Show Por Amor ao Samba 
Arlindo Pipiu – novembro
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Flyers digitais de divulgação dos shows  
(envio por whatsapp, por newsletter e postagem nas redes sociais) 
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Espetáculos



Um Rapaz Apressado
Cia. Direto da Fonte – março 2019

Uma Late a Outra Mia 
BemDito Coletivo – outubro/novembro 2019
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Conversa aberta 
(palestras)

Conversa Aberta Pedagoginga com Allan da Rosa 
(SP) – outubro
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Conversa Aberta com Poeta Carlos de Assumpção (SP) 
outubro
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Sessões de Cinema 

Mostra de Curtas Franceses Sobre Juventude 
Mostra Francesa de Animação Infantil
fevereiro e março (parceria com Instituto Francês)
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Mostra Cinema Africano 
maio (Parceria com Instituto Francês)
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Quelly. Mostra Nacional de Cinema de Gênero
George Pedrosa (organizador) – junho
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Cine Pátio  
janeiro a março

Mostra de Curtas 
Jan Svankmajer 
outubro
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Semana Africanismos: oficinas, conversas e desfile 
Gilvan dos Santos, Joseph Osei e Fiston Sita - maio
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Eventos



Festival Sticker Art: oficina, colagem
Cazulo Amarelo (org.) - outubro
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Festival Cabeça de Nêgo: debate, baile, desfile (Ocupa CCVM) 
Pedro Sobrinho (org.) - novembro 
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O festival KEBRADA, criado em 2018, é o maior evento de Hip 
Hop da região, com impacto nas periferias, pela qualidade, 
valorização dos artistas, oferta de conhecimento, troca de 
ideias e divulgação que confere à cena Hip Hop maranhense. 

A segunda edição reuniu 48 artistas e estendeu-se por 3 
semanas (às sextas e sábados). Foram realizados 7 oficinas 
(DJ, BBoy, graffiti, produção musical, montagem de áudio 
para show, produção de carreira), 13 shows, 4 batalhas com 
premiação (rima, bboy, passinho, dança all style), 2 trocas 
de ideia com os artistas convidados e grafitagem coletiva 
do muro interno do CCVM, reunindo seis grafiteiros da Ilha 
de São Luís. As oficinas atenderam artistas, público geral e 
também os estudantes das escolas da rede pública. 

Foi criada uma chamada de propostas para ampliar o alcance 
da curadoria, que recebeu 76 participações. Os curadores 
curadores convidados pelo CCVM, que também participaram 
da criação do festival, foram os rappers MC Alcino e Costelo, 
a produtora Glauciane Pires e o grafiteiro, skatista, produ-
tor e diretor de vídeo Jonas Pires. Mais uma vez, o festival 
convidou três artistas de fora, com o objetivo de promover 
a troca com artistas locais, eles chegam trazendo referências 
distintas e saem conhecendo o que se faz no Maranhão. 
Vieram a São Luís o DJ Erick Jay (SP), vencedor dos dois maio-
res campeonatos do mundo e considerado o melhor DJ da 
América Latina; o rapper Thiago Elniño (RJ), que se destaca 
com um som calcado na música e nas referências negras, 
tendo lançado dois CDs; e o rapper Rincon Sapiência (SP), 
um dos artistas mais instigantes e requisitados da cena atual. 
Além de realizarem shows, os convidados participaram de 
troca de ideias com os artistas e público. Erick Jay também 
ministrou oficina voltada aos DJs maranhenses.

Todos os shows foram gravados e estão disponíveis no canal 
do CCVM no Youtube, com o intuito de divulgar os artistas 
e disponibilizar a eles material para poderem participar de 
outros eventos. Batalha de Passinho

Festival Kebrada. 
Oficinas, shows, 
batalhas, debates e 
graffiti  
– dezembro
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Batalha de Dança All Style
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Batalha de Bboy
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Batalha de Rima
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Shows Semana 1
QG Nordestino + Carlim + OVNI + Banca CDL + Mc Alcino + DJ Astro
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Shows Semana 2
Big Boy + CFN + Contrabando Lírico + DJ Johnny Jay
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Show Erick Jay (SP) Show Thiago El Niño (RJ)
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Shows Semana 3
Mc Rafiza + Conde + DJ Juarez
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Show Rincon Sapiência (SP)
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Graffiti: BNK, NSW Nascimento, Ricardon Kdin, Cajú,  
Ronald Rabelo, Gus 
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Oficina de Graffiti
Edi Bruzaca

Oficina Produção Musical: Arte do Rap 
Jonny São
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Oficina de DJ Turntablism 
Eric Jay (SP)

Oficina Como Montar o Áudio de um Pequeno Show
Milton Braz
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Oficina de Bboy  
BBoy Pytuyba

Oficina Produção Independente e Desafios Enfrentados
Enme Paixão
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Oficina de Bboy e Bgirl  
Elias Castro

Troca de Ideia
com Erick Jay (SP) e Thiago El Niño (RJ)
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Troca de Ideia
com Rincon Sapiência (SP)
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Projetos Especiais



O programa, voltado à discussão do conceito de negritude, 
convida pessoas importantes em seu campo de atuação 
para palestra e gravação de entrevista sobre o tema. 

As entrevistas estão sendo editadas e em breve comporão 
uma nova programação no canal do CCVM no Youtube. 

Em 2019, foram convidados: Billy Castilho (diretor de arte), 
Lourdinha Siqueira (antropóloga e diretora do Ilê Ayê), 
Carlos Benedito (antropólogo, professor da UFMA), Walter 
Firmo (fotógrafo), Allan da Rosa (historiador e educador 
popular), Carlos de Assumpção (poeta e professor), Erick Jay 
(DJ), Thiago El Niño (rapper e professor), Rincon Sapiência 
(rapper e produtor musical).

Rincon Sapiência 

Negritude Atitude

Lourdinha Siqueira

Billy Castilho
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Walter Firmo

Carlos Benedito

Poeta Carlos De Assumpção

Allan da Rosa

Centro Cultural Vale Maranhão162 163Atividades Realizadas 2019



Thiago El Niño

Erick Jay

Indígenas.Br:  
produção 
cultural indígena 
contemporânea
— abril 

O festival teve sua primeira edição em 2019, visando divul-
gar a produção cultural indígena em diferentes linguagens. 
Elegeu como foco o cinema, a literatura e as mídias digitais. 
Ao longo do mês de abril, ocorreram conversas abertas, 
contação de histórias e projeções de filmes seguidas de 
conversas com seus realizadores. 

Foram convidados 10 criadores importantes, de diferen-
tes povos, que vêm ganhando destaque e premiações nos 
cenários nacional e internacional. A programação contem-
plou tanto o público espontâneo como escolar, incluindo 
alunos de Educação de Jovens e Adultos.

A Conversa Aberta sobre literatura foi gravada e estará 
disponível no canal do CCVM no Youtube.
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Conversa Aberta: Literatura com Eliane Potiguara 
(RJ), Kaká Werá (SP) e Denízia Kariri-Xocó (AL)

Contação de História: O Menino Trovão. 
Kaká Werá
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Contação de História: O Pássaro Encantado e a Cura 
da Terra. Eliane Potiguara

Contação de História: Kamurin e as Brincadeiras 
Indígenas. Denízia Kariri-Xocó 
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Cinema: Mostra Alberto Álvares e bate-papo  
com o diretor
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Cinema: Mostra Priscila Tapajowara e 
bate-papo com a diretora

Cinema: Mostra Kamikia Kisedje
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Conversa Aberta: Iniciativas Digitais com Bruno 
Krikati, Cristian Wariu, Erisvan Guajajara, Maria Helena 
Gavião e Priscila Tapajowara

Cinema: Mostra Olinda Yawar e bate-papo  
com a diretora
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Dança Aqui. 
Residência artística 
para grupos de 
dança de rua
— abril a novembro

O edital teve sua primeira edição em 2019. Além das salas 
para ensaios aos sábados, o CCVM disponibilizou aos grupos 
equipamentos de projeção, som e luz, ajuda de custo para 
transporte e figurino, consultoria em imagem e estilo e oito 
oficinas exclusivas com profissionais da dança por eles esco-
lhidos. O projeto foi concluído com a apresentação de todos 
os grupos na MOSTRA DANÇA AQUI. 

Participaram os grupos: Plano B Crew, Crushes, Os Menor 
do Funk, Juçara Squad, Krump SLZ, Revolução das Ruas e 
Lion Hearted Fam.

Ensaios
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Ensaios Ensaios
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Oficina de Break 
Kid Guma (SP)

Oficina de Passinho  
Sidy IDD (RJ) 
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Oficina de Danças Urbanas  
André Rockmaster (SP)

Oficina de Dança: A Rua e  
o Movimento Hip Hop  
Marcelinho BackSpin (SP)
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Oficina de Dança: Stiletto, Jazz, Funk e Vogue  
Lucas Montty (BA)

Oficina de Krump  
Queen Buckhype (Alemanha)
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Oficina de Krump  
Kid Eyes (Gana/ Alemanha)
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Mostra Dança Aqui

Krump SLZLion Hearted Fam

Os Menor do FunkCrushes
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Revolução das Ruas

Juçara Squad

Plano B Crew
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Urubatan

Dunga

Seu Guará 

Coreografias 
Maranhenses: 
Caboclo de Pena 

O Caboclo de Pena, escolhido para dar início ao projeto, é 
figura marcante do Bumba Meu Boi de sotaque de matraca, 
presente na Ilha de São Luís e na cidade de Icatu. Foram 
escolhidos 29 caboclos de pena, homens e mulheres, de 
12 a 102 anos.

O documentário de curta metragem Caboclo de Pena (30 )̀ – 
dirigido por Paula Porta, Calu Zabel e Gabriel Gutierrez – traz 
entrevistas com os caboclos e o registro individual e coletivo 
de sua dança. Foi exibido em sessão especial para os cabo-
clos e seus familiares e em duas sessões de pré-estreia, que 
foram acompanhadas de um grande espetáculo reunindo 
todos os participantes, para homenageá-los. O filme teve 
grande repercussão na cidade e alguns trechos integraram a 
documentação utilizada na vitoriosa candidatura do Bumba 
Meu Boi como Patrimônio Mundial. As duas exibições públi-
cas contaram com público de 1.300 pessoas. 

O projeto tem como objetivo destacar a qualidade da dança 
na cultura popular maranhense, dimensão que costuma ser 
menos estudada ou registrada. São duas frentes de ação: 
o registro em forma de documentário e o espetáculo. A 
realização de ambas está baseada em um amplo trabalho 
de pesquisa de campo para identificação dos dançarinos/ 
brincantes que mais se destacam em cada coreografia, 
assim como dos dançarinos mais velhos ainda atuantes. 
Dessa forma, além de valorizar a dança, oferecemos uma 
contribuição efetiva para a salvaguarda do patrimônio 
imaterial maranhense.
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Joaquina

Davy, Nikson, João e Jonathan

Thiago Railson Jeferson

Kleiton

Zequinha
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Gravação do documentário:  
Teatro Arthur Azevedo e Centro Cultural Vale Maranhão
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Espetáculo
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CCVM Apoia O edital foi criado para apoiar grupos de cultura popular, 
que preservam o patrimônio cultural maranhense, grupos 
que promovem formação artística e espaços culturais que 
atuam na democratização do acesso à cultura. Aos selecio-
nados foi oferecido prêmio em dinheiro para aquisição de 
indumentárias, equipamentos ou instrumentos.

Foram contemplados 91 grupos e espaços de 30 municí-
pios, envolvendo Bumba-boi, Tambor de Crioula, Escola de 
Samba, Turma de Batucada, Bloco Afro, Capoeira, Cacuriá, 
Dança do Caroço, Coco, Dança Portuguesa, Festejo do 
Divino, Reisado, Junina, Dança da Mangaba, Pela Porco e 
outros. Também foram contempladas seis bandas marciais – 
que atuam na formação de instrumentistas – e dez espaços 
culturais independentes. 

Boi Brilho da Areia Branca (Cururupu)

Alguns dos grupos apoiados

Boi de Guimarães 
(Guimarães)

Bloco Afro Omnirá 
(Cururupu)
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Conselho Cultural da Madre Deus 
(São Luís)

Capoeira de Guimarães

Tambor de Crioula Raízes Africanas 
(Central do Maranhão) 

Fórum da Juventude de Matinha
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Turma de Batucada Espelho do Samba (Santa Rita)Terecô de Caixa (Itapecuru Mirim)

Boi de São Simão (Rosário)
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Circulação
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Circula CCVM Lançado em 2019, o programa ampliou as ações de circu-
lação do CCVM. Além do envio de exposições para outras 
cidades e estados – iniciado com sucesso em 2018 – foram 
realizadas projeções de cinema em comunidades quilom-
bolas e enviadas oficinas para o interior maranhense.

Em 2019, foram realizadas 45 ações de circulação, em 13 
cidades, sendo 4 exposições, 12 oficinas e 29 projeções 
de cinema em comunidades quilombolas. O conjunto das 
ações de circulação beneficiou um total de 31 mil pessoas.



Exposição O Brasil que Merece o Brasil, Walter Firmo, no Memorial 
Minas Gerais Vale em Belo Horizonte (MG) – 15.769 visitantes

Exposição Afetos, Edgar Rocha, na Estação do 
Conhecimento em Arari (MA) – 1.023 visitantes
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Exposição O Brasil que Merece o Brasil, Walter Firmo, no Museu Vale 
em Vila Velha (ES) – 11.617 visitantes
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Exposição Hiorlando, na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA) 
– 1.416 visitantes
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Oficinas de DJ (DJ Astro e DJ Juarez), de Rima (Mc Alcino) e  
Dança (Oton Break) em Santa Rita
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Foram realizadas 12 oficinas, em 5 cidades, envolvendo 
177 participantes. As oficinas selecionadas fizeram parte 
do festival KEBRADA. Além de oferecer oportunidades 
aos jovens e artistas do interior, a circulação das oficinas 
teve como objetivo conhecer melhor a cena local e convi-
dar os artistas da região a participar da segunda edição 
do KEBRADA.

Oficinas do Festival Kebrada



Oficinas de Rima (Mc Alcino) e Dança (Bboy Pintinho) em RosárioOficinas de Rima (André Dumará), Dança (Gilvan Outsider) e 
Graffiti (Wagner WBS) em Arari 
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Oficinas de Dança (Otton Break) e  
Graffiti (Gil Peniel) em Miranda do Norte

Oficinas de Dança (Joseph Osei) e Graffiti (Edi Bruzaca) em  
Urbano Santos
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Santa Rita
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O Circula CCVM selecionou filmes acessíveis a todos: crian-
ças, jovens e adultos. Foram seis animações francesas, que 
já receberam diversos prêmios em festivais internacionais, e 
o filme senegalês A pequena vendedora de sol. O Instituto 
Francês foi parceiro da iniciativa e liberou os direitos de 
exibição dos filmes. 

Foram realizadas sessões em 29 comunidades de 6 cida-
des (Anajatuba, Axixá, Icatu, Itapecuru Mirim, Presidente 
Juscelino e Santa Rita), com público de 770 espectadores.

Cinema nas Comunidades 
Quilombolas (parceria com 
Instituto Francês)



Anajatuba Itapecuru Mirim
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Icatu Santa Rita e Itapecuru Mirim
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Axixá e Presidente Juscelino Presidente Juscelino
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Rosário e Presidente Juscelino
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Publicações



Catálogos: realizados para todas as exposições em versão 
impressa e digital

catálogo
11

CCV
M

Choque, Landruá, Sucubé, M
unzuá... O

 D
esign da Pesca no M

aranhão

Choque, Landruá, 
Sucubé, Munzuá...
O Design da Pesca no Maranhão

13 de agosto 2019 
– 15 fevereiro 2020

Folheto de Divulgação: 
10 mil unidades/ ano
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Clipping  
Principais matérias publicadas 
na imprensa escrita



CCVM lança hoje o edital Pátio Aberto
1/25/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Mostra de curtas franceses no CCVM
1/15/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Centro Cultural Vale apresenta programação variada
1/23/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

CCVM apresenta o show Flores de Aço
1/10/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Janeiro

Atividades culturais no CCVM
2/20/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Fevereiro

"Mostra de Curtas Franceses" em cartaz na Ilha
1/16/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação
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Exposição de arte imersiva será aberta no CCVM
3/20/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Atrações culturais movimentam o Centro de Cultura Vale
3/28/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador Exposição de arte imersiva

3/19/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Oficina Direção de Arte e Cenografia
3/20/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Arte audiovisual em curso na capital
3/23/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Março

Centro Cultural Vale lança Dança Aqui
3/10/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Aprendendo sobre histórias em quadrinhos
3/12/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Centro Cultural Vale lança o programa “Dança Aqui”
3/9/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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CCVM divulga projetos selecionados
4/18/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Cinema e iniciativas digitais indígenas em destaque no CCVM
4/23/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

CCVM apresenta a mostra "Indígenas.BR"
4/11/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Abril

Centro Cultural Vale Maranhão sedia mostra indígenas.BR
4/10/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Centro Cultural Vale Maranhão sedia mostra indígenas.BR
4/10/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Oficina
4/5/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Maio

Mostra Cinema Africano no CCVM
5/7/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Semana Africanismos no CCVM hoje e amanhã
5/15/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Africanismos no CCVM
5/16/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Junho

Prefeitura e Centro Cultural Vale Maranhão incentivam ensino da arte africana na rede municipal de educação
6/18/2019 | O DEBATE/SÃO LUIS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Mostra de Cinema celebra mês da diversidade em São Luís
6/11/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Prefeitura de São Luís e Centro Cultural Vale Maranhão incentivam ensino da arte africana na rede municipal
6/18/2019 | O QUARTO PODER/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Mostra Nacional de Cinema de Gênero
6/9/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

MC Marechal ministra oficina em São Luís
6/6/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Arte africana na rede municipal de educação
6/18/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Inscrições abertas para o Ocupa CCVM
6/18/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Orlando Maranhão se apresenta no CCVM
6/5/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Julho

Idosos visitam exposição em passeio cultural
7/6/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Agosto

Exposição mostra Design dos artefatos de pesca do Maranhão
8/13/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Exposição mostra Design dos artefatos de pesca do Maranhão
8/13/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Exposição mostra Design dos artefatos de pesca do Maranhão
8/13/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Exposição reúne peças de artesãos
8/23/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Pungada com as Mestras no CCVM
8/15/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Cinema nas comunidades quilombolas
8/10/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Programação 

TV MIRANTE (GLOBO) - 
CANAL 10

04h00 Hora Um
06h00 Bom Dia Mirante
08h00 Bom Dia Brasil
09h00 Mais Você
10h30 Encontro com Fátima

Bernarde
s12h00 JMTV 1.ª Edição
12h47 Globo Esporte
13h20 Jornal Hoje
14h00 Sessão da Tarde - E Se

Fosse Verdade
15h40 O Álbum da Grande

Família
16h40 Vale a Pena Ver de

Novo - Por Amor
17h50 Malhação - Toda

Forma de Ama
r18h25 Órfãos da Terra
19h05 JMTV 2.ª Edição
19h25 Bom Sucesso
20h30 Jornal Nacional
21h15 A Dona do Pedaço
22h15 The Voice Brasil
23h35 Jornal da Globo
00h15 Conversa com Bial
01h00 Mentes Criminosas
02h20 Corujão I - Estrada

Para Perdição

TV  BRASIL-  CANAL 2
07h00 Terra Sul
07h30 Opção Saúde
08h00 Visual 
08h15 Hora da Criança
11h00 Dango Balango
Historietas Assombradas
O Pequeno Einstein
11h30 Garotas Apaixonadas
12h00 Repórter Brasil
12h30 Repórter Regional (somente

para RJ, SP, DF e MA)
12h30 Lalá / Thomas e seus amigos

(somente para outras regiões
que não apresentam o
Repórter Regional)

12h45 Hora da Criança (para todo o
Brasil)

15h30 Espaço Dividido
16h00 Sem Censura
17h30 Nova Amazônia – Especial
18h00 Estúdio Móvel
18h30 Al Natural – Água em tempo

de sede
19h00 Os Rios e a Vida
20h00 Observatório da Imprensa
21h00 Repórter Brasil Noite
22h00 Espaço Público
23h00 Windeck
00h00 Ecopia
00h30 Observatório da Imprensa
01h30 Nova África
02h00 Estúdio Móvel
02h30 Sem Censura

TV DIFUSORA- Canal 4
05h00 - Jornal do SBT – Manhã 
05h50 - Bandeira 2
06h30 - Bom Dia Maranhão
09h00 - Bom Dia & Cia
11h00- HoraD
12h40- Tudo de Bom
13h30- Punk- A Levada da Breca
14h15- A Família Hathaway
15h00-  Fofocalizando
16h00- Casos de Família
17h15- A que não podia amar
18h30- A Dona
18h45- Jornal da Difusora
19h45-SBT Brasil
20h25- Roda Roda Jequiti
20h50- As aventuras de Poliana
21h30- Cúmplices de um resgate
22h00-Programa do Ratinho
23h00- Cine Espetacular
00h45- The Noite com Danilo Gentili

TV CIDADE - RECORD CANAL 6
06h05- Balanço Geral Manhã 
07h10- Programação local
08h30- Fala-Brasil
10h00- Hoje em Dia
12h- Jornal Local
15h- Bela, a feia
15h45- Caminhos do Coração
16h50- Cidade Alerta
19h50- Topíssima

20h45- Jezabel
21h45- Jornal da Record
22h30- Power Couple Brasil 4
00h15- CSI – 9ª temporada
01h15- Inteligência da fé
01h15- Programação Universal

TV SÃO LUÍS- REDE TV  8
05h00-Igreja Internacional da Graça

de Deus
08h30-Te Peguei
09h30-Você na TV
11h30-Bola Dividida
12h00-Igreja Universal do Reino de

Deus
15h00-A Tarde é Sua
17h00-Igreja da Graça Nosso

Programa
18h00-Te Peguei
18h40-Muito Show
19h45-TV Fama
20h25-Momento da Sorte
20h35-TV Fama Continuação
21h20-Igreja Internacional da Graça

de Deus.
22h20-RedeTV News
23h05-Luciana By Night
00h10-Leitura Dinâmica
00h30-Programa Amaury Jr
01h30-Igreja Universal do Reino de

Deus.
03h00-Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARÁ- RECORD NEWS /
CANAL 23

06h30Nosso Tempo
07h00Record News Rural - reprise 
07h15Boletins Comerciais ( OPEC ) 
07h30RN Séries 
08h15Record News Rural - reprise 
08h30Alerta Brasil 
10h00Fala Brasil  - RecordTV
11h00Hora News - ao vivo

(Araraquara ) 
12h00ESPORTE GUARÁ
13h00VOZ DAS RUAS (VDR)
14h00Nosso Tempo
14h30Em Busca do Amor
15h00Balanço Geral - RecordTV
16h30Hora News - ao vivo ( SWK -

SP )
17h45Record News Rural 
18h00RONDA 23
18h30JORNAL DA GUARÁ
19h15OS ANALISTAS
20h00RN Séries 
20h30Eco Record News
21h00JR News Herodoto - ao vivo 
22h00Zapping  
22h30Jornal da Record - RecordTV
23h30Nação dos 138

REDE VIDA /CANAL 26
05h30-Mãe Maria
05h50-O Terço Bizantino
06h00- Santo Terço dos Filhos do Pai

Eterno
06h25- O Pão Nosso
06h30- Encontro Com Cristo
06h45- Palavra Do Cardeal - Dom

Odilo 
06h55- Missa Do Divino Pai Eterno
07h45- Programa Do Divino Pai

Eterno
08h00- Hora De Brincar
08h30- Novena Do Perpétuo

Socorro
09h00- Missa De Aparecida
10h00- Filhos Do Pai Eterno
10h30- Programa Do Divino Pai

Eterno
10h50- Nossa Senhora Dos Aflitos
11h05- Escolhas Da Vida
11h50- O Terço Bizantino
12h00- Rosário Da Vida
12h30- Vida melhor
14h30-Novena do Perpétuo Socorro
15h00- Medalhão Persa
17h00-Filhos Do Pai Eterno
17h30-Encontro Com Cristo
17h50-O Terço Bizantino
18h00- O Terço
18h30-JCTV
19h00-Momentos De Reflexão 
19H10-Missa Do Santuário Da Vida
20h00-Filhos Do Pai Eterno
20h30-Tribuna Independente
22h00-Jornal Da Vida
23h00-Silvio Brito Em Família
23h50-O Terço Bizantino
23h55-Medalhão Persa 

NOVELAS

Malhação
Marco apresenta Pei-
xoto a Percival, o pro-
motor que ajudará na
delação de Góes sobre
a morte de Zé Carlos.
Rita e Jaqueline ten-
tam acalmar Anjinha.
Raíssa tem sua pri-
meira aula com Sophia.
Filipe promete que aju-
dará Rita. 

Órfãos da Terra
Eva fica triste ao desco-
brir que Omar foi em-
bora. Ester pede que La-
tifa volte para sua casa
para ficar com Abner.
Elias discute com Helena
na frente de todos, e
Missade o repreende.
Faruq e Muna falam
sobre sua primeira noite
juntos. 

Bom Sucesso
Silvana diz a Marcos
que o casamento dos
dois será bom para a
imagem da editora.
Ramon deixa Gabriela
treinar no time. Alberto
entrega o testamento
assinado a Diogo. Nana
fica surpresa de saber
que Paloma influenciou
a decisão do pai. 

A Dona do Pedaço As Aventuras de 
Poliana

HORÓSCOPO
ÁRIES  (21/3 a 20/4)

Ainda que o dia seja de
produtividade e dedicação em
relação aos trabalhos que você
precisa concluir, é preciso
equilibrar o momento com
descanso e tranquilidade. 

TOURO  (21/4 a 20/5)

As metas que você deseja
conquistar dependem do seu
comprometido e da sua valentia
ao desbravar novos caminhos.
Planejando-se com eficiência, os
obstáculos são menores.

GÊMEOS  (21/5 a 20/6)

Ao enxergar as emoções que lhe
habitam, procure observa-las
com sensatez, evitando
devaneios que prejudiquem os
entendimentos. É tempo de
manter os pés no chão.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os relacionamentos vão além
quando as partes se sentem
seguras para demonstrar o que
sentem com liberdade.
Aproveite o dia para nutrir o
encontro. 

LEÂO.  (23/7 a 22/8)

Ainda que a autoconfiança
auxilie as suas ações, busque
hoje cultivar uma postura mais
cuidadosa e precavida,
observando as situações e as
possibilidades ao seu redor. 

VIRGEM   (23/8 a 22/9)

A sua criatividade está
amplificada agora, é a tendência
é você perceber boas ideias
chegando. Esteja atento para
aproveitar o momento,
favorecendo seus projetos. 

LIBRA.  (23/9 a 22/10)

Ainda que por vezes seja
preciso estabelecer certos
limites na sensibilidade, é
preciso lembrar que a alma
merece toda calma e serenidade
para estar em equilíbrio.

ESCORPIÃO.  (23/10 a 21/11)

Caso hoje você se depare com
argumentações, lembre de
refletir antes de se expressar,
escolhendo as palavras mais
eficientes para transmitir suas
perspectivas. 

SAGITÁRIO.  (22/11 a 21/12)

Aquilo que está ultrapassado na
sua vida pode agora se renovar,
basta que você se dedique às
transformações que deseja
viver. Esteja aberto para o que
quer chegar. 

CAPRICÓRNIO. (22/12 a 20/01)

A maneira mais prazerosa e
eficiente de arcar com as suas
responsabilidades hoje, é
formando parcerias prósperas e
produtivas com quem você sabe
que pode confiar.

AQUÁRIO.  (21/1 a 19/2)

É provável que a sensibilidade
aumente ao longo do dia, por
isso, esteja atento às suas
atitudes para evitar
comportamentos que possam
comprometer as relações.

PEIXES.  (20/2 a 20/3)

Uma boa forma de investir no
desenvolvimento da sua
espiritualidade  é estudando e
absorvendo novas informações
que tragam clareza para a
mente .
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A emissora não 
divulgou o capítulo

Lyris e Rael ficam jun-
tos. Chico arma uma luta
entre Rock e Paixão.
Chiclete promete contar
sobre sua vida para Vivi.
Márcio informa a Maria
que ela não tem como
pagar seu empréstimo.
Otávio desconfia que
Agno tenha usado Fa-
biana. 

A programação publicada é de
responsabilidade das emissoras

ARTE que vem das 
águas do MARANHÃO 

C
erca de 120 peças criadas
por 80 artesãos, de 41 mu-
nicípios maranhenses es-
tarão expostas na mostra

“Choque, landruá, sucubé, mun-
zuá... O Design da Pesca no Mara-
nhão”, que será aberta hoje, às 19h,
no Centro Cultural Vale Maranhão
(CCVM - Praia Grande). Entre as
peças estão redes, armadilhas, vi-
veiros, itens de armazenamento e
de transporte, além de remos e agu-
lhas de tecer rede, com nomes que
variam de região para região e fun-
cionalidades adequadas ao tipo e
à profundidade das águas para as
quais foram criados. A visitação é
gratuita e pode ser feita até o dia 31
de novembro. 

As peças foram coletadas pelos
pesquisadores do projeto de Ma-
peamento do Artesanato Mara-
nhense - Mapearte, que já passou
por 70 cidades, buscando os arte-
sãos em atividade e registrando seu
trabalho com o objetivo de torná-lo
mais conhecido e valorizado. O pro-
jeto foi iniciado em janeiro de 2017,
sob coordenação da curadora do
Centro Cultural Vale Maranhão,
Paula Porta e conta com o apoio do
Governo do Maranhão e o patrocí-
nio da Vale. Até o momento, identi-
ficou 3.600 artesãos.

A exposição disponibiliza ao pú-
blico um catálogo com o nome, a
foto, os contatos e as indicações
sobre a produção de 515 artesãos da
pesca, de 70 municípios, entre eles
estão os criadores das peças expos-
tas. A intenção é incentivar as pes-
soas a ter contato com os artefatos,
a fazer uso deles de diferentes e cria-
tivas maneiras e ajudar a divulgar e
valorizar essa produção artesanal.
A curadora do CCVM enfatiza que
“o contato com o artesão é sempre
enriquecedor, pelo senso de obser-
vação, pela visão de mundo, pelos
conhecimentos que em geral pos-
sui, vale a pena viajar por esses in-
teriores encontrando essas pessoas
e trazendo peças especiais”.

Experiência
Chico Lima é pescador há mais de

30 anos, nasceu à beira do rio Mea-
rim e confecciona gaiolas com ma-
teriais que encontra na natureza:
marajá, flecha e espinho papa-
terra. “A gente usa a experiência dos
antigos, a gente tira os espinhos
com a lua de três dias de escuro,
para ter durabilidade boa. Achei
ótima a exposição, por que é uma
divulgação do trabalho da gente,
do pescador artesanal, que sabe
fazer os apetrechos de pesca. Sou
um apaixonado pelas águas dos
rios e pela preservação do meio
ambiente”, conta o artesão, que tem
duas peças na exposição e estará
em São Luís para a abertura.

O pescador e artesão Dogerval
Pestana, da cidade de Axixá, pescava
de anzol e rede, mas encontrou mais
facilidade na pesca com manzuá.
Hoje faz as próprias armadilhas e só
trabalha com elas. “Meu pai fazia e
eu comecei a fazer olhando os ou-
tros fazerem. Uso vara de pina ou

de remela de cachorro e cipó de ti-
tica. A gente coloca o manzuá um
dia e tira no outro. Aqui no rio
Munim pego traíra, cascudo, ca-
marão cascudo e lagosta.” O pesca-
dor vê a exposição como uma im-
portante divulgação de seu trabalho,
“nunca imaginei participar de uma
exposição, é mais um incentivo para
a gente!”, se alegra.

Convidado como curador asso-
ciado da exposição, Jandir Gonçal-
ves, pesquisa a cultura popular ma-
ranhense desde o final dos anos
1980 e é um grande conhecedor das
armadilhas de pesca. Ele lembra
que a sua diversidade se deve muito
à geografia das águas do estado e a
inteligência dos pescadores. “Na
baixinha, na baixa e baixão, no ria-
cho e nos rios, na baixada com cam-
pos inundáveis, nas reentrâncias,
nas baías ou ainda no Golfão Ma-
ranhense, lá estão elas, grandes e
pequenas armadilhas de pesca en-

gendradas por mãos habilidosas e
mentes extraordinárias, capazes de
construir utensílios e estratégias de
pesca adaptando-se às especifici-
dades do que pretendem pescar”,
observa o pesquisador.

Artesanato, patrimônio imaterial,
água, meio ambiente, sustentabili-
dade, conhecimentos tradicionais,
design popular são alguns dos temas
que a exposição instiga a discutir e
que serão abordados pela equipe de
monitores nas visitas dos cerca de
400 estudantes da rede pública que
diariamente são recebidos no Cen-
tro Cultural Vale Maranhão. �

Exposição destaca o design dos artefatos de pesca produzidos no estado do
Maranhão; abertura será hoje, às 19h, e visitação pode ser feita até 30 de

novembro, no Centro Cultural Vale Maranhão 

Serviço
O quê Exposição “Choque, landruá, su-
cubé, munzuá... O Design na Pesca no
Maranhão” Quando De hoje até 30
de novembro Onde Centro Cultural
Vale Maranhão - Av. Henrique Leal,
149- Praia Grande Entrada gratuita

Fotos/Divulgação

PEÇAS
da exposição

falam do ritual
da pesca
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D
uas oficinas da dança
krump, ministrada pelos
dançarinos estrangeiros
Queen Buckhype e Kid

Eyez ocorrem esta semana, no
Centro Cultural Vale Maranhão
(CCVM – Praia Grande). As aulas
fazem parte da finalização da se-
gunda etapa do projeto Dança
Aqui, que durante seis meses teve
como residentes sete grupos de
dança de rua do Maranhão. Ama-
nhã e sexta-feira, as aulas serão
abertas ao público. No sábado, o
trabalho será específico com os
grupos do Dança Aqui. As aulas
acontecem de 16 às 18h. São mais
de 80 participantes.

O krump nasceu nos guetos de
Los Angeles por volta do ano 2000,
criada por Ceasare Willis (Tight
Eyez). É uma dança de movimen-
tos rápidos, que se organiza nas
disputas entre as famílias (grupos).
No Brasil, chegou por volta de 2006.
Em São Luís, existem vários grupos,
tendo como pioneiros os pesqui-
sadores e dançarinos Gilvan dos
Santos e Rafael Sousa.

Yara Traore, conhecida como
Queen Buckhype, começou a dan-
çar incentivada pelo tio, que levou

o Krump para Hamburgo, cidade
onde ela nasceu, na Alemanha.
Dança desde 2012, e hoje é um íco-
ne do movimento krump mundial.
É integrante da crew feminina Bad
Attitude. Ano passado, venceu a
European Buck Session – EBS Fe-
male. Esta é a primeira vez que
Queen vem ao Brasil.

Kwame Osei, o Kid Eyez, come-
çou a dançar os ritmos africanos
aos sete anos. Depois, vieram os es-
tilos ligados ao hip hop, como o
locking e o popping, antes de che-
gar ao krump. Durante quatro anos
estudou com Tight Eyez, tornando-
se um dos pioneiros do krump na
Europa e um dos mais bem-suce-
didos dançarinos do estilo. Ao lon-
go da carreira, trabalhou com figu-
ras importantes do hip hop mun-
dial e diretores de videoclipes, par-
ticipou de comerciais e fez perfor-
mances e turnês com diversos ar-
tistas. É líder do movimento krump
alemão e organizador da European
Buck Session(EBS), um dos maio-
res eventos internacionais de
krump. Tem como meta comparti-
lhar sua experiência e encorajar as
pessoas a transformarem energia
negativa em positividade. �
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Yara Traore, conhecida como Queen Buckhype, dança desde 2012Kwame Osei, o Kid Eyez, é um dos nomes de destaque do estilo

AGENDA

(EUA). Aventura. Sabina Wilson e
Jane Kano são agentes experientes e

trabalham para uma organização secreta, a
serviço da lei, chamada Towsend, sob o
comando de Bosley e o misterioso Charlie.
Quando a programadora Elena revela para o
grupo que um projeto no qual trabalha pode
revolucionar o mundo, mas também virar uma
arma, se cair em mãos erradas, essa mesma
jovem, fera em tecnologia, passa a integrar a
equipe de agentes para salvar a humanidade.
No UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 2.
Sessões (dub).14h30, 17h05, 19h40, 22h20.
Sala 8. Sessões (leg). 16h35, 21h45. No No
KINOPLEX (Golden Shopping). Sala 1. Sessões (dub). 16h30, 19h. Sala 1. Sessões
(leg). 21H30. No CENTERPLEX (Pátio Norte). Sala 3. Sessões (leg). 16h10, 18h40m
21h10. No CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 1. Sessões (leg). 14h40, 20h30. Sala
10. Sessões (dub). 14h10, 19h15. Sala 10. Sessões (leg).16h45, 22h. No CINESYSTEM
SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 6. Sessões (dub).14h20, 16h50, 19h20, 21h50.

HAPPY HOUR
HAPPY HOUR DO SÃO LUÍS
SHOPPING
Segunda - Gabriel Sax - 12h30 às
14h30; Terça - Hélio Bonfim -
12h30 às 14h30;Quarta - Gabriel
Sax - 12h30 às 14h30; Quinta -
Hélio Bonfim - 12h30 às 14h30;
Sexta - Gabriela Marques e
Musique - 12h30 às 14h30;  Sexta -
Rafael Guterres - 19h às 22h;
Sábado - Musique - 12h30 às
14h30 e Leo Djow - 19h às 22h
(apenas nos dias 16 e 30 de
novembro); Domingo - Sofá em Elle
- 12h às 15h

VINHO, VINIS E AFINS
Um passeio musical nos clássicos
da música maranhense, brasileira e
internacional, misturando gêneros
e estilos numa mesma atmosfera
sonora, sensorial. Essa é a proposta
de “Vinho, Vinis & Afins”, com
discotecagem da jornalista e DJ
Vanessa Serra, às quintas-feiras, às
18h,  no deck do Coquille
Restaurante, Hotel Brisamar –
Ponta da Areia.

EXPOSIÇÃO
QUILOMBO: RESISTÊNCIA!
A exposição fotográfica “Quilombo:
Resistência!” é a expressão da vida
do povo das comunidades
quilombolas do município de
Penalva. Fonte de experiência,
troca de saberes e oportunidades.
As fotos são de autoria de Roberto
Sobrinho. Até 29 de novembro. No
Centro Cultural do Ministério
Público (Centro). Entrada gratuita.

MISTÉRIOS E VENTOS SOBRE TELA
Tendo São Luís como inspiração, o
artista visual Nelson Maia inaugura
a exposição de impressionismo
abstrato em óleo sobre tela
comunicando-se ativamente com a
cultura local, trazendo vida, cores e
movimentos em telas que
envolvem o espectador no
universo do folclore maranhense.
No Espaço De Arte Márcia Sandes,
na Procuradoria Geral de Justiça.
Até 29 de novembro. Gratuito.

NÓS – INSTALAÇÃO E ESCULTURAS
A exposição coletiva “Nós”, dos
artistas plásticos Ângela Ferreira,
Gil Maranhão, Izabel Matos e Jean
Charles, lança um olhar sobre a
vida a partir da perspectiva muito
particular da vivência das
comunidades periféricas de São
Luís, retratando a luta e a
residência de um povo marcado
por estigmas e preconceitos de
uma sociedade racista. Até 29 de
novembro. No Centro Cultural do
Ministério Público (Centro).
Entrada gratuita.

O MUNDO DE RAONI ART
“O Mundo de Raoni Art” é o título
da exposição do artista plástico
Raoni de Aquino, em cartaz na
Galeria Trapiche Santo Ângelo,
equipamento de cultura da
Prefeitura de São Luís. A mostra é
mais uma edição da Ocupação
Trapiche, que fica até 6 de
dezembro, aberta ao público para
visitação de segunda a sexta-feira,
das 14h às 19h. A Galeria está
localizada na Av. Vitorino Freire,
s/n – Praia Grande, em frente ao
Terminal de Integração, com
entrada gratuita.

RETRATOS DA TERRA
Resultado de um projeto que
reuniu alunos da escola municipal
Casa Familiar Rural, a exposição
fotográfica “Retratos da Terra” está
em cartaz até o dia 4 de dezembro
na Casa do Maranhão (Praia
Grande), com entrada gratuita.  O
trabalho nasceu de um projeto
homônimo, realizado em São Luís
no mês de junho, com o patrocínio
da Alcoa. Além das fotos dos
estudantes, o maranhense Meireles
Jr. e a curadora da mostra, Karina
Bacci, do Museu de Arte Moderna
de São Paulo, têm imagens na
exposição. 

RETROSPECTIVA 40 ANOS DE ARTE
O artista visual Lobato celebrará os
seus 40 anos de artes
presenteando a cidade de São
Luís/MA com uma nova exposição,
onde apresentará um conjunto
inédito de pinturas abstratas. A
mostra ‘Retrospectiva 40 anos de
Arte’ no Palacete Gentil Braga (rua
Grande, 782-Centro). 

O GRANDE VELEIRO

As produções artísticas
configuram-se como o espaço de
ligação entre artistas e público e,
de maneira mais ampla, entre
novas proposições visuais e
concepções de arte e sociedade.
Engajado em valorizar o universo
das artes, o Sesc promove
exposições durante todo o ano.
Com curadoria do Departamento
Nacional do Sesc, a mostra, que
integra o projeto Arte Sesc, a
exposição “O Grande Veleiro” está
aberta para visitação até dia 13 de
dezembro, de segunda a sexta, das
9h Às 17h, na Galeria de Arte
do Sesc Centro. 

EVENTO
FESTIVAL CABEÇA DE NÊGO
O Festival Cabeça de Nêgo, projeto
aprovado pelo Edital Ocupa CCVM
2019, acontece sexta (22) e sábado
(23), no Centro Cultural Vale
Maranhão com o objetivo de
refletir sobre a importância do
povo e da cultura africana no
Brasil.  Idealizado pela Acordes
Produções, com produção do
jornalista Pedro Sobrinho, o
Festival irá promover roda de
conversa, moda, baile e
discotecagem. 

ROCK NO MASSARI
A Cozinha Massari (Av. Atlântica,
48 A - Olho d'Água) realiza na
sexta-feira (22), a partir das 20h, o
Rock no Massari e contará com a
presença das bandas Putabend,
Vertigo e do cantor Djalma Lúcio
Ayres. O evento chega para
movimentar a cidade e reafirmar
sua identidade de ilha rebelde
através de grandes artistas que
fazem o rock local acontecer.

FESTIVAL BR135
Com um painel de sonoridades nos
palcos, atividades formativas,
rodada de negócios e mercado de
arte e gastronomia, o Festival
BR135 vai reunir este ano artistas
convidados como Edgar, Xênia
França, Potyguara Bardo, Attooxxa
e Céu, além dos selecionados via
edital. Marcado para os dias 28, 29
e 30 deste mês o evento retorna ao
Centro Histórico de São Luís e as
atividades ocorrem nas praças
Maria Aragão e Gonçalves Dias. As
atividades são gratuitas.
Programação completa:
www.festivalbr135.com.br

ESMP LITERÁRIA: REVISTA EM
QUADRINHOS, ARTE E INCENTIVO À
LEITURA
O projeto ESMP Literária recebe, na
sua última edição de 2019, Iramir
Araújo, historiador e mestre em
História Social pela Universidade
Federal do Maranhão. Artista
gráfico e roteirista, Iramir Araújo
adaptou para os quadrinhos o
romance “O mulato”, de Aluísio
Azevedo, com desenhos de
Ronilson Freire – com quem
publicou ainda “Ajurujuba: a
fundação da cidade de São Luís” e
“Balaiada: a guerra do Maranhão”
(ilustrado também por Beto
Nicácio). Quinta-feira (21), às 9h.
No Centro Cultural do Ministério
Público (Centro). Gratuito.
Inscrições
em https://eventos.mpma.mp.br,
com certificação de 4h/aula.

PROJETO MP LITERÁRIO
Na primeira edição do Projeto MP
Literário, em uma parceria entre o
Ministério Público do Maranhão e a
Academia Maranhense de Letras
(AML), os alunos do 6º ao 9º ano
do Colégio Batista Daniel de La
Touche, unidade Renascença,
lançarão os livros “Confabulando
contos” e “Confabulando fábulas”.
Na oportunidade, os estudantes
serão recepcionados por um
acadêmico da AML, que falará para
eles sobre o seu universo literário.
Quarta-feira (27), às 15h. Gratuito.
No Centro Cultural do Ministério
Público (Centro).

MUSEUS
FORTE SANTO ANTÔNIO
O Forte de Santo Antônio da Barra
localiza-se na ponta de João Dias,
atual Ponta d'Areia, a sudoeste do
Forte de São Marcos, dominando a
barra do canal de acesso ao porto
de São Luís, no litoral do estado do
Maranhão, no Brasil. Visitação:
Terça a sexta-feira 10 às 19h,
Sábado e domingo 10 às 20h.

As Panteras 2019
Divulgação

VÍDEO NA
VERSÃO DIGITAL

oes ta doma.com

A programação divulgada é de
responsabilidade dos cinemas.  

PRÉ-ESTREIA
MIDWAY - BATALHA EM ALTO MAR 
(EUA). Ação. Durante a Segunda Guerra Mundial, os
Estados Unidos sofreram um violento e covarde
ataque na baía de Pear Harbor. Seis meses após
esse evento, as Forças Armadas Americanas
enfrentam o Exército Imperial Japonês numa
batalha que ficou conhecida como ponto de virada
fundamental na chamada Guerra do Pacífico; na
qual soldados e militares de variadas patentes,
como o almirante Chester, e os tenentes Wade e
Jimmy, usaram toda sua coragem e instinto de
sobrevivência para superar um surpreendente
confronto em meio ao oceano. No UCI KINOPLEX
(Shopping da Ilha). Sala 5. Sessões (leg). 19h30
(somente Quarta). No CINÉPOLIS (São Luís
Shopping).Sala 2. Sessões (leg). 22h20 (Somente
Quarta)

ESTREIA
OS PARÇAS 2 
(Brasil). Comédia. Os malandros Toinho (Tom
Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes), Pilôra
(Tirulipa) e Romeu (Bruno de Luca) estão de volta,
mas o dinheiro que é bom, bateu asas e voou.
Agora, essa turma de malucos precisará encontrar
forças para encarar uma difícil missão: trabalhar. O
que promete não ser nada fácil, em uma colônia de
férias que é uma bagaceira só. Pior para um grupo
de alunos que programaram seu passeio naquele
lugar e viverão uma aventura muito louca na
companhia de anfitriões fora do sério. No UCI
KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 1. Sessões.
13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h10. Sala 5. Sessões.
13h, 15h10, 17h20. Sala 2. Sessões. 14h50, 17h,
19h10. No CENTERPLEX (Pátio Norte). Sala 6.
Sessões. 21H45. No KINOPLEX (Golden Shopping).
Sala 1. Sessões. 19h20, 21h30. Sala 2. Sessões.
14h40 (exceto Quinta e Terça); 16h40 (somente
Quinta e Terça). No CINÉPOLIS (São Luís
Shopping).Sala 4. Sessões. 19h (Exceto Sábado e
Domingo); 21h30. Sala 8. Sessões.  14h45, 17h15,
20h, 22h10. No CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil
Shopping). Sala 1. Sessões. 14h, 16h, 18h, 20h. Sala
2. Sessões. 13h45, 15h45, 19h50.

AS PANTERAS 2019
(EUA). Aventura. Sabina Wilson e Jane Kano são
agentes experientes e trabalham para uma
organização secreta, a serviço da lei, chamada
Towsend, sob o comando de Bosley e o misterioso
Charlie. Quando a programadora Elena revela para
o grupo que um projeto no qual trabalha pode
revolucionar o mundo, mas também virar uma
arma, se cair em mãos erradas, essa mesma jovem,
fera em tecnologia, passa a integrar a equipe de
agentes para salvar a humanidade. No UCI
KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 2. Sessões
(dub).14h30, 17h05, 19h40, 22h20. Sala 8. Sessões
(leg). 16h35, 21h45. No No KINOPLEX (Golden
Shopping). Sala 1. Sessões (dub). 16h30, 19h. Sala
1. Sessões (leg). 21H30. No CENTERPLEX (Pátio
Norte). Sala 3. Sessões (leg). 16h10, 18h40m
21h10. No CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 1.
Sessões (leg). 14h40, 20h30. Sala 10. Sessões
(dub).14h10, 19h15. Sala 10. Sessões (leg).16h45,
22h. No CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping).
Sala 6. Sessões (dub).14h20, 16h50, 19h20, 21h50 

FORD VS FERRARI 
(EUA). Biografia. Carroll Shelby era um piloto
vencedor quando o executivo da Ford, Lee Iacocca,
veio até ele para propor um incrível desafio, em
1966. Respeitado no volante e conhecido como um
visionário projetista na indústria automobilística,
Shelby foi procurado para desenvolver um carro
para a Ford, que pudesse acabar com a hegemonia
da Ferrari nas corridas, em especial, na tradicional
24 Horas de Le Mans. Apesar do pouco tempo pra
isso, cerca de três meses, ele precisava ainda

convencer o ousado Ken Miles a pilotar uma
máquina revolucionária, que desafiava as leis da
física. No UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 3.
Sessões (leg). 16h05, 22h15. Sala 3. Sessões
(dub).13h, 19h10. No CENTERPLEX (Pátio Norte).
Sala 4. Sessões (dub). 17h20; 14h15 (somente
sábado, domingo e feriado). Sala 5. Sessões (dub).
21h. No KINOPLEX (Golden Shopping). Sala 4.
Sessões (leg). 18h, 21h. No CINÉPOLIS (São Luís
Shopping).Sala 3. Sessões (leg).15h, 18h30, 21h45.
No CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala
2. Sessões (leg). 21H50. Sala 5. Sessões (dub).22h 

O REINO GELADO: TERRA DOS ESPELHOS
(Rússia). Animação. O rei correu o risco de perder
sua família devido as ações malignas da Rainha da
Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar
com a magia do mundo, todas as criaturas com
poderes mágicos são banidas para a "Terra dos
Espelhos". Somente uma pessoa pode manter os
seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles
fiquem presos. No UCI KINOPLEX (Shopping da
Ilha). Sala 4. Sessões (dub). 13h40 (somente Sexta,
Sábado e Domingo). No UCI KINOPLEX (Shopping
da Ilha). Sala 4. Sessões (dub). 13h40 (somente
Sexta, Sábado e Domingo). 

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO 
(EUA). Ação. O agente do serviço secreto Mike
Banning é o homem de confiança do presidente
dos Estados Unidos. Durante uma atividade de
lazer, eles sofrem um atentado; e Banning é
acusado injustamente. Disposto a tudo para provar
sua inocência, ele foge, e mesmo tendo o FBI no
seu encalço, dá início a uma insana caçada aos
verdadeiros culpados. Agora, Banning precisará de
ajuda não só para proteger sua família, mas
também impedir que ocorra um ataque terrorista,
sem precedentes, ao seu país. No UCI KINOPLEX
(Shopping da Ilha). Sala 4. Sessões (leg). 21H25.
Sala 4. Sessões (dub). 13h40, 16h15, 18h50. No
CENTERPLEX (Pátio Norte). Sala 2. Sessões (dub).
21h15. Sala 5. Sessões (dub). 16h, 18h30. No
KINOPLEX (Golden Shopping). Sala 2. Sessões (leg).
21H20. Sala 2. Sessões (dub). 18h50. No CINÉPOLIS
(São Luís Shopping).Sala 6. Sessões (dub). 14h15,
17h, 19h45. Sala 6. Sessões (leg). 22H15. No
CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 3.
Sessões (dub).16h20, 19h, 21h30

MEDO PROFUNDO: O SEGUNDO ATAQUE
(Reino Unido).Terror. Um grupo de cinco amigas
aventureiras viaja até Recife, região Nordeste do
Brasil, para conhecer as ruínas de uma cidade
subaquática, no litoral da cidade. No entanto,
durante o passeio pelo fundo do mar, elas
descobrem que não estão sozinhas e os
verdadeiros "moradores" do local não estão muito
satisfeitos com as visitas. No CENTERPLEX (Pátio
Norte). Sala 3. Sessões (dub). 20h45 (somente
quarta) 

DORA E A CIDADE PERDIDA
(EUA). Aventura. A jovem Dora passou boa parte
da vida explorando a floresta com seus pais. E
quando eles descobrem um mapa para uma antiga
cidade de ouro, é ela quem irá ajudá-los nesta
importante missão, e assim evitar que um grupo
do mal possa chegar antes. Agora, nessa incrível
aventura, além do melhor amigo, o macaco Botas,
a jovem Dora vai contar com o primo Diego (Jeff
Wahlberg) e os amigos do colégio, nem um pouco à
vontade com o ambiente selvagem. Primeiro filme
com atores reais, baseado na animação Dora, a
Aventureira, uma das séries mais populares do
canal Nickelodeon, lançada em 2000. Do mesmo
diretor de Os Muppets e Os Muppets 2: Procurados
e Amados. No UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha).
Sala 7. Sessões (dub). 13h15, 15h30, 17h45, 20h.
No CENTERPLEX (Pátio Norte). Sala 6. Sessões

(dub).15h, 17h15, 19h30. No KINOPLEX (Golden
Shopping). Sala 1. Sessões (dub). 15h10, 17h15. No
CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 9. Sessões
(dub).13h50, 16h15, 18h45. No CINESYSTEM SÃO
LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 2. Sessões (dub).
17h45. Sala 5. Sessões (dub).15h10, 17h20.

EM CARTAZ
LINK PERDIDO 
(EUA). Animação. Sir Lionel Frost (Hugh Jackman)
se considera o melhor investigador de mitos e
monstros do mundo. O problema é que nenhum
dos seus colegas o leva a sério. Sua última chance
para ganhar seu respeito é provar a existência de
um ancestral primitivo do homem, conhecido
como o link perdido. No CENTERPLEX (Pátio
Norte). Sala 5. Sessões (dub). 14h (somente sábado,
domingo e feriado).

DOUTOR SONO 
(EUA). Terror. Quarenta anos se passaram após a
assustadora experiência de Danny Torrance  no
Hotel Overlook, revelada no clássico filme O
Iluminado (1980). Marcado pelo trauma sofrido
quando ainda era criança, Danny seguiu em frente
e evita pensar no episódio. Quando encontra a
jovem Abra, os poderes extrassensoriais de ambos
se conectam e ele não tem ideia do que irá
acontecer. Ela revela os terríveis planos de Rose e
seus seguidores, que buscam a imortalidade ao se
alimentar desses poderes especiais. Eles selam
uma aliança para encarar Rose numa batalha
brutal, mas Danny enfrentará também os
fantasmas do passado. Baseado no best seller de
Stephen King. No UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha).
Sala 7. Sessões (dub). 22h15. No KINOPLEX
(Golden Shopping). Sala 4. Sessões (leg). 15h. No
CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 2. Sessões (leg).
22h20 (Exceto Quarta). Sala 4. Sessões (dub).
15h30 (Somente Sábado e Domingo). No
CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 1.
Sessões (dub).  22h.

CADE VOCÊ BERNADETE? 
(EUA). Drama. Antes de viajar com sua família para
a Antártica, uma arquiteta que sofre de agorafobia
- o medo de estar em lugares abertos ou em meio
à multidões - some sem deixar pistas para trás. Sua
filha, então, através de e-mails, sessões com sua
psicóloga, cartas e outros documentos, tenta
descobrir para onde sua mãe foi e quais foram as
razões de seu desaparecimento. No CINÉPOLIS
(São Luís Shopping).Sala 2. Sessões (leg). 14h

PARASITA 
(Coreia do Sul). Suspense. Toda a família de Ki-taek
está desempregada, vivendo num porão sujo e
apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho
adolescente da família comece a dar aulas de inglês
à garota de uma família rica. Fascinados com a vida
luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha
bolam um plano para se infiltrarem também na
família burguesa, um a um. No entanto, os
segredos e mentiras necessários à ascensão social
custarão caro a todos. No CINÉPOLIS (São Luís
Shopping).Sala 2. Sessões (leg). 16h30, 19h30.

A FAMÍLIA ADDAMS
(EUA). Animação. Para ir de mal a pior, a Família
Addams precisa se preparar para receber uma
visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a
misteriosa mansão deles parece estar com os dias
de maldade contados. O clã assustador mais
querido dos cinemas está de volta nessa
animação baseada nos quadrinhos de Charles
Addams. No UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala
6. Sessões 3D (dub). 14h, 16h. No CENTERPLEX
(Pátio Norte). Sala 3. Sessões 3D (dub). 16h15. No

KINOPLEX (Golden Shopping). Sala 2. Sessões
(dub). 16h40 (exceto Quinta e Terça). No CINÉPOLIS
(São Luís Shopping).Sala 5. Sessões (dub).16h. Sala
7. Sessões (dub). 13h40. No CINESYSTEM SÃO LUÍS
(Rio Anil Shopping). Sala 5. Sessões (dub). 13h20.
Sala 3. Sessões (dub). 14h30.

O EXTERMINADOR DO FUTURO- DESTINO
SOMBRIO
(EUA) Ação. 27 anos após os eventos de O
Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, um
novo e modificado Exterminador de metal líquido
(Gabriel Luna) é enviado do futuro pela Skynet
para exterminar Dani Ramos (Natalia Reyes), uma
híbrida de ciborgue com humana (Mackenzie
Davis) e seus amigos. Sarah Connor (Linda
Hamilton) vai a seu auxílio, assim como o
Exterminador original (Arnold Schwarzenegger),
em uma luta pelo futuro”. Classificação: 14 anos. No
UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 6. Sessões
(dub). 18h, 20h50. No CINÉPOLIS (São Luís
Shopping).Sala 5. Sessões (dub).18h, 21h15. No
CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 4.
Sessões (dub). 16h25, 21h25.

A TABACARIA
(Áustria/Alemanha). Drama. Um jovem de 17 anos
chamado Franz (Simon Morzé) começa a trabalhar
como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund
Freud (Bruno Ganz) é um cliente frequente. Após
um tempo, os dois estabelecem uma forte relação
de amizade. Certa vez, o jovem se apaixona por
uma moça, Anezka (Emma Drogunova), e começa a
pedir conselhos amorosos para Freud que, embora
seja um renomado psicanalista, confirma que, até
mesmo para ele, os mistérios femininos têm uma
grande potência. Em meio a uma grave tensão
política na Áustria e a ascensão do nazismo, os três
personagens se veem no dilema entre sair do país
ou permanecer nele. Classificação: 16 anos. No
CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 4. Sessões (leg).
15h30 (Exceto Sábado e Domingo), 19h (Somente
Sábado e Domingo).

MALÉVOLA - DONA DO MAL
(EUA). Fantasia. Após aceitar se casar com o
Príncipe Phillip (Harris Dickinson), Aurora (Elle
Fanning) é imediatamente acolhida pela rainha, sua
futura sogra (Michelle Pfeiffer), como se fosse sua
própria filha. Revoltada, Malévola (Angelina Jolie)
se opõe ao reino e reúne novos aliados para
proteger as terras mágicas que compartilham. No
UCI KINOPLEX (Shopping da Ilha). Sala 5. Sessões
(dub).19h30, 22h. No CENTERPLEX (Pátio Norte).
Sala 3. Sessões (dub).18h15, 20h45. No CINÉPOLIS
(São Luís Shopping).Sala 7. Sessões 3D (dub).
15h45, 18h15, 20h45. No CINESYSTEM SÃO LUÍS
(Rio Anil Shopping). Sala 4. Sessões (dub).14h, 19h.

CORINGA
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como
palhaço para uma agência de talentos e, toda
semana, precisa comparecer a uma agente social,
devido aos seus conhecidos problemas mentais.
Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de
três homens em pleno metrô e os mata. Os
assassinatos iniciam um movimento popular
contra a elite de Gotham City, da qual Thomas
Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.
Classificação: 16 anos. No UCI KINOPLEX (Shopping
da Ilha). Sala 8. Sessões (dub). 14h, 19h10. No
CENTERPLEX (Pátio Norte). Sala 4. Sessões (dub).
20h30. No CINÉPOLIS (São Luís Shopping).Sala 9.
Sessões (dub).21h. Sala 1. Sessões (leg).17h30. No
CINESYSTEM SÃO LUÍS (Rio Anil Shopping). Sala 5.
Sessões (dub).19h30.

No ritmo da dança KRUMP
Dançarinos internacionais ministram
oficinas esta semana, no Centro
Cultural Vale Maranhão
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POP DESTAQUE

Os irmãos Edson Lima e Batista Lima, 
duas personalidades do cenário forrozeiro 
que construíram juntos carreiras de 
sucesso à frente das bandas Limão com 
Mel e Gatinha Manhosa, estarão neste 
sábado (16), na The Music Hall (Lagoa da 
Jansen) com o show “O Grande Encontro 
das Vozes”.
No repertório, leitura de músicas que 
marcaram mais de duas décadas de 
trajetória de ambas as vozes como “Tentei 
te Esquecer”, “Leilão’, “Tudo Deu Em 
Nada” e “Isso é Imortal” entre outros 
grandes hits.
O show de abertura fica por conta de 
Parceiro Paz.
SERVIÇO:
O Grande Encontro Das Vozes Com 
Edson Lima E Batista Lima; 
Quando: 16 De novembro de 2019; 
Onde: The Music Hall (Lagoa da Jansen); 
Horário: 22h; 
Ingressos: Bilheteria Digital (Site), Rio 
Poty Hotel, Rio Anil Shopping e Rio Poty 
Hotel

CANTO DA POESIA

Versos Íntimos 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 
Foi tua companheira inseparável! 
 
Acostuma-te a lama que te espera! 
O Homem que, nesta terra miserável, 
Mora entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera 
 
Toma um fósforo, acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro. 
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 
Se a alguém causa ainda pena a tua chaga 
Apedreja essa mão vil que te afaga. 
Escarra nessa boca de que beija!

(Augusto dos Anjos)

FATOS DO DIA 14/11

1904 - A Escola Militar do Rio de Janeiro 
adere à revolta popular contra a vacinação 
obrigatória para a prevenção da varíola. 
1906 - Em 130 anos, o norte-americano 
Theodore Roosevelt visita o Panamá e passa 
a ser o primeiro presidente norte-americano a 
visitar um país estrangeiro. 
1913 - Publicação do primeiro volume da 
obra de Marcel Proust Em Busca do Tempo 
Perdido. 
1918 - Tomas Massarick é eleito o primeiro 
presidente da Checoslováquia, país recém-
formado que fora constituído por checos e 
eslovacos. 
1922 - Diversos tremores de terra provocam a 
morte de mais de duas mil pessoas no Chile. 
1925 - A primeira exposição de pinturas 
surrealistas é aberta na Galeria Pierre Loeb, 
em Paris. 
1930 - É criado o Ministério da Educação no 
Brasil. 
1936 - O governo alemão declara nulo o 
tratado de Versalles. 
1940 - Segunda Guerra Mundial: a aviação 
alemã destrói Coventry, no Reino Unido. 
1949 - A convenção estadual do PTB lança a 
candidatura de Getúlio Vargas à Presidência 
da República. 
1959 - Termina greve dos trabalhadores dos 
coletivos em São Paulo, a mais longa do ano. 
1960 - Cuba se retira do Banco Mundial. 
1972 - Pela primeira vez, o índice da bolsa de 
valores norte-americana Dow Jones ultrapassa 
os 1000 pontos fechando em 1003,16. 
1975 - O Programa Nacional do Álcool é 
lançado para estimular o consumo do produto 
no Brasil. 
1975 - É firmada a declaração de Madrid, 
entre Espanha, Marrocos e Mauritânia, na 
qual a Espanha abandona o Saara. 
1979 - Após sete anos de proibição da 
censura, o filme O último tango em Paris, de 
Bernardo Bertolucci, é liberado sem cortes. 
1982 - Realizada a primeira eleição legislativa 
no Brasil após 20 anos de regime militar. 
1988 - O brasileiro João Baena Soares é 
reeleito por unanimidade, secretário geral da 
OEA. 
1990 - Alemanha e Polônia fecham o tratado 
que fixa a linha Oder-Neisse como divisória 
entre os países. 
1994 - O palmeirense Robson Arten, de 26 
anos, morre atropelado durante um conflito 
entre torcedores palmeirenses e corintianos 
que saíam de um jogo no Morumbi, em São 
Paulo. 
1999 - Morre o compositor e sambista carioca 
Zé Kéti.

O Centro de Cultura Vale Maranhão apresenta o show 
“Acordes do Arame ao Som da Cabaça”, com o Grupo 
Capoeira Zâmbi (Bacabal), que acontece nesta quinta-feira, dia 
14, às 19h. A apresentação faz parte do projeto Pátio Aberto.    
O berimbau é o protagonista do show, cujo repertório vai 
das músicas de capoeira a clássicos da MPB, passando 
por Samango, de Mestre Canjiquinha; Miudinho, de Mestre 
Suassuna; toadas do boi, xotes e samba de Angola.
 A apresentação será encerrada com uma roda de capoeira.    A 
entrada é gratuita.
 O grupo, com doze integrantes, é formado por vocalistas, 
tocadores de berimbau (gunga, médio/viola, violinha), 
percussionistas (atabaque, agogô, pandeiro) e flautista. A 
regência é do mestre de ritmos Antônio Machado, o Mestre 
Pinta. A Capoeira Zâmbi atua na cidade de Bacabal e já 
desenvolveu atividades em Lago Verde, Conceição do Lago 
Açu e São Luís. 

Pátio Aberto apresenta show 
com a versatilidade do berimbau

"Cadê a Herança" 
abre a programação da 
14ª Semana do Teatro
A 14ª Semana do Teatro no Maranhão terá início na 
próximasegunda-feira (18) com a apresentação do espetáculo 
"Cadê a Herança?" do grupo maranhense Encanto Coletivo 
Cultural, às 20h, no Teatro Arthur Azevedo.
A comédia musical conta a história de quatro irmãos que 
há mais de 15 anos viviam sem contato, mas um infortúnio 
da vida acabe tendo que uni-los novamente. Esse encontro 
inesperado e indesejado provoca situações hilárias e tensas, 
trazendo à tona diversas questões familiares mal resolvidas.
O texto autoral da EnCanto Coletivo Cultural, que estreou 
este ano, ainda conta com grandes sucessos de Rita Lee, Elis 
Regina e Roberto Carlos.
Além da apresentação, o grupo ainda ministrará o workshop 
"O Corpo total no Teatro Musical", que ocorre das 14h às 16h, 
na Sala de Dança Antônio Gaspar, no Teatro Arthur Azevedo.
O festival seguirá com programação durante toda semana até o 
dia 24 de novembro. Para acompanhar tudo que irá acontecer 
basta seguir as redes sociais do Teatro Arthur Azevedo no 
Instagram @teatroarthurazevedooficial e pelo Facebook Teatro 
Arthur Azevedo.

Véspera de feriado 
com Vinho, vinis e 
afins no Coquille

O deck do Restaurante Coquille – 
Brisamar Hotel (Ponta da Areia) recebe 
mais uma edição do projeto “Vinho, Vinis 
e Afins”, nesta quinta-feira, véspera do 
feriado. Sob o comando da DJ Vanessa 
Serra, muito samba, bossa, tropicalismo, 
soul brasileiro e baladas internacionais, 
diretamente do vinil.
O som rola solto a partir de 18h. Couvert 
R$ 10. Sem taxa de 10% no valor da 
conta. Reservas: 98 99151 2497.

Teatro Arthur Azevedo abre 
calendário de solicitações para 1º 
primeiro semestre de 2020

A direção do Teatro Arthur Azevedo anunciou a abertura de 
solicitações de pautas para espetáculos a serem apresentados no 
primeiro semestre de 2020.
Produtoras, artistas, grupos culturais e companhias que desejam 
realizar espetáculos de dança, teatro e/ou música no Teatro Arthur 
Azevedo já podem realizar solicitações por meio de formulário 
online disponível no site da Casa (cultura.ma.gov.br/taa).
Após a solicitação, o setor de pauta retornará de acordo com a 
demanda, informando a disponibilidade para a data e horário 
escolhidos. Dúvidas e mais informações podem ser sanadas via 
e-mail no pauta.taa@gmail.com ou pelo telefone (98) 991672696.

O Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, 
convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
21 de novembro de 2019, às 14h30, na sede social da Companhia, situada a Rua Silva Jardim, nº 307, 
Centro, na cidade de São Luís, estado do Maranhão a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
 1. Deliberar sobre a renúncia de Membro do Conselho Fiscal, conforme disposto no  
 art. 21, inciso III do Estatuto Social da CAEMA;
 2. O que mais ocorrer.

São Luís, 12 de novembro de 2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA
CNPJ Nº 06.274.757/0001-50

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

André dos Santos Paula
Presidente Interino da CAEMA

Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima
Presidente do Conselho
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"Mostra de Curtas Franceses" em cartaz na Ilha
1/16/2019 | O ESTADO DO MARANHÃO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

Dezembro

Festival Kebrada começa hoje com muito hip hop
12/6/2019 | O IMPARCIAL/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Pop destaque
12/7/2019 | JORNAL PEQUENO/SÃO LUÍS | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador
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Matérias na TV 2019

Total: 82 – média 6,8/mês

Janeiro

1. SBT TV Difusora / Jornal da Difusora / 11-01-19 / Pátio 
Aberto Show Flores de Aço – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/1/11/83576144-d90c-96ca-6f-
81-15db247a6b1f.mp4

2. TV Brasil / Repórter Maranhão / 21-01-29 / Mostra Curtas 
Franceses – https://filescloudfront.boxnet.com.br/
tv/2019/1/21/57a7bd62-fcd5-e992-2b8b-7b05c0810218.
mp4

3. TV Assembleia / Portal da Assembleia 1ª edição / 22-01-19 
/ Ocupa CCVM Exposição Gestos Fósseis – https://files-
cloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/1/22/66a11470-ac7b-
-fc10-8134-9da253b01d74.mp4

4. SBT TV Difusora / Zé Cirilo na TV / 24-01-19 / Ocupa CCVM 
Exposição Gestos Fósseis – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/1/24/f235c587-5e4b-f636-2fa0-88b3d-
6da615b.mp4

Março

5. SBT TV Difusora / Na Hora D / 12-03-19 / Exposição Infinitos 
– https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/3/21/
983066ff-dd5d-5698-ed86-b24e801722e1.mp4

6. GLOBO TV Mirante / Bom dia Mirante / 12-03-19 / 
Oficina de História em Quadrinhos – https://filescloud-
front.boxnet.com.br/tv/2019/3/12/7fd1a37a-f4dd-be4f-
-3565-34064fe2d6bf.mp4

7. SBT TV Difusora / Na Hora D / 13-03-19 / Oficina de 
Histórias em Quadrinhos – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/3/13/7b82e401-8316-fa11-247e-74e-
7f4a332fd.mp4

8. SBT TV Difusora / Bom dia Maranhão / 13-03-19 / Oficina 
de Histórias em Quadrinhos – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/3/13/eb623cf8-5d21-5592-b01e-
-bec582686ef5.mp4

9. GLOBO TV Mirante / Bom dia Mirante / 19-03-19 / 
Exposição Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/3/19/ae749467-21fd-ca9d-b8ea-5093151337e1.
mp4

10. GLOBO TV Mirante / JMTV 1 / 22-03-19 /Exposição Infinitos 
– https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/3/22/
db1da8dc-88f3-920a-7d5c-00ea85823134.mp4

11. GLOBO TV Mirante – Imperatriz/ JMTV1 / 23-03-19 / 
Exposição – Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/3/23/980a1cc2-888f-a268-d4b5-c3e-
2ba395ee4.mp4

12. TV Assembleia / Portal da Assembleia 1ª edição / 
28-03-19 / Exposição Infinitos – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/3/28/e5036383-512d-05ab-dc60-
339bf7f70027.mp4

13. SBT TV Difusora / Zé Cirilo na TV / 29 -03 -19 / Exposição 
Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.com.br/
tv/2019/3/29/6790e583-0e71-37ca-9573-e9ed106ed7a8.
mp4

14. GLOBO TV Mirante / JMTV1 / 29-03-19 / Exposição Infinitos 
– https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/3/29/80e-
02f08-bba2-fe5a-5e5b-bb9b5c842ca5.mp4

15. GLOBO TV Mirante / JMTV1 / 29-03-19 / Pátio Aberto 
Espetáculo Um Rapaz Apressado – https://filescloud-
front.boxnet.com.br/tv/2019/3/29/25c502ea-9e75-7ca-
6-8a73-d056d0be8372.mp4

Abril

16. RECORD TV Guará – Record News / Jornal da Guará / 
10-04 -19 / Indígenas.BR – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/4/10/8df07bee-91e1-ae06-7de5-a56e-
85bad3c4.mp4

17. GLOBO TV Mirante / Bom dia Mirante / 10-04-19 / 
Indígenas.BR – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/4/10/44b3d519-e050-d52b-0e46-c-
ff928a62706.mp4

18. TV Assembleia /Portal da Assembleia 1ª edição / 12-04-
19 / Indígenas.BR – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/4/12/d03ccac5-f9a0-9844-3587-e4a-
ab5727f47.mp4

19. GLOBO TV Mirante / JMTV1 / 18-04-19 / Indígenas.
BR Escritores Indígenas – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/4/18/a59eaf1d-2571-860f-1559-
39059e20279d.mp4

20. BAND TV Band / Band Cidade/ 25-04-19 / Indígenas.BR 
Mostra de filmes – https://filescloudfront.boxnet.com.br/
tv/2019/4/25/64f8e568-c864-d381-32f3-2d104de67472.
mp4

21. RECORD TV Cidade – Record / Fala Maranhão / 30-04-19 / 
Exposição Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/4/30/e3d3fd0b-d217-1741-a76c-24595958a7a7.
mp4

Maio

22.  RECORD TV Cidade – Record / Jornal da Cidade / 
01-05-19 / Exposição Infinitos – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/5/3/c1e2818e-0de6-76c1-b664-
4b75bb3058cd.mp4

23.  RECORD TV Cidade – Record/ Chega Aí/ 03-05-19/ Exposi-
ção Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.com.br/
tv/2019/5/3/2f89846d-ca7e-bece-e467-64151db758ea.
mp4

24. GLOBO TV Mirante / JMTV2 – Ao Vivo/23 -05-19 /Pátio 
Aberto As Caixeiras de Maria Caixeira Pindaré – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/5/23/3d16df45-f-
7fd-ea52-039b-40b8defc85b9.mp4

25. TV Assembleia / Portal da Assembleia 1ª Edição / 03-05-
19/ Mostra Cinema Africano – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/5/6/9b6457f5-f700-75f1-446b-
-1f2579044c47.mp4

26. SBT TV Difusora /Jornal da Difusora – Ao Vivo / 23-05-
19/ Pátio Aberto As Caixeiras de Maria Caixeira Pindaré 
– https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/5/23/
efa5c8fd-da02-7ee5-7b81-068a3dd19ae4.mp4

27. SBT TV Difusora / Jornal da Difusora – Ao vivo / 16-05-19 
/ Semana Africanismos – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/5/17/36fd9aaf-ffd6-233b-2b8a-fa16a-
57a2f5d.mp4

28.  SBT TV Difusora / Bom Dia Maranhão /17-05-19 / Semana 
Africanismos – https://filescloudfront.boxnet.com.br/
tv/2019/5/17/7425ee0b-897b-cfc3-4561-fc7513760e06.
mp4

Junho

29.  SBT TV Difusora / Na Hora D / 12-06-19 / Mostra Quelly – 
https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/6/12/894f-
1026-3769-2dfb-535c-b634d7a7a7f1.mp4 

30.  BAND TV Band/ Band Cidade / 25-06-19 / Exposição 
Redes do Maranhão – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/6/25/a6477b4c-9c8b-5e07-c8ec-c-
d7840d6c751.mp4

Julho

31.  SBT TV Difusora/ Bom dia Maranhão/05-07-19/ Exposição 
Redes do Maranhão – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/7/5/6c30bda3-9c3c-cece-fc4d-ca4b87156282.
mp4

32.  SBT TV Difusora / Bom dia Maranhão / 05-07-19 / 
Exposição Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/7/5/922bcfed-508c-68e0-155e-
-47ca084282d7.mp4

33.  SBT TV Difusora / Na hora D / 06-07-19/ Exposição 
Infinitos e Redes do Maranhão – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/7/5/52640e06-4b39-dade-11ae-
-ec4f98c90855.mp4

34.  GLOBO TV Mirante / Programa Daqui / 13-07-19/ 
Exposições CCVM nas férias – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/7/13/018d08e1-8ae9-07e7-987f-
-2aa2836f1b4d.mp4

35.  GLOBO TV Mirante / Repórter Mirante/ 20-07-19/ Centro 
Cultural nas Férias – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/7/20/50df59d2-2c6a-b5b3-49c7-d35e0d0c-
3fca.mp4

36.  RECORD TV Guará -Record News / Jornal da Guará/20-07-
19/ Oficina de Costura Ofélia Lotti – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/7/22/359d0101-fc55-3edd-0fed-
-e582d29e9775.mp4

37.  TV Eldorado -Santa Inês / Em Dia com a Cidade / 25-07-19 
/ Inscrições Ocupa CCVM – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/7/25/75538fee-89d2-156f-d9e7-2146b8e-
a2c8d.mp4

38.  TV Eldorado – Santa Inês/ Em Dia com a Cidade/ 25-07-
19 / Inscrições Ocupa – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/7/25/75538fee-89d2-156f-d9e7-2146b8e-
a2c8d.mp4

39.  SBT TV Difusora / Bom dia Maranhão/ 26-07-19/ Exposições 
Infinitos e Redes do Maranhão , Oficinas Dança Aqui – 
https://filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/7/26/
b23e2075-9ad5-0a75-f181-6009fbbbc792.mp4

Agosto

40.  SBT – TV Difusora – Bom dia Difusora – 09/08/19 – 
Exposição Infinitos – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/8/9/ac491248-96b3-d6a9-8b6d-d-
c64e2d1893c.mp4

41.  TV UFMA – Universitária – Jornal da Manhã – 15/08/19 
– Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
www.youtube.com/watch?v=V3akOaaT328

42.  RECORD – Jornal da Guará – 15/08/19 – Exposição 
Redes do Maranhão – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/8/15/47a88e55-e6ec-e5f4-f57a-19de5e-
c5aec9.mp4
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43.  SBT – TV Difusora – Bom dia Maranhão – 16/08/19 – 
Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/8/16/4a3437a-
6-c1a7-34f2-ddbe-2bab8c201a26.mp4

44.  GLOBO – TV Mirante – JMTV 1 – 17/08/19 – Exposição O 
Design da Pesca no Maranhão – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/8/17/719bd08b-4f36-bee3-f32b-
-c6c4750cb389.mp4

45.  GLOBO – TV Mirante – Mirante Rural -18/08/19 – 
Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/8/18/8e8b2452-a-
ad6-ed89-ed13-840c3cfa1095.mp4

46. TV Assembleia – Portal da Assembleia 1ª edição – 18/08/19 
– Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/8/19/3575ae34-a-
915-bc34-98be-7abd1d54180e.mp4

47.  SBT – TV Difusora – Jornal da Difusora – 23/08/19 – 
Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/8/23/e345c744-a-
3f7-67a7-08d9-9909b1f848ab.mp4

48. SBT – TV Difusora – Na Hora D – 23/08/19 – Exposição O 
Design da Pesca no Maranhão – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/8/23/bcc93185-c832-2bf3-489a-
-0f3b8a74bdb0.mp4

49.  SBT – TV Difusora – Bom dia Maranhão – 23/08/19 – 
Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/8/23/e7c17666-
6215-1b6d-1ce6-06601f555c86.mp4

Setembro

50.  SBT – TV Difusora – Jornal da Difusora – 12/09/19 – Pátio 
Aberto Divina Batucada – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/9/12/1a096604-24e4-eb36-4ae0-d4ac-
64cbd1b1.mp4

51.  SBT – TV Difusora – Jornal da Difusora – 19/09/19 
– Pátio Aberto Bumba meu Boi Linda Joia do 
Maranhão (Matinha) – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/9/19/79a7e08f-7620-3fc2-bbac-a-
37c54e8f323.mp4

52.  SBT – TV Difusora – Na Hora D – 27/09/19 – Exposição 
Redes do Maranhão – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/9/27/986fc5d3-2aaf-05cc-c5e1-93f-
37fd7e981.mp4

53.  GLOBO – TV Mirante – Daqui – 28/09/19 – Pátio 
Aberto Oficina de Maculelê – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/9/28/b9ffc123-ddc8-68ca-aaa-
5-2c4c26c0c996.mp4

Outubro

54.  SBT – TV Difusora – Jornal da Difusora – 3/10/19 – 
Pátio Aberto Dos Santos Reis ao Reisado – Grupo de 
Reisado Encanto da Terra – https://drive.google.com/
file/d/1G7rZYkllm1UPuijM9hobp25za5LpD0ZZ/preview 

55.  SBT – TV Difusora – Bom Dia Maranhão – 4/10/19 – 
Exposição O Design da Pesca no Maranhão – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/10/4/0472ae-
29-16aa-e58d-1dab-d08ae3a27745.mp4

56.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 4/10/19 – Pátio 
Aberto Dos Santos Reis ao Reisado – Grupo de 
Reisado Encanto da Terra – https://drive.google.com/
file/d/1HjD5cxu55ibjeaX1sR4tPWK0pZoq8Yuw/preview

57.  TV UFMA – Jornal da Manhã – 16/10/19 – Festival 
de Sticker Art – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/10/16/a1dc9b60-ea65-7534-a4eb-1bbf-
08f8afc7.mp4

58.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 18/10/19 – Mostra de 
Curtas Jan Svankmajer – https://drive.google.com/
file/d/1P67YJSuNdPm5yyud5xEbkh0ssUK0OIbz/view

59.  GLOBO – TV Mirante – Bom dia Maranhão – 25/10/19 
– Pré estreia filme Coreografias Maranhenses – 
Caboclo de Pena – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/10/25/132bd81c-2552-7b1a-1855-498ce-
26d4cc6.mp4

60.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 25/10/19 – Pátio Aberto 
Cinco Gerações do Choro Maranhense – https://filesclou-
dfront.boxnet.com.br/tv/2019/10/25/d6288de7-8d53-
066c-cb13-2b7e7cc0987d.mp4

61.  GLOBO – TV Mirante – JMV1 – 26/10/19 – Pré 
estreia f i lme Coreograf ias Maranhenses – 
Caboclo de Pena – https://drive.google.com/
file/d/1KjrLw399r_NFSeQuwGjENkU8Oug3CMuU/view

62.  RECORD – T V Guará – MAT V – 27/10/19 – 
Pré-estreia filme Coreografias Maranhenses – 
Caboclo de Pena – https://drive.google.com/
file/d/1Nvr3uvDUOs45vXcLE1yUrzhyE2ZFDFO0/preview

63.  BAND – Band Cidade – 29/10/19 – Pré estreia filme 
Coreografias Maranhenses – Caboclo de Pena – https://
filescloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/10/29/911d-
3406-3976-0646-95bf-a5e0534b849e.mp4

64. SBT – T V Difusora – Bom dia Maranhão – 
Pré-estreia filme Coreografias Maranhenses – 
Caboclo de Pena – https://drive.google.com/
file/d/1v6Y-2S-_643I0WaYKatPGKx3zCJp9VO3/preview

Novembro

65.  SBT -TV DIFUSORA – 01/11/2019 – Espetáculo Uma 
Late e Outra Mia – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/11/1/46603748-82bf-2205-72af-c2ef02a-
39afd.mp4

66. GLOBO – TV MIRANTE – 01/11/2019 – Espetáculo Uma 
Late a Outra Mia – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/11/1/38b46398-a7be-ce42-2166-
13e748558d7a.mp4

67.  TV ASSEMBLEIA – 05/11/2019 – Dança Aqui: O 
hip-hop ganha cada vez mais a simpatia dos brasi-
leiros – https://www.sigecom.com.br/comunique/
Aplicacao/Assessoria/clipping.manutencao.consulta.
aspx?nCdNoticia=162950&bFlAcesso=1

68.  GLOBO – TV Mirante – JMTV2 – 08/11/19 – Dança 
Aqui Oficina de Stiletto – https://drive.google.com/
file/d/14ToeiOXax-_cuoHWpFtUCsa2ZxTajAAd/view

69.  RECORD – TV Guará – Voz das Ruas – 20/11/19 – Pátio 
Aberto Uma Late, a Outra Mia – https://drive.google.
com/file/d/1usEBYYOO8rmNC_mZj7ZsBW3CwMkqcFPP/
preview

70.  GLOBO – TV Mirante – Bom Dia Mirante – 22/11/19 – 
Ocupa Festival Cabeça de Nêgo – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/11/22/6b6e32ae-bb2a-7ca4-a-
772-bc81db815f9b.mp4 

71.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 22/11/19 – Ocupa 
Festival Cabeça de Nêgo – https://drive.google.com/
file/d/1hdHb5qAeb_L_fRelKQ0gocM86rR9lVtg/view

72.  SBT – TV Difusora – Bom Dia Maranhão – 22/11/19 – 
Ocupa Festival Cabeça de Nêgo – https://drive.google.
com/file/d/16jZH1PkjaD6KQwxvsJOoeCZumZCYGxl4/
view

73.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 29/11/19 – Pátio Aberto Por 
Amor ao Samba – Arlindo Pipiu – https://filescloudfront.
boxnet.com.br/tv/2019/11/29/a6348be1-5867-9125-bca-
c-fdff91c7397b.mp4

Dezembro

74.  RECORD – Chega Aí – 04/12/19 – Prêmio Enme Paixão 
(APOIO CCVM) – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/12/4/da81364f-bb75-f06b-edc0-bf-
68ff93717f.mp4

75.  SBT – TV Difusora – Jornal da Difusora – 04/12/19 
– Exposição Brinquedos Encantados – https://files-
cloudfront.boxnet.com.br/tv/2019/12/4/6e61e83e-c1c-
d-fafb-ed21-73ec615e207a.mp4

76.  SBT – TV Difusora – Bom dia Maranhão – 06/12/19 
– Festival Kebrada – https://filescloudfront.boxnet.
com.br/tv/2019/12/6/453fdc40-1dd8-abaa-04e5-e-
3cef27518a6.mp4

77.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 06/12/19 – Exposição 
Brinquedos Encantados – https://cloud.boxnet.com.br/
conteudoWeb

78.  TV UFMA – Jornal da Manhã – 06/12/19 – Ocupa 
Exposição Brinquedos Encantados – https://filescloud-
front.boxnet.com.br/tv/2019/12/6/2f0177f1-6e05-325c-
-7a47-8b2a021b8aaf.mp4

79.  GLOBO – TV Mirante – JMTV1 – 13/12/19 – Festival 
Kebrada – Geral Festival/ batalhas – https://cloud.
boxnet.com.br/conteudoWeb / https://drive.google.
com/file/d/1DQjF6wMbBWgTsKfX7Orvt-do6ku_ZKOO/
preview

80.  RECORD News – Jornal da Guará – 17/12/19 – Exposição 
Varrendo – Vassouras e Vasculhadores do Maranhão – 
https://cloud.boxnet.com.br/conteudoWeb

81.  GLOBO – TV Mirante – JMTV 1 – 20/12/19 – Festival 
Kebrada – https://filescloudfront.boxnet.com.
br/tv/2019/10/25/d6288de7-8d53- 066c- cb13-
2b7e7cc0987d.mp4

82.  TV UFMA – Jornal da Manhã – 20/12/19 – Festival Kebrada 
– https://cloud.boxnet.com.br/conteudoWeb
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Visitas

O público atendido pelo CCVM abarca uma extensa faixa 
etária, que vai dos 5 aos 90 anos. Além do público escolar, do 
ensino fundamental à universidade, há uma forte presença 
de associações comunitárias, centros de assistência social, 
centros de assistência psicossocial e grupos de idosos.

Em 2019, o CCVM recebeu em sua sede 146.469 pessoas, 
que tomaram parte em suas atividades. As ações de circu-
lação beneficiaram outras 30.952 pessoas, somando um 
público total beneficiado de 177.412, numa média de 12.205  
pessoas/mês.
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O Centro Cultural 
Vale Maranhão
O Centro Cultural Vale Maranhão foi aberto ao público em 
4/4/2017 com a proposta de atuar como espaço versátil e 
apto a receber programação de diversas linguagens da 
cultura, em diferentes formatos. Dessa forma, busca forta-
lecer a atividade cultural no centro histórico de São Luís, 
oferecendo espaço tecnicamente qualificado. 

Seu propósito é cumprir o duplo papel que cabe a toda 
instituição cultural que é, de um lado, abrir oportunidades 
para artistas, criadores, produtores de cultura e, de outro 
lado, tão importante quanto, abrir oportunidades para o 
público de interagir com a produção cultural e com a arte, 
a oportunidade de ser tocado ou transformado por ela. 
Buscamos construir um espaço que seja para todos, que 
receba o público espontâneo e favoreça a visita do público 
inabitual, que não costuma frequentar espaços culturais por 
falta de condições ou de oportunidade. 

Está situado à Rua Direita n. 149, Praia Grande, no cora-
ção do centro histórico de São Luís, em prédio edificado 
em finais do século XVIII (originalmente duas moradas) 
e adaptado no início do século XX para receber o Liceu 
Maranhense. 

O CCVM interage fortemente com seu entorno, relacio-
nando-se com moradores, profissionais e instituições, 
valorizando a região e procurando contribuir para o forta-
lecimento do centro histórico como polo cultural da cidade, 
oferecendo programação dinâmica e diversificada, procu-
rando atender diferentes públicos e atrair visitantes para 
a região.

O CCVM tem como objetivos: 

• preservar o prédio sede, integrante do patrimônio histó-
rico tombado em nível federal e mundial, realizando sua 
adequada manutenção, integrando-o à vida da cidade, 
garantindo sua função social voltada para o uso cultural, 

• valorizar o patrimônio cultural maranhense (material e 
imaterial),  

• valorizar a cultura de povos indígenas, de comu-
nidades quilombolas e a cultura popular de  
modo geral, abrindo espaço na programação do 
centro cultural e levando essas comunidades em 
consideração nas ações de ampliação de público, 

• oferecer oportunidades para artistas e realizadores 
exibirem sua produção de forma qualificada, favore-
cendo o diálogo e a troca com um público diversificado, 

• contribuir para a dinamização do centro histórico, 
criando programação que atraia diferentes públicos, 

• favorecer a relação da cidade com a cultura do inte-
rior do Maranhão, criando oportunidades para 
artistas de fora da cidade e trazendo a cultura 
do interior para a composição de programação, 

• oferecer ao público a oportunidade de interagir com 
uma programação cultural diversificada e acessível, 

• democratizar o acesso à cultura, empenhando-se 
em trazer para o centro cultural escolas, grupos de 
EJA, CAPS, CRAS, pacientes de hospitais, portado-
res de necessidades especiais, assim com o público 
inabitual, que não frequenta espaços culturais por 
falta de oportunidade ou dificuldade de acesso, 

• contribuir para a consolidação de São Luís como destino 
forte do turismo cultural.
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plantas fachadao prédio 

O prédio atual é resultado da fusão de dois casarões, 
realizada no início do século XX para abrigar o Liceu 
Maranhense, o primeiro colégio público de ensino secundá-
rio no Maranhão, fundado em 1838. Assim como as edifica-
ções vizinhas, não possui tombamento individual, mas está 
incluído no perímetro de tombamento nacional e mundial 
do centro histórico de São Luís. Foi restaurado em 2011. 
Para abrigar o CCVM, a edificação passou por obra de adap-
tação das instalações, realizada com o patrocínio da Vale 
entre setembro de 2016 e março de 2017. As duas inter-
venções ocorreram por iniciativa da Fundação Vale e da 
Associação Centro Cultural Vale Maranhão e fizeram uso da 
Lei de Incentivo à Cultura, tendo a Vale como patrocinadora.

O projeto de implantação do CCVM, elaborado pela histo-
riadora Paula Porta, teve como foco tornar o espaço apto e 
qualificado para receber os mais diversos tipos de progra-
mação, visando bem receber o público. As intervenções 
foram realizadas respeitando as características e limitações 
do imóvel tombado. Foram criadas salas multiuso, auditório 
com arquibancada, salas para equipe administrativa, áreas 
de convivência e descanso, banheiros, depósito, café e loja 
de produtos regionais. Os espaços são versáteis e atendem 
a projetos de tamanhos e características variadas. O mobi-
liário é multiuso e o layout é neutro, para que a progra-
mação ganhe destaque. O prédio recebeu climatização 
complementar, sistema de automação, iluminação técnica, 
sonorização, sistema de prevenção e combate a incêndio, 
vigilância eletrônica, sistema de projeção e equipamen-
tos necessários para atender a programação e o trabalho 
da equipe.

O saguão, o pátio e o café foram os espaços escolhidos para 
celebrar a cultura do Maranhão com a presença perma-
nente de peças artísticas e acabamentos criados pelos 
artesãos da terra. 

O projeto de adaptação do prédio para receber um 
centro cultural foi criado pelo designer Marcelo 
Rosenbaum e pelo arquiteto Gabriel Gutierrez. 

O CCVM ocupa área total de 1.836 m2.
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térreo

saguão de acolhida e recepção 
94 m2, Ambiente climatizado

loja curiá, artes do maranhão
20 m2, localizada ao lado da recepção. É uma loja conceitual, baseada em comércio justo e solidário, tem como objetivo 
valorizar, apresentando de forma diferenciada, e divulgar o artesanato maranhense. 

bumba café 
34 m2, ligado ao pátio, ambiente climatizado 
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feminino: 215 m2, 5 cabines 

masculino: 12 m2, 4 cabines

PNE: 5 m2, individual

Vestiário com banheiro e ducha: 8m2, para uso da 
equipe e camarim para os eventos do Pátio

pátio maranhão e galeria 
150 m2, espaço de convivência e descanso, utilizado 
na recepção de grupos. Apto a receber shows, oficinas, 
palestras e performances. 

banheiros
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sala mearim 

87m2, apta a receber exposições, 
oficinas, palestras, projeções e 
performances. Conta com ilumina-
ção técnica, climatização, tomadas 
steck, suportes para projetor, auto-
mação de luz, sistema de prevenção 
de incêndio, câmeras de segurança, 
cabeamento hdmi, Wi-Fi, sonoriza-
ção ambiente. Capacidade para até 
120 pessoas.

térreo

espaço multiuso 
Pode ser utilizado com sua área 
total ou dividido 3 salas utilizando 
divisórias móveis

espaço sem divisão (divisórias recolhidas)
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sala carnaúba 
35 m2, apta a receber exposições, 
oficinas, palestras. Conta com 
iluminação técnica, climatização, 
tomadas steck, automação de luz, 
sistema de prevenção de incêndio, 
câmeras de segurança, cabeamento 
hdmi, Wi-Fi, sonorização ambiente. 
Capacidade para 30 pessoas senta-
das. Pode ser unida à Sala Juçara ou 
unida às salas Juçara e Babaçu.

sala juçara 
30 m2, apta a receber exposições, 
oficinas, palestras. Conta com 
iluminação técnica, climatização, 
tomadas steck, automação de luz, 
sistema de prevenção de incêndio, 
câmeras de segurança, cabeamento 
hdmi, Wi-Fi, sonorização ambiente. 
Capacidade para 30 pessoas senta-
das. Pode ser unida à Sala Carnaúba 
ou unida às salas Carnaúba e 
Babaçu.

sala babaçu 

85 m2, multiuso, pode receber semi-
nários, projeção de filmes, oficinas, 
exposições, performances e espetá-
culos de dança. Conta com ilumina-
ção técnica, climatização, tomadas 
steck, suportes para projetor, tela 
de projeção, automação de luz, 
sistema de prevenção de incêndio, 
câmeras de segurança, cabeamento 
hdmi, Wi-Fi, sonorização ambiente. 
Capacidade para 70 pessoas 
sentadas.
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piso superior

auditório itapecuru
96 m2, apto a receber exposições, espetáculos de pequeno porte, projeções, seminários e oficinas. Conta com iluminação 
técnica, climatização, tomadas steck, suportes para projetor, tela de projeção, automação de luz, sistema de prevenção de 
incêndio, câmeras de segurança, cabeamento de dados, Wi-Fi, cabeamento hdmi, sonorização ambiente.

galeria tucum 
44 m2, espaço de circulação e descanso, apto a receber exposições de pequeno porte ou parte de exposições de grande 
porte. Conta com pontos de energia.

sala são luís 
350 m2, é a principal sala do CCVM, apta a receber exposições, espetáculos, projeções, seminários, oficinas etc.. Conta com 
iluminação técnica, climatização, tomadas steck, suportes para projetor, painel de projeção, automação de luz, sistema de 
prevenção de incêndio, câmeras de segurança, cabeamento de dados, Wi-Fi, cabeamento hdmi, sonorização ambiente
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áreas técnicas e de apoio

Sala gestão: 20 m2, setor administrativo e de 
reuniões, ambiente climatizado.

Sala da subestação de energia: ambiente restrito. Depósito: 31 m2, armazenamento de mobiliário, equipa-
mentos e materiais de montagem.

Área de serviço: 4 m2 Mini-copa: 5 m2, para uso da equipe 

Sala equipe: 43 m2, recebe a equipe (coordenações de 
público, produção e comunicação, administrativa) e pres-
tadores de serviço, ambiente climatizado.
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Elementos de 
Identidade
O Maranhão tem um artesanato diversificado e de muita 
qualidade, mas pouco conhecido nacionalmente. O CCVM 
tem como uma de suas propostas de atuação, divulgar esse 
patrimônio cultural. A identidade visual do prédio foi inspi-
rada na cultura local e a decoração envolve peças criadas 
especialmente para os espaços por grandes artesãos mara-
nhenses. Os elementos de identidade cultural constituem 
uma das marcas do CCVM.

Balcão com revestimento em couro cru ornamentado com técnicas de selaria tradicional: realizado por José Carneiro 
Machado, de Chapadinha. Seu Zezito é um mestre seleiro do sertão maranhense, ainda ativo aos 97 anos..

Panô Grafismo Guajajara: tecido em tear vertical e horizontal, executado por Cíntia Maria Santana da Silva, Marina Cíntia da 
Silva Guajajara, Celestina Gomes Guajajara e Sandiara Gomes Guajajara da Aldeia Lagoa Quieta em Amarante do Maranhão. 
O trabalho requer habilidade para perfurar cada semente e tecê-las formando os grafismos tradicionais dos Guajajara, que 
representam animais. O povo Guajajara é terceira etnia mais populosa do Brasil, está presente em onze municípios do Maranhão. 

Tríptico Cazumba: painel realizado pelos artistas Arnaldo, Domingos e Geziel Lobato. Quem já viu o Boi Unidos de Santa 
Fé sabe que entre seus encantos estão as caretas de cazumba. Detalhistas e inventivos, nasceram em Penalva, um celeiro 
de artistas e artesãos em sua maioria dedicados a fazer brilhar o Bumba Boi. O trio aceitou a proposta de transpor para a 
parede a arte de suas cazumbas, homenageando o boi do Maranhão.

saguão/ recepção saguão/ recepção
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Potes de cerâmica: executados pela mestra ceramista Maria Frazão, em Humberto de Campos, que utiliza a técnica do 
acordelado. O povoado Periá já teve grande tradição na produção de cerâmica, hoje são poucas as mulheres que persistem. 
Maria José já transmitiu seu ofício a muitas, mas continua preocupada com o desaparecimento da tradição.

Cestaria com grafismos Canela: executada pela família do cacique Osmar Calahkle Canela em Fernando Falcão. Os canela, 
um dos nove povos indígenas que habitam o Maranhão, são grandes artesãos. Destacam-se na cestaria e no trabalho com 
miçanga, pela qualidade de acabamento e ornamentação primorosa, utilizando os grafismos tradicionais da etnia.

Rede em crochê de linho de buriti: tecida por Ana Nascimento da Paz, Claudete Oliveira, Floriana da Silva Brito, Ivanda dos 
Santos Ramos, Jaqueline dos Reis Oliveira, Maria de Nazaré dos Reis Oliveira, Maria de Nazaré Brito, Maria dos Milagres de 
Oliveira, Maria dos Navegantes Pinho da Silva, Maria Vilar de Carvalho, Priscila Pinho da Silva dos Povoados Santo Antônio, 
Justa e Sede de Tutóia. O artesanato em linho de buriti é um dos tesouros do Maranhão. A produção de Tutóia, de alta quali-
dade, ainda é pouco conhecida. Essa rede é composta por 500 peças, envolveu a extração do linho da folha do buritizeiro, 
o tingimento com pigmentos naturais (urucum, salsa da praia e gonçalaves), o crochê e a costura.

escadasaguão/ recepção
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Canoa costeira (modelismo naval): executada por Sebastião de Jesus e Ricardo Melo. A embarcação foi tombada como 
patrimônio cultural do Brasil. Nas águas do Maranhão recebem uma das maiores diversidades de embarcações do mundo em 
tipos e técnicas construtivas, derivadas da abundância de águas e da impressionante variação das marés. Sebastião nasceu 
em Alcântara e Ricardo em São Luís, são mestres na arte da carpintaria e do modelismo naval, professores do Estaleiro-Escola, 
localizado no bairro do Anjo da Guarda.

Tecidos de algodão executados em tear manual: por José Magno (Zé Branco), Francimar Magno e Isaias Cantanhede 
no Povoado de São Simão, em Rosário. A tradição da tecelagem manual de São Simão, que já teve mais de trinta teares, 
está ameaçada frente a concorrência das redes de tear industrial vindas de outros estados. Um pequeno grupo de artesãos 
persiste produzindo com a qualidade e beleza do tecido que reveste as almofadas do café e do auditório do CCVM.

café

Luminárias e azulejos de barro: executados por Valdo da Cerâmica Adonai, em Rosário, cidade que abriga um importante 
pólo ceramista, com estabelecimentos de produção industrial e diversas olarias artesanais que utilizam o torno manual. 
Muitas delas às margens do Rio Itapecuru. As peças foram executadas em forma e são inspiradas nos azulejos com relevos 
que eram comuns nos sobrados de São Luís.

Cadeira espanta visita: executada por Adaílson Gomes dos Santos do Povoado Santa Rosa dos Teodoros, em Tutóia. Estas 
cadeiras, em madeira de Pequiá, são tradicionais na região do Baixo Parnaíba e presença certa nas casas e no comércio de 
Tutóia, Paulino Neves e região. Encantam pelo desenho limpo. Todas as peças realizadas por artesãos contam com plaquetas 
de identificação bilingues que chamam a atenção para a origem e relevância de cada peça. Essas informações também estão 
disponíveis no sítio de internet do CCVM.

café
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Ficha técnica 
Concepção, curadoria, coordenação geral
Paula Porta (Porta Projetos)

Arquitetura e design de interiores
Marcelo Rosenbaum (Rosenbaum)
Gabriel Gutierrez (Estúdio NAU)

Iluminação de fachadas
Carlos Fortes e Débora Esposto (Estúdio Carlos Fortes)

Elétrica, hidráulica, climatização
Felipe Pacheco de Oliveira

Design gráfico, sinalização e site
Fábio Prata e Flávia Nalon (ps.2 arquitetura + design)

Obra Módulo Serviços e Locações

Iniciativa e Gestão  
Fundação Vale: Luiz Eduardo Osorio (Presidente do 
Conselho de Curadores), Hugo Barreto (Presidente)

Patrocínio  
Vale S.A.: Eduardo Bartolomeu (Diretor-presidente), Luiz 
Eduardo Osorio (Diretor-executivo de Sustentabilidade, 
Comunicação e Relações Institucionais), Hugo Barreto 
(Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social)

Acessibilidade 
O CCVM conta com os seguintes itens de acessibilidade:

• Elevador para acesso ao piso superior

• Rampas de acesso na entrada do prédio (móvel por 
determinação do patrimônio histórico) e na sala onde 
existe degrau de entrada (fixa)

• Banheiro PNE adequado à legislação

• Bebedouro universal

• Áreas de descanso em todo espaço expositivo  
e de circulação

• Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis: 
existem corrimãos e parapeitos

 
O CCVM é parceiro da Escola de Cegos de São Luís, para 
favorecer a visita de seus alunos e treinar a equipe para o 
acolhimento adequado. 

A equipe de monitores do CCVM conta com pessoa apta 
em LIBRAS e todos os monitores estão em treinamento.

Horários de  
funcionamento
Horário regular: terça a sábado, das 10 às 19hs.

Horários diferenciados: 

• Pátio Aberto: shows selecionados por editais, ocorrem 
às quintas, das 19h às 21h. 

• Abertura de exposições: ocorrem das 19 às 22h, são 
abertas ao público 

• Eventualmente podem ocorrer outras atividades que 
requeiram período noturno, como projeções, espetá-
culos, festivais etc.

O CCVM é fechado aos domingos e nos feriados municipais, 
estaduais e nacionais. A abertura aos domingos e feriados 
foi testada e mostrou-se inócua pela ausência de visitantes.

Segurança
Para garantir a segurança dos visitantes, do prédio e de 
seu conteúdo, o CCVM conta com:

• Vigilância 24 horas: segurança desarmado para garantir 
a segurança dos visitantes e a segurança patrimonial. 

• Sistema de vigilância eletrônica: monitoramento por 33 
câmeras instaladas nas fachadas externas e nos espaços 
de visitação e convivência 

• Sistema de prevenção e combate a incêndio: sistema 
de detecção de fumaça, 3 hidrantes, cisterna exclusiva 
para hidrantes, 30 extintores de pó químico. O CCVM é o 
único prédio do centro histórico que conta com cisterna 
exclusiva e hidrantes para atuar em caso de incêndio.

• Sinalização de toda área de circulação do visitante: placas 
indicativas de rota de fuga, saída de emergência, extinto-
res e hidrante. Também estão sinalizados dos banheiros, 
acessibilidade, elevadores, escadas, salas de programa-
ção, café, loja. A sinalização tem propósitos diferentes: 
garantir a segurança, indicar direções e informar sobre 
serviços e produtos oferecidos no espaço.

• Sinalização de degraus: degraus possuem sinalização 
de piso tátil.
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Gestão
Instituição Gestora
Associação Centro Cultural Vale Maranhão – ACCVM

Associadas
Vale S.A.: Eduardo Bartolomeu (Diretor-presidente), Luiz 
Eduardo Osorio (Diretor-executivo de Sustentabilidade, 
Comunicação e Relações Institucionais), Hugo Barreto 
(Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social)

Fundação Vale: Luiz Eduardo Osorio (Presidente do 
Conselho de Curadores), Hugo Barreto (Presidente)

Conselho de Administração
Fernanda Rath Fingerl, Roberto Mauro Di Biasi Sampaio, 
Claudio Augusto Mendes 

Conselho Fiscal
Rodrigo Lauria de Castro Loureiro, Oswaldo Zarko Conde 
Caldas, Paulo Cesar Simas de Oliveira

Direção e Curadoria
Paula Porta

Historiadora, doutora em História Social pela Universidade 
de São Paulo (2001). Atua na concepção e gestão de espa-
ços culturais; curadoria (programação de espaços culturais, 
exposições, projetos); concepção, implantação, gestão e 
avaliação de projetos nas áreas de gestão cultural, patri-
mônio cultural, museus, artesanato e arte popular, livro e 
música; formulação e implantação de políticas e diretrizes 
de ação cultural para empresas, instituições do terceiro 
setor e setor público. Tem vasta experiência no campo 
da pesquisa histórica e na elaboração e execução de 
projetos editoriais.

Atividade Profissional

• DIRETORA-PROPRIETÁRIA DA EMPRESA PORTA PROJETOS 
EM CULTURA & CIÊNCIA (desde 2002)

• DIRETORA DO CENTRO CULTURAL VALE MARANHÃO 
(desde abril de 2017)

• CURADORA DO CENTRO CULTURAL VALE MARANHÃO 
(desde agosto de 2016): responsável pela seleção e reali-
zação de 481 eventos desde sua inauguração, sendo 10 
exposições realizadas no próprio espaço e 6 montagens 
em outros locais (São Paulo, Belo Horizonte, Arari, Canaã 
dos Carajás)

• COORDENADORA GERAL DA IMPLANTAÇÃO DO CCVM 
(maio de 2015 a abril 2017): concepção, planejamento e 
coordenação da implantação

• CONSULTORA VALE (2013-2015) – Formulação da Política 
Cultural Vale e planejamento de sua implantação

• CONSULTORA MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS (2012-
2013) – Elaboração do planejamento estratégico e 
Plano Museológico do Museu de Artes e Ofícios (Belo 
Horizonte)/ Elaboração do projeto de implantação do 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DOS OFÍCIOS: arquivo, 
biblioteca e setor de pesquisa

• CONSULTORA UNESCO (2009-2011) – Análise da Política 
Nacional de Patrimônio Cultural na década de 2000 e 
elaboração de publicação

• ASSESSORA ESPECIAL DO MINISTRO DA CULTURA (2006-
2008) – Formulação e implantação do Programa de 
Desenvolvimento da Economia da Cultura. / Formulação 
e acompanhamento do Programa de Promoção do 
Artesanato Tradicional (Promoart), que atua em 65 comu-
nidades do país. Em parceria com o Iphan./ Formulação 
e coordenação executiva da Feira Música Brasil (feira de 
negócios do setor, primeira edição 2007). / Formulação 
e coordenação do Edital Petrobras de Apoio a Festivais 
de Música

• ASSESSORA DO PRESIDENTE DO BNDES (2005) – 
Formulação da política de ação cultural/ Coordenação 
das ações preparatórias para a implantação da área de 
Economia da Cultura/ Formulação e implantação do 
programa Cidades Pólo voltado à ações de preservação 
e desenvolvimento de centros históricos/ Formulação da 
política de apoio à produção audiovisual/ Implantação 
do Funcine/ Reformulação da política de apoio à preser-
vação de acervos culturais

• COODERNADORA DE CULTURA DO COMITÊ MUNICIPAL 
SÃO PAULO 450 ANOS (2003-2004) – Análise dos projetos 
apresentados pela sociedade

• COORDENADORA DA OBRA HISTÓRIA DA CIDADE DE 
SÃO PAULO (2003-2004) – Patrocínio: Petrobras

• COORDENADORA DA COLEÇÃO SÃO PAULO (2003) – 
Patrocínio: Santander. Coleção de 6 títulos que têm a 
cidade como tema ou cenário. Editora Paz e Terra

• COORDENADORA DO PROJETO GUIA DOS DOCUMENTOS 
HISTÓRICOS NA CIDADE DE SÃO PAULO (1997-1998) – 
Patrocínio: Colgate-Palmolive.

Obras Publicadas 

• Política de Preservação do Patrimônio Cultural no 
Brasil, 2000-2010. Brasília, Iphan, 2012. 

• “Política cultural e as dimensões do desenvolvimento 
da cultura”. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis (Coord.). 
Teatro Mágico da Cultura. Fórum Nacional. RJ, José 
Olympio, 2009.

• “Cultura, um setor estratégico”. Revista do IBEF, 
julho 2008. 

• “Economia da Cultura”. Tendências e Debates. Folha 
de S. Paulo, 3/2/2008. Em co-autoria com o Ministro 
Gilberto Gil. 

• História da Cidade de São Paulo: 1554-1954. 3 volumes. 
Editora Paz e Terra, 2005

• Guia dos documentos históricos na Cidade de São 
Paulo, 1554-1954 – Editora Hucitec, 1998. 

• A Corte Portuguesa no Brasil, 1808-1821 – Editora  
Saraiva, 1996 (6º edição-2008)

Gestão
Gabriel Gutierrez 

Artista e arquiteto formado pela FAUUSP e pela Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette 
(master incompleto), mestrando na cadeira de Design na 
Faculdade de Aquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo. Fundador do espaço independente .Aurora, 
contemplado triplamente pelo prêmio PROAC de Espaços 
Indepentes (2014/2015/2016). Foi editor, idealizador e dire-
tor de arte da revista de cultura e arte ENTRETRÓPICOS, 
projeto contemplado pelo programa Cultura e Pensamento 
do Ministério da Cultura 2011. Em 2010, ganhou o prêmio do 
programa RUMOS, ITAU Cultural, com o filme Polivolume: 
Conexão Livre. Formado em piano erudito pela ULM-Escola 
Livre de Música do Estado de São Paulo. 

Atividade Profissional 

• 2017- atual – Gestor do Centro Cultural Vale Maranhão

• 2010- atual – Arquiteto e designer fundador e gestor do 
Estudio Nau – escritório de criacão. 

• 2013-2016 – Gestor do espaço independente .AURORA 
e da Editora associada EDIÇÕES AURORA 

• 2011 – Criador e editor da revista de arte e cultura 
ENTRETÓPICOS, pro jeto contemplado pelo programa 
“Cultura e Pensamento”, patrocindo pelo Ministério da 
Cultura. (projeto desenvolvido com Claudia Afonso, Ana 
Heloisa Santiago e Pedro Vieira) 

• 2006-2009 – Arquiteto no escritório Chartier Corbasson 
Architectue, Paris França

• 2003-2005 – Designer, criador e gestor das marcas 
CAMELÔ e Joalheria GABRIEL GUTIERREZ|

• 2003-2005 – Designer da linha de moda masculina de 
Lorenzo Merlino

Obras Publicadas

• GUTIERREZ, Gabriel. Corpo Cativo: Arte e dor na obra de 
Nazareth Pacheco. São Paulo: Editora ,Aurora, 2015. 

• CHIODETTO, Eder. Inventário de(s) memórias. Fotô Atelier 
de Fotografia. São Paulo:2012 

• GUTIERREZ, Gabriel. Projetos outros-Projetos sujeitos. 
Revista Redobra n°7 – Corpo cidade UFBA. Salvador: 2010 

• GUTIERREZ, Gabriel. Polivolume : Conexâo livre. São Paulo: 
Rumos Itau Cultural, 2011. 

Consultoria financeira 
Em Conta Assessoria Cultural 
 
Empresa de prestação de serviços nas áreas administrativo-
-financeira, prestação de contas, agenciamento de projetos 
culturais, tem como sócia administradora Ana Beatris Batista 
da Silva, contadora formada pela PUC-Minas, pós-gradu-
ada em Auditoria Financeira pelo Instituto de Educação 
Continuada (IEC) PUC-Minas. 

Atividade Profissional

• Coordenadora Financeira e de Prestação de Contas: 
Fundação de Educação Artística e Associação de Amigos 
da Fundação de Educação Artística (1996 a 2005), Instituto 
Artivisão (2005 a maio de 2006); Instituto Cultural Flávio 
Gutierrez (Museu de Artes e Ofícios e Museu do Oratório) 
– 2002 a 20012; Castro Lobo Produções Artísticas/ Projeto 
Orquestra Ouro Preto (2006 a 2010). 

• Prestadora de Contas dos seguintes projetos: Acervo da 
Música Brasileira – Restauração e Difusão de Partituras 
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Atuação Profissional

• Produção dos comerciais de Carnaval e Escola Digna para 
o Governo do Estado – Fevereiro a Abril de 2017

• Produção da 11ª Mostra De Cinema e Direitos Humanos 
– Fevereiro a maio de 2017

• Produção do Festival Maranhão na Tela – Edição 10 anos 
– março a maio de 2017

• Produção do Festival ELAS – março a maio de 2017

• Gerente, produtor e cerimonialista da empresa Enphoc 
Eventos, Marketing e Turismo – abril de 2012 a abril 2017

• Relações Públicas da Alumar, contratado pela empresa 
AMG Comunicação – Julho de 2010 a Março de 2012 
(comunicação interna, assessoria de comunicação, 
produção de eventos institucionais, relações comuni-
tárias, programa de visitas, coordenação de programas 
comunitários)

• Diretor do curta-metragem São Luís nos 4 Cantos (2014)

Coordenação de Comunicação
Clarissa Vieira
Fotógrafa, graduada em Comunicação Social com habilita-
ção em Publicidade e Propaganda, possui capacitação em 
Editoração Gráfica pelo SENAC. 

Giselle Bossard
Graduada em Comunicação Social, documentarista, produ-
tora no campo jornalístico e cultural.

Coordenação Financeiro-Administrativa
Tayane Inojosa Barbosa
Graduada em Ciências Contábeis, com experiência nas áreas 
financeira e fiscal.

Ana Célia Freitas Santos
Graduada em Ciências Contábeis, atua nas áreas financeira 
e de pessoal, responsável pela rotina administrativa.

Produtores
Deyla Rabelo
Marcos Ferreira
Pablo Adriano Silva Santos

Monitores
Alcenilton Correia Reis Júnior
Licenciatura em História

Erick Ernani Araújo
Licenciatura em Artes Visuais 

Maeleide Moraes Lopes
Licenciatura em Educação Artística

Estagiários
Amanda Ewertom
Graduanda em Ciências Sociais na UEMA

Gabriel Dos Anjos Costa
Graduando em Letras na UFMA

Guilherme Castro
Cursando técnico em artes visuais no IFMA

Larissa Bianca Anchieta
Graduando em arquitetura na UEMA

Recepcionistas
Adiel Lopes
Jaqueline Ponçadilha
José De Ribamar Pinheiro Ferreira

Zeladores
Fábio Rabelo
Kaciane Marques
Luzineth Nascimento

Manutenção
Empresa Módulo Serviços e Construção
Yves Motta (engenheiro civil, supervisão geral)
Gilvan Brito (pintura e serviços gerais)
Jozenilson Leal (eletricista)

Segurança
Empresa Segurpro
Charles Rodrigues
Izaias Sousa Silva
José Raimundo Vilaça
Victor Silva

Parceiros

O CCVM possui parcerias nas esferas pública e privada que 
garantem seu pleno funcionamento: 

• Secretaria de Educação do Maranhão – parceira no agen-
damento escolar e no planejamento de atividades volta-
das ao professor

• Secretaria Municipal de Educação de São Luís – parceira 
no agendamento escolar e no planejamento de ativida-
des voltadas ao professor

• IFMA – parceiro no programa de estágios 

• Instituto Francês – parceiro na viabilização de conteú-
dos em língua francesa e no apoio à vinda de artistas 
francófonos.

(2001/2002/2003) – Fundarq; Mostra de Cinema de 
Tiradentes – FNC – Flama (2001 a 2007); Mostra de 
Cinema de Ouro Preto FNC – Flama (2006 e 2007); 
Caravana Arrumação – FIP (2008 e 2009); Espaço Israel 
Pinheiro – FIP (2009); Museu de Congonhas – Centro de 
Referência do Barroco e Estudos da Pedra – UNESCO – 
(2006 a 2010), entre outros.

Coordenação de Público
Ubiratã Trindade

Artista e educador, graduado em Artes Cênicas pela 
Universidade Federal da Bahia (2007), técnico em dança 
pela Escola de Dança da FUNCEB (1998). Formação comple-
mentar: Curso de Direção Teatral. SP Escola de Teatro/ Curso 
de Mímica Corporal Dramática, com NádjaThurenco. SP 
Escola de Teatro/ Curso de Teatro de Máscaras com ênfase 
em Commédia del’Arte com Deborah Serretiello. Instituto 
Oswald Andrade/ Curso de bale clássico profissional, 
com Carlos Moraes. Escola do Teatro Castro Alves/ Curso 
de dança-afro com Clayde Morgan. Escola de dança da 
Funceb, Salvador.

Atuação Profissional

• Oficineiro e arte educador no CAPS – Centro de apoio 
Psico-social, São Paulo

• Arte Educador e oficineiro – Educativo Itaú Cultural, São 
Paulo/SP

• Arte Educador e programador, Espaço independente 
Aurora, São Paulo

• Especialidade em técnicas relacionadas ao trabalho 
de confecção de máscaras e adereços com material 
reciclado

Coordenação de Produção
Edízio de Moura Filho

Graduado em Comunicação Social – Habilitação Relações 
Públicas- Universidade Federal do Maranhão (2010) e 
pós-graduado em Administração de Empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas (2013). Atua como produtor e 
relações públicas.
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1. Editais

Os editais propiciam o relacionamento mais próximo da 
instituição com os artistas e realizadores locais e também 
funcionam como mapeamento do que está sendo feito e 
pensado pelo meio cultural maranhense. 

O sucesso dos editais OCUPA CCVM e PÁTIO ABERTO, 
que tiveram número crescente de inscrições a cada ano, 
conforme abaixo apresentado, levou a curadoria a criar 
novos editais de forma a atender áreas, linguagens e 
formatos não contemplados pelos já existentes. Em 2019, 
foram criados o DANÇA AQUI, voltado para a dança de rua, 
e o CCVM APOIA, inaugurando a atuação de fomento do 
CCVM, ou seja, o apoio direto a projetos não relacionados 
à programação.

A cada ano o CCVM empenha-se em fazer a informação 
sobre os editais chegar aos artistas e realizadores do 
interior e facilitar a inscrição. Em 2019, criamos uma nova 
ferramenta, a inscrição por vídeo, enviada por Whatsapp. 
O intuito dessa ferramenta foi viabilizar a participação de
mestres da cultura popular, líderes de folguedos e artistas
que têm maior facilidade em explicar sua proposta oral-
mente. O formulário escrito costuma fazer com que muitos 
dependam de um terceiro para realizá-la, de certa forma 
desempoderando criadores ou lideranças culturais que 
possuem trabalhos importantes, que podem ser apoiados. 
Foi feito um vídeo tutorial explicando como se inscrever, 
que foi divulgado no site e nas redes sociais do CCVM, 
além de ser enviado por Whatsapp para a rede de conta-
tos do Centro.

Os editais são abertos a participação de artistas maranhen-
ses ou que residem no Maranhão há mais de 5 anos. Sua 
divulgação é feita pelas redes sociais do CCVM, pelo site, 
pela mídia e por flyer digital enviado por Whatsapp.

O edital seleciona projetos para ocupar os espaços do 
CCVM por dois a três meses no segundo semestre. É anual 
e abrangente, aberto a projetos de todas as linguagens e 
de diversos formatos. Não há número pré-estabelecido de 
projetos a serem contemplados. 

Programação
O Centro Cultural Vale Maranhão trabalha sua programa-
ção dentro de oito linhas de ação criadas pela curadoria: (1) 
editais, (2) exposições, (3) festivais, (4) oficinas e cursos, (5) 
palestras, (6) circulação/ itinerância de eventos da progra-
mação, (7) patrimônio e (8) parcerias com eventos locais 
(somando).

A curadoria é responsável pela criação dos projetos e 
editais, pela seleção de exposições e oficinas, pela definição 
das ações de circulação e pela identificação e avaliação de 
parcerias com projetos existentes na cidade. 

Além de criar e selecionar projetos para programação, a 
curadoria faz o detalhamento de sua execução, realiza o 
contato com artistas e instituições parceiras, produz textos 
e materiais explicativos destinados ao público, à divulgação 
e ao treinamento dos monitores.

A partir de 2019, com a consolidação das atividades do 
CCVM, houve uma grande dinamização da programação, 
com considerável crescimento da oferta de atividades em 
sua sede e ampliação das ações de circulação, que além 
de exposições, passaram a envolver oficinas e projeção de 
cinema. Somaram-se à programação do CCVM três novos 
editais e três festivais foram criados, além de mostras de 
cinema em parceria com o Instituto Francês, que franqueou 
sua cinemateca à curadoria, possibilitando quatro diferen-
tes mostras, realizadas no primeiro semestre.

As atividades da programação do CCVM utilizam priori-
tariamente serviços de profissionais sediados no centro 
histórico (marceneiros, serralheiros, ferreiros, gráficos etc.) 
e de empresas locais (gráficas, sinalização, vidraçaria, sono-
rização, iluminação, TI etc.). A montagem e desmontagem 
de programação, além de envolver equipe do CCVM, têm 
contratado jovens profissionais maranhenses, que são 
acompanhados pelo expógrafo, pelo iluminador e pela 
coordenação artística, numa intensa troca de experiência, 
que exerce papel formativo da mão-de-obra local, carente 
de profissionais especializados. 

Todas as atividades da programação do CCVM remuneram 
os artistas, criadores ou técnicos envolvidos.

O edital seleciona projetos de shows, espetáculos ou peque-
nos eventos a serem apresentados no Pátio Maranhão, no 
interior do prédio do CCVM. Tem como objetivos abrir 
oportunidade para artistas e realizadores de São Luís e do 
interior, além de atrair público para o centro histórico com 
programação gratuita e diversificada. O edital é anual a 
seleção prima pela diversidade de gêneros musicais. 

Os selecionados recebem: prêmio em dinheiro, transporte 
(para grupos da cultura popular e artistas de fora de São 
Luís), sonorização, iluminação, equipamentos/ material 
necessário (em caso de oficinas), divulgação e registro 
audiovisual de sua apresentação. 

Uma ação importante do edital é o registro audiovisual das 
apresentações/ shows, pois a maioria dos artistas mara-
nhenses não possui bom material de divulgação e rara-
mente tem registro em palco, o que dificulta a avaliação 
em projetos seletivos e de curadoria. Para atuar sobre essa 
deficiência, o CCVM registra em vídeo e fotografia todos 
os shows, disponibilizando-os aos artistas como parte dos 
benefícios oferecidos. Dessa forma visamos contribuir para 
aumentar suas oportunidades de participação em proces-
sos seletivos. 

Os registros de todos os shows estão disponíveis na página 
do CCVM no Youtube, contribuindo para a divulgação dos 
artistas e da cultura maranhense em âmbito nacional, além 
de ampliar o acesso público às atividades do CCVM. 

https://www.youtube.com/channel/
UC8WwWlquBz10DaIOfqBOdkw/videos

Pátio Aberto 2019
323 inscrições, 43 projetos selecionados

Shows e Apresentações 

• Show Samba São Luís – Conjunto Madrilenus (São Luís)

• Show Lindomar Lins e Banda – Lindomar Lins (São Luís)

• Show Chapada Não é Lagoa – Luís Carlos Pinheiro 
(Grajaú)

• Show Uma Homenagem à Velha Guarda do Samba 
Maranhense – Grupo Divina Batucada (São Luís)

• Show Por Amor ao Samba – Arlindo Pipiu (São Luís)

Os selecionados recebem: prêmio em dinheiro, montagem 
(projeto executivo, material e mão de obra), divulgação e 40 
exemplares do catálogo que documenta todos os projetos 
executados. 

Ocupa CCVM 2019
144 inscrições, 5 projetos selecionados

Artes Visuais/ Fotografia 

• Brinquedos Encantados – Albani Ramos (São Luís)

Evento

• Festival Cabeça de Nêgo – Pedro Sobrinho (São Luís)

Oficinas

• CurtaAnimação: Curso Básico de Desenho Animado – 
Dupla Criação (São Luís)

• Processos Contemporâneos: performance e desdobra-
mentos – Wilka Sales (São Luís)

• Confecção e Improvisação com Máscaras – Gilson César 
(São Luís)
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• Show Elis e Eu – Gabriel Melônio (São Luís)

• Show Brasil Brasileiro – Banda Sinfônica Tomaz de Aquino 
Leite (São Luís)

• Show Desplugado – Mano Borges (São Luís)

• Show Wanderson Silva: 25 anos de Percussão – 
Wanderson Silva (São Luís)

• Show Gente do Choro – Grupo Regional Tira-Teima (São 
Luís)

• Show A Festa Negra – Banda Ylúguerê (São Luís) 

• Show Batuque na Cozinha – Grupo de Samba Terreiro 
de Oyó (São Luís)

• Show Nossa Trajetória – Grupo de Samba Vamu di Samba 
(São Luís)

• Show Para Elas – Isabel e Wanda Cunha (São Luís)

• Show Pé Na Estrada – Oberdan Oliveira (São Luís)

• Show Canto de Casa – Orlando Maranhão e Banda 
Chicotada (Codó)

• Show Violão Brasileiro – Tiago Fernandes (São Luís)

• Show Visões de Lampião – Chico Nô e Zé Paulo (São Luís)

• Apresentação 60 anos de tradição – Boi de Axixá (Axixá)

• Apresentação do Tambor de Crioula de São Benedito 
(Itapecuru-Mirim)

• Apresentação do Bumba-Meu-Boi de São José de 
Ribamar (São José de Ribamar)

• Show As Caixeiras de Maria Caixeira – Associação 
Feminina Cultural Democrática Divindade do Vale do 
Pindaré-Mirim (Pindaré-Mirim)

• Apresentação Gado Mandingueiro – Bumba-Meu-Boi 
Rosa de Saron (São Luís)

• Show Acordes do Arame no Som da Cabaça – Associação 
de Capoeira Zâmbi (Bacabal)

• Apresentação Bumba-Meu-Boi Bela Jóia de Nazaré 
(Matinha)

• Apresentação Bumba-Meu-Boi Bela Jóia de São João 
(Matinha)

• Apresentação Coco Manhoso do Quilombo Careminha 
– Mestre Leão (Santa Rita)

• Apresentação Dos Santos Reis ao Reisado – Grupo de 
Reisado Encanto da Terra (Caxias)

• Apresentação Tambor Rufou na Baixada – Tambor de 
Crioula Cravo e Rosa de São Benedito (São Luís)

• Apresentação Dança do Tamassaê – União dos Moradores 
e Baiacuí (Icatu)

• Apresentação Tambor de Crioula Amor de São Benedito 
(Santa Rita)

• Apresentação Bumba-Meu-Boi Duvidoso de São João 
(Penalva)

Espetáculos 

• Espetáculo Uma Late a Outra Mia – Erivelto Viana

• Espetáculo Afresco de Outono – Maria Itskovich

Oficinas 

• Oficina Pungada: Mestras do Tambor – Tambor de Crioula 
Manto de São Benedito (São Luís)

• Oficina Maranhão de Ritmos e Bailados – Grupo Folclórico 
de Mangaba São Gonçalo (Bacabal)

• Oficina de Técnicas de Reportagem Comunitária – 
Núcleo de Comunicação e Integração Cidadã (São Luís)

• Oficina Estamparia Básica em Técnica de Stencil – Wagner 
Barros Serejo (São Luís)

• Oficinas Palco Kombi Music – Grupo Zona (São Luís)

Mostras 

• Festival de Sticker Art – Coletivo Cazulo Amarelo (São 
Luís)

• Mostra de Videoarte ART: 120 segundos – Jerry de 
Ribamar Quadros Correia (São Luís)

• Quelly. Mostra Nacional de Cinema de Gênero – George 
Pedrosa (São Luís)

• Africanismo: oficinas, apresentações e desfile – Gilvan 
dos Santos (São Luís)

O edital é voltado para a seleção de grupos de dança de 
rua que tenham interesse em realizar uma residência artís-
tica, ensaiando aos sábados nos espaços do Centro Cultural 
por quatro meses. O Maranhão tem uma forte tradição de 
dança, mas são poucas as oportunidades de apoio.

O CCVM dispõe salas nos períodos matutino e vespertino, 
podendo receber 8 grupos ao longo do ano. Além do 
espaço, são disponibilizados equipamentos de projeção, 
som e luz, ajuda de custo para transporte e figurino e oficina 

com profissional da dança escolhido pelos participantes, 
visando contribuir para o aprimoramento de seu traba-
lho. Também é oferecida consultoria em imagem e estilo, 
envolvendo figurino, definição de identidade, veiculação da 
imagem dos grupos nas redes sociais. No final dos traba-
lhos, os grupos se apresentam na MOSTRA DANÇA AQUI. 

Dança Aqui 2019
12 inscrições, 7 grupos selecionados 
 
Grupos

• Plano B Crew

• Crushes

• Os Menor do Funk

• Juçara Squad

• Krump SLZ

• Revolução das Ruas

• Lion Hearted Fam
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São numerosos os grupos culturais da periferia de São Luís 
e do interior do Maranhão que, apesar da relevância de seu 
trabalho, encontram dificuldades para poder participar de 
editais ou se apresentar em eventos por não conseguirem 
arcar com custos de indumentária (elemento importante), 
reposição de instrumentos ou material de divulgação 
que apresente seu trabalho. Um dos fatores da escassez 
de programação cultural no interior está relacionado à 
inexistência ou precariedade dos espaços culturais, que 
não possuam equipamentos básicos como caixas de som 
e microfones. Dessa forma faltam espaços que que artistas 
locais possam se desenvolver.

O edital CCVM APOIA foi criado para atuar sobre essa reali-
dade, apoiando grupos que preservam o patrimônio cultu-
ral maranhense, que promovem formação artística ou que 
mantém espaços culturais que atuam na democratização 
do acesso à cultura. 

O apoio previsto no edital é destinado a:

• Confecção de indumentária e/ou aquisição de instru-
mentos para grupos de cultura popular

• Equipagem de espaços culturais comunitários (som, 
microfone, projetor, tela, notebook, câmera fotográfica)

• Elaboração de material de divulgação: registro fotográ-
fico, filmete, folheto, apresentação digital para grupos 
culturais

O edital oferece aos selecionados prêmio em dinheiro para 
aquisição dos materiais/ realização das ações.

CCVM apoia 2019 
251 inscrições, 91 selecionados 

Shows e Apresentações 

• AGREMIAÇÃO FOLCLÓRICA CULTURAL SOCIAL DO 
BUMBA-MEU-BOI DA VILA CONCEIÇÃO (Costa de Mão) 
– São Luís

• ASSOCIAÇÃO AFRO DIDARA & CIA. BUMBA CRIOULO 
DIDARA SÃO JOSÉ – São José de Ribamar 

• ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BUMBA-MEU-BOI LINDA 
JOIA DE SÃO JOÃO – Matinha

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUMBA-MEU-BOI DE ITAPERA 
– São Luís

•  ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUMBA-MEU-BOI DUVIDOSO 
DE SÃO JOÃO – Penalva

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAROÇO DE DONA ELZA SOL 
E SERENO – Tutóia

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE CAPRICHO DE 
SÃO LUÍS (Boi Capricho de São Luís) – São Luís

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE ROSA DE SARON 
(Boi Rosa de Saron) – São Luís

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FOLCLÓRICA VILMARENSE 
(Boi de Guimarães) – Guimarães

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO CAPRICHO 
BOM JESUS – São Luís

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DO BOI BRILHO DE 
AREIA BRANCA (Costa de Mão) – Cururupu

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL PELA PORCO DO RIACHO SECO 
– Rosário

• ASSOCIAÇÃO CULTURAL TAMBOR DE CRIOULA MANTO 
DE SÃO BENEDITO – São Luís

• ASSOCIAÇÃO DE BUMBA-MEU-BOI ESTRELA DO VALE 
– Santa Inês

• ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA JEJE NAGÔ – São Luís

• ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUILOMBOLAS DO 
POVOADO CACOAL (Boi Facilita) – Viana

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BENEFICENTE BUMBA-MEU-
BOI ESTRELA MAIOR – Paço do Lumiar

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA COCO PIRINÃ – São Luís

•  ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA CULTURAL BENEFICENTE 
LÍRIO DE SÃO JOÃO – São Luís

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE BUMBA-MEU-BOI BRILHO 
ENCANTADO DE SÃO JOÃO – Penalva

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE BUMBA-MEU-BOI LINDA 
JÓIA DO POVOADO JACAREÍ – Monção

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA E CULTURAL DE BUMBA-MEU-
BOI ANJO DO MEU SONHO – São Luís

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA SÃO LUÍS DO BUMBA-MEU-
BOI BRILHO DE BOA HORA DOS PACHECOS – Presidente 
Juscelino

• ASSOCIAÇAO FOLCLORICA VENTURA SOARES (Boi Flor 
de Matinha) – Matinha

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA, CULTURAL E BENEFICENTE 
ORIENTE – São Luís

• ASSOCIAÇÃO RECREATIVA BENEFICENTE E CULTURAL 
ESCOLA DE SAMBA TÚNEL DO SACAVEM – São Luís

• ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E BENEFICIENTE FOLCLÓRICO 
E CULTURAL DE MARACANÃ – São Luís

• ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BUMBA-BOI DE 
ZABUMBA DE CENTRAL DO MARANHÂO – Central do 
Maranhão

• ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, FOLCLÓRICA E BENEFICENTE 
DE IGUAÍBA – Paço do Lumiar

• BANDA DE MÚSICA DO BOM MENINO DAS MERCÊS – 
São Luís

• BANDA MARCIAL AMADEUS MOZART – São Luís

• BANDA MARCIAL LEÔNIDAS PEREIRA DE CALDAS – 
Urbano Santos

• BANDA MUSICAL ALMIR COUTINHO (BMAC) – Humberto 
de Campos

• BLOCO AFRO NETOS DE NANÃ – GRÊMIO RECREATIVO E 
CULTURAL LIBERTOS NA NOITE – São Luís

• BLOCO AFRO OMNIRÁ – Cururupu

• BOI UNIÃO DO POVO – Penalva

• BUMBA-MEU-BOI DE MATRACA BOI DO TREMOR – São 
José de Ribamar

• BUMBA-BOI BRILHO DE SÃO JOÃO DE PENALVA – Penalva

• BUMBA-MEU-BOI BRILHO DA SOCIEDADE (Costa de Mão) 
– São Luís

• BUMBA-MEU-BOI DA PINDOBA – Paço do Lumiar

• BUMBA-MEU-BOI DE PINDARÉ – São Luís

• BUMBA-MEU-BOI DE SÃO SIMÃO – Rosário

• BUMBA-MEU-BOI DE ZABUMBA DE MESTRE BASÍLIO – 
São Luís

• BUMBA-MEU-BOI REI DO BRASIL – Monção

• BUMBA-MEU-BOI UNIÃO DO POVO – Viana

• CASA DAS MINAS GEGE DO MARANHÃO – São Luís

• CENTRAL DOS BUMBA-MEU-BOI DOS SOTAQUES DA 
BAIXADA E COSTA DE MÃO – São Luís

• CIA. CIRCENSE DE TEATRO DE BONECOS – São Luís

• COLETIVO CULTURAL AFROVERMELHO – CODÓ

• CONSELHO CULTURAL COMUNITÁRIO DA MADRE DEUS 
– São Luís

• DANÇA DA MANGABA – Bom Jardim

• DANÇA DO CACURIÁ ASSA CANA – São Luís

• DANÇA PORTUGUESA IMPÉRIO E MAJESTADE DE 
PORTUGAL – São José de Ribamar

• DRAMA DE CARNAVAL URSO ALEGRIA – Santa Rita

• ESCOLA CARNAVALESCA UNIDOS DO SAMBA – Alcântar

• ESCOLA DE MÚSICA JOSÉ BANDEIRA – Itapecuru-Mirim

• ESCOLA NOVA ESTRELA DO SAMBA DE CENTRO GRANDE 
DE AXIXÁ – Axixá

• FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE SEU JOÃO DE 
PORFÍRIO – Anajatuba

• FÓRUM DA JUVENTUDE MATINHENSE – Matinha

• GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DE VILA 
SORRISO – Pindaré-Mirim

• GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO 
SERRANO – São Luís

• GRUPO ALEGRIA DO TAMBOR DE CRIOULA – Matinha

• GRUPO DE CAPOEIRA DESCENDENTES DE ARUANDÊ 
– Bacabal

• GRUPO DE DANÇA DA MANGABA SÃO GONÇALO 
– Bacabal

• GRUPO DE REISADO ENCANTO DA TERRA – Caxias

• GRUPO DE TAMBOR DE CRIOULA RAÍZES AFRICANAS – 
Central do Maranhão
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• GRUPO DE TAMBOR DE CRIOULA UNIDOS DE SÃO 
BENEDITO DO TAIM – São Luís

• GRUPO DO FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO DO 
QUILOMBO CANTA GALO – Itapecuru-Mirim

• GRUPO FOLCLÓRICO DE BUMBA-MEU-BOI & TAMBOR DE 
CRIOULA UNIÃO DA BAIXADA – São Luís

• GRUPO FOLCLÓRICO TAMBOR DE CRIOULA NOSSA 
SENHORA APARECIDA – Bacabal

• GRUPO MARÁ BRASIL CAPOEIRA DE GUIMARÃES 
– Guimarães

• JUNINA RAIO DE SOL – Alto Alegre do Maranhão

• JUNINA TREME TERRA – Dom Pedro

• ORQUESTRA JOVEM DO MARANHÃO JOÃO DO VALE – 
OJMA – São Luís

• PROJETO EDUCAR CAPOEIRA – Codó

• PROJETO TURMA DA FÉ – São Luís

• SOCIEDADE CULTURAL DE CAPOEIRA CONGO ARUANDÊ 
DO ESTADO DO MARANHÃO – São Luís

• SOCIEDADE CULTURAL ESTRELA DE OURO – Matinha

• JUNINA TREME TERRA – Dom Pedro

• ORQUESTRA JOVEM DO MARANHÃO JOÃO DO VALE – 
OJMA – São Luís

• PROJETO EDUCAR CAPOEIRA – Codó

• PROJETO TURMA DA FÉ – São Luís

• SOCIEDADE CULTURAL DE CAPOEIRA CONGO ARUANDÊ 
DO ESTADO DO MARANHÃO – São Luís

• SOCIEDADE CULTURAL ESTRELA DE OURO – Matinha

• SOCIEDADE RECREATIVA FLOR DO SAMBA – Cururupu

• TAMBOR DE CRIOULA ALEGRIA DE SÃO BENEDITO – 
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DO ANJO DA GUARDA 
– São Luís

• TAMBOR DE CRIOULA DE SÃO BENEDITO – Rosário

• TAMBOR DE CRIOULA DE SÃO BENEDITO DO QUILOMBO 
OITEIRO DOS NOGUEIRAS – Itapecuru-Mirim

• TAMBOR DE CRIOULA MIMO DE SÃO BENEDITO – São 
Luís

• TAMBOR DE CRIOULA PROTEÇÃO DE SÃO BENEDITO 
– Icatu

• TAMBOR DE CRIOULA RESGATE CULTURAL DE DONA 
FILOMENA COSTA – Cururupu

• TAMBOR DE CRIOULA VIVA SÃO BENEDITO DO 
QUILOMBO FRECHAL – Mirinzal

• TEATRO ITAPICURAÍBA (GRUPO GRITA) – São Luís

• TURMA DE BATUCADA ESPELHO DO SAMBA DO 
QUILOMBO CENTRINHO – Santa Rita

• TURMA DE BATUCADA ESTRELA DO SAMBA DO 
QUILOMBO RECURSO – Santa Rita

• UNIÃO LUMINENSE DE HIP HOP FAMÍLIA FORÇA GUETO 
– Paço do Lumiar

2. Exposições

As exposições constituem um dos grandes destaques da 
programação do CCVM. É grande o número de visitantes e 
têm permitido um importante trabalho com o público esco-
lar, em parceria com as secretarias de educação estadual e 
municipal. Também é intensa a participação de grupos de 
assistência social, associações comunitárias, escolas espe-
ciais etc. 

Todas as exposições realizadas pelo CCVM são registradas 
em catálogo, que além de documentar o trabalho, constitui 
veículo importante de divulgação dos artistas e contribui 
para que professores possam dar seguimento em sala de 
aula às temáticas apresentadas nas exposições.

As exposições do CCVM contam com expografia e ilumi-
nação de alta qualidade e têm contribuído para elevar a 
exigência do público, qualificar profissionais locais envolvi-
dos na execução e montagem e destacar a cultura local pela 
forma de exibição e pelos conteúdos abordados. O CCVM 
hoje constitui o local mais qualificado do Maranhão para 
a realização de exposições, contando com equipamentos 
técnicos e equipe especializada.

Exposições realizadas: 

• Infinitos de Rejani Cantoni, Leonardo Crescenti e Raquel 
Kogan, 2019

• Choque, Landruá, Jiqui, Munzuá... O Design da Pesca no 
Maranhão, 2019

• Ocupa CCVM: Brinquedos Encantados. Festejos maranhen-
ses – Albani Ramos, 2019

3. Festivais

A curadoria do CCVM está sempre atenta às características 
da cultura e da produção cultural do Maranhão e do país. 
Visando contemplar áreas, linguagens e temas ainda pouco 
presentes nas atividades do Centro Cultural, estimular os 
criadores e atrair novos públicos, foram criados, entre 2018 
e 2019, três festivais com temáticas específicas: Kebrada, 
Indígenas.BR e Coreografias Maranhenses. Pela relevância 
que os dois primeiros, já realizados, alcançaram e por ser 
amplo o universo de conteúdos a serem explorados dentro 
de cada temática, a curadoria considerou importante torná-
-los ações permanentes, com edições anuais.

O CCVM abriu suas portas para a cultura da periferia criando 
um festival com foco no Hip Hop e afins. Para compor a 
programação de forma representativa da cena local, foram 
convidados artistas e produtores dos principais pólos da 
periferia de São Luís, que trabalharam como curadores asso-
ciados na seleção de oficinas e shows. O KEBRADA em sua 
primeira edição já se configurou como o maior evento de 
Hip Hop da região e teve grande impacto nas periferias, pela 
qualidade com que as ações foram realizadas, valorizando 
os artistas, pela oferta de conhecimento nas oficinas e pela 
divulgação que a cena da cultura hip hop alcançou. 

Indígenas.Br

O festival teve sua primeira edição em 2019, tendo como 
objetivo divulgar a produção cultural indígena contempo-
rânea em diferentes linguagens. Foram enfocados nessa 
primeira edição, o cinema, a literatura e as mídias digitais. 
Ao longo do mês de abril, ocorreram conversas abertas, 
contação de histórias e projeções de filmes seguidas de 
conversas com seus realizadores. 

O projeto põe um holofote sobre a dança na cultura popular. 
Ela costuma ser a dimensão menos estudada ou registrada 
de manifestações importantes como o Bumba-Meu-Boi, 
patrimônio mundial.

São duas frentes de ação: o registro em forma de documen-
tário e o espetáculo. A realização de ambas está baseada 
em um amplo trabalho de pesquisa de campo para identi-
ficação dos dançarinos/ brincantes que mais se destacam, 
assim como dos dançarinos mais velhos ainda atuantes. 
O documentário envolve entrevistas com os dançarinos 
selecionados, o registro de um solo de cada um deles em 
atuação e o registro do espetáculo. 

Este projeto também busca contribuir para a salvaguarda 
do patrimônio imaterial maranhense, já que são muitos 
escassos os registros sobre a dança.

4. Oficinas e Cursos Formativos

A oferta de formação/ treinamento/ aperfeiçoamento dos 
profissionais que atuam no campo da cultura é restrita no 
país e ainda mais no Maranhão. Isso ocorre tanto na elabora-
ção e gestão de projetos e carreiras, como no campo técnico 
ou dos conhecimentos específicos de cada linguagem. 
Por esta razão, a curadoria do CCVM dá especial atenção à 
oferta de oficinas formativas e vem incrementando a cada 
ano sua presença na programação. 

Todas as oficinas são gratuitas. A carga horária pode variar 
de 4 a 24 horas. Em 2019 o CCVM ofereceu 53 cursos e ofici-
nas em diversas áreas e linguagens.

Cursos

A par da realização de oficinas, o CCVM tem promovido 
cursos, voltados especialmente a professores e estudantes, 
mas abertos ao público em geral, sobre temas em que há 
escassez de produção ou material disponível. 
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Em 2019, foi realizado o curso A Diáspora Centro-Africana 
e a Formação das Musicalidades Afro-Brasileiras, ministrado 
pelo historiador Rafael Galante. O curso teve 64 participan-
tes, entre professores, estudantes, artistas e profissionais 
da música. 

5. Palestras 

O CCVM periodicamente promove palestras reunindo 
um ou mais nomes, sobre temas diversos. Estas palestras 
ocorrem no período noturno para ampliar a participação 
de estudantes universitários, estudantes de EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) e outros profissionais. As palestras são 
gravadas e em breve estarão disponíveis no canal do Centro 
Cultural no Youtube, ampliando o público atingido.

O programa é está voltado à discussão do conceito de negri-
tude. Figuras referenciais da negritude no Brasil são convi-
dadas para palestra e gravação de entrevista sobre o tema. 
As entrevistas estão sendo editadas e em breve comporão 
uma nova programação no canal do CCVM no Youtube.

6. Circulação 

A circulação de programação tem como objetivos: (1) poten-
cializar os resultados do investimento realizado, alcançando 
público ainda maior; (2) divulgar a cultura, os artistas e a 
produção cultural maranhense fora do estado; e (3) criar 
oportunidades para o público do interior de receber progra-
mação que dificilmente acessa, como exposições, oficinas 
e cinema.

Em 2019, foi lançado o programa CIRCULA CCVM, que 
ampliou as ações de circulação para além das exposições 
– que já haviam circulado com sucesso em 2018 – passando 
a envolver também oficinas e projeção de cinema em comu-
nidades quilombolas no interior maranhense. 

O CIRCULA CCVM também envolve a circulação para outros 
estados de exposições criadas para o CCVM. 

7. Patrimônio

Essa linha de programação dialoga com a educação patri-
monial e tem como foco a realização de projetos que 
chamem a atenção do público para o patrimônio cultural 
maranhense, material e imaterial, estimulando a interação 
com esses bens e sua valorização.

Vitrine Mapearte

Tendo como intuito a divulgação e a preservação do patri-
mônio cultural brasileiro, o CCVM é parceiro do projeto 
Mapearte, responsável pelo mapeamento do artesanato 
maranhense e realizado com patrocínio da Vale e o apoio do 
Governo do Maranhão. Desde 2017, o Mapearte já identifi-
cou e documentou 4.500 artesãos em 86 cidades do estado.

O Vitrine Mapearte visa aproximar o público dessa produ-
ção artesanal e estimular o seu contato com os artesãos, 
de modo a favorecer a continuidade e a preservação dessa 
tradição fortemente presente no estado.

São realizadas exposições temáticas com as peças adquiri-
das na pesquisa de campo, estrategicamente exibidas no 
hall de entrada do prédio, por onde passam todos os visi-
tantes, e incluem a criação de um catálogo com todas as 
referências, fotos e contados dos artesãos, que fica dispo-
nível para a consulta, de forma que os interessados possam 
acessá-los diretamente para encomendas ou para conhecer 
melhor seu trabalho.

8. Somando (parcerias)

Iniciativas culturais locais, como festivais e mostras, já inse-
ridas no calendário de São Luís ou estreantes, encontram 
certa dificuldade para desenvolver suas propostas pela 
escassez de espaços qualificados e equipados para receber 
as ações. Eventos regionais ou nacionais com edições em 
São Luís também enfrentam a mesma questão. O CCVM tem 
estado aberto a parcerias que possam fortalecer a produção 
cultural maranhense e/ou beneficiar o público local.

Sempre que o CCVM é procurado pelos organizadores de 
eventos culturais, a curadoria avalia as ações que podem 
ser acolhidas – por dialogarem com as linhas de progra-
mação – e, quando viável, propõe ações complementares, 
de forma a potencializar mutuamente as programações 
do CCVM e do evento em questão. As parcerias podem 
estar focadas em cessão do espaço, em reforço da progra-
mação ou em ações criadas conjuntamente. Os recursos 
empenhados pelo CCVM nessa linha de programação são 
destinados exclusivamente para atividades que ocorrem em 
suas instalações. As ações priorizadas são aquelas voltadas à 
formação e ao acesso do público à produção cultural, todas 
devem ser gratuitas.

A curadoria do CCVM tem estabelecido contato com insti-
tuições, artistas e colecionadores para abrir oportunida-
des de trazer conteúdos relevantes para a programação. 
Essas parcerias, em 2019, viabilizaram as mostras Curtas 
sobre Juventude, Animação Francesa e Cinema Africano, 
em parceria com o Instituto Francês, que também apoiou 
a circulação de cinema em comunidades quilombolas.

O CCVM também tem acolhido, de acordo com a disponibi-
lidade de espaços, demandas pontuais de uso para eventos 
culturais e da área de educação. Atividades voltadas para 
professores e escolas recebem especial atenção, uma vez 
que esse compõe um dos públicos prioritários do centro.
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Visitação
Todas as atividades realizadas no CCVM são gratuitas e 
abertas ao público, incluindo eventos de abertura de 
exposições e lançamento de programação. O CCVM não 
realiza atividades exclusivas para convidados.

O Centro Cultural dispõe de monitoria para o atendimento 
de grupos, escolares ou não, e também para visitantes 
espontâneos. Os monitores recebem treinamento específico 
para cada exposição ou atividade em que são demanda-
dos. O treinamento é realizado inicialmente pela curadoria 
e prossegue com o coordenador da área. Durante todo o 
período de exibição das exposições, a equipe de atendi-
mento ao público reúne-se semanalmente para discutir os 
resultados dos processos de monitoria, as questões que 
surgem e as adaptações para públicos específicos. 

Total 177.412

Média Mensal 2019 12.205

Mês Total Escolar/ grupos Espontâneo Escolas 
atendidas

Professores 
atendidos

Janeiro 6.052 2.147 3.905 27 165

Fevereiro 7.471 3.885 3.586 33 235

Março 9.525 3.110 6.415 24 185

Abril 13.131 5.035 8.096 38 265

Maio 13.158 6.774 6.384 47 428

Junho 13.499 5.197 8.302 36 320

Julho 13.900 4.092 9.808 55 298

Agosto 12.006 4.237 7.769 37 155

Setembro 10.171 4.057 6.114 36 179

Outubro 18.374 4.907 13.467 42 217

Novembro 12.633 4.224 8.409 34 175

Dezembro 14.540 2.754 11.786 28 105

Circulação 30.952

Total 177.412 50.419 94.041 437 2.727

Diariamente o CCVM recebe 380 estudantes da rede pública 
e cerca de 40 de escolas privadas. Aos sábados e nos perío-
dos de férias escolares recebe grupos de assistência social, 
de associações e outros.

O público das oficinas é bastante diversificado em termos 
de áreas de atuação e faixa etária. 

O registro do número de visitantes é realizado utilizando-se 
câmera de contagem instalada na porta de entrada, livro 
de assinatura de visitantes e lista de visitação de grupos.

Mensagens de Visitantes

Desde sua inauguração o CCVM empenha-se constante-
mente em acompanhar a percepção do público sobre seu 
funcionamento e sua programação, visando o aprimora-
mento dos mesmos. Os canais utilizados são o Livro de visi-
tantes, o email contato@ccv-ma.org.br e as manifestações 
nas redes sociais.

O CCVM goza de boa reputação em São Luís, sendo desta-
cada pelos visitantes a cordialidade da acolhida por parte da 
equipe, a limpeza e organização dos espaços e a qualidade 
e diversidade da programação. Seguem algumas dessas 
manifestações do público visitante.
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Instagram 
@centroculturalvalemaranhao 

Importante veículo de comunicação com a comunidade. 
Atualmente com 13.000 seguidores, o CCVM é bastante 
ativo em suas postagens, seja para divulgar a programação 
que virá, seja na cobertura de sua realização.

Facebook: 
facebook.com/centroculturalvalema

Canal secundário de comunicação. Embora espelhe todas 
as postagens realizadas no Instagram, seu alcance é menor.

Democratização de 
acesso e ampliação 
de público
O CCVM foi concebido como uma instituição acessível e 
democrática, voltada a atender a população de São Luís e 
também das cidades vizinhas.

A discussão de estratégias para atração de distintos públi-
cos e o esforço para trazer a parcela da população que não 
costuma visitar espaços culturais por falta de oportunidade 
são prioridades da direção, da coordenação de público e 
da coordenação de comunicação do CCVM.

O sítio de internet e as páginas nas redes sociais também 
atuam no sentido de democratizar o acesso à programação 
e compartilhar resultados, incluindo a disponibilização das 
publicações.

O registro fotográfico e audiovisual das atividades do CCVM 
tem como principal objetivo o compartilhamento de resul-
tados por meio de sua disponibilização no site e no canal 
do Centro no Youtube. 

Da mesma forma, os catálogos de exposição são criados 
tendo como público prioritário professores e multiplicado-
res, de modo que tenham material para prosseguir em sala 
de aula a discussão de temas presentes na programação.

O público do CCVM envolve escolas públicas e privadas de 
São Luís e cidades vizinhas, universidades, instituições de 
assistência social (CAPS, CRAS), grupos de EJA (Educação de 
jovens e adultos), pacientes de hospitais (acompanhados 
de familiares e funcionários), portadores de necessidades 
especiais (cegos, surdos, transtornos de saúde mental), indí-
genas, comunidades quilombolas, visitantes espontâneos 
e turistas. 

O CCVM tem parceria coma as secretarias estadual e muni-
cipal de educação para definição da estratégia e logística da 
visitação escolar, bem como para estruturação de atividades 
dedicadas aos professores. 

Desde 2017, o CCVM tem parceria com o Hospital Nina 
Rodrigues, especializado no atendimento de portadores 
de transtornos de saúde mental. Grupos de pacientes acom-
panhados de familiares e funcionários do hospital realizam 
com regularidade visitas às exposições.

O CCVM prevê o treinamento constante de seus monitores 
e estagiários para o atendimento dos diferentes perfis de 
público e conta com monitores fluente em LIBRAS.

Transporte

O CCVM oferece transporte gratuito para escolas da rede 
pública, grupos comunitários e de assistência social. Esta 
oferta é um elemento essencial para a democratização e 
ampliação da visitação ao CCVM. 

626
inserções na mídia

52/mês

Divulgação
Assessoria de imprensa

O CCVM realiza sua própria divulgação e conta com profis-
sionais responsáveis pelo contato com a imprensa e pelo 
gerenciamento dos conteúdos postados nas redes sociais.
A programação do Centro Cultural Vale Maranhão tem 
bastante visibilidade na mídia, desde sua inauguração foram 
1.844 inserções, todas elas positivas.
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Sítio de internet:   
www.ccv-ma.org.br

Apresenta a programação, mantem seu histórico para consulta, disponibi-
liza os regulamentos e resultados dos editais, informa sobre o funcionamento 
do centro e o agendamento de visitas, disponibiliza os catálogos de todas 
as exposições para download, tornando ainda mais democrático o acesso a 
esse produto.

Canal no Youtube:  
https://www.youtube.com/channel/
UC8WwWlquBz10DaIOfqBOdkw:

Usado para compartilhar os registros de sua programação, 
divulgando os artistas maranhenses e ampliando o acesso 
aos conteúdos da programação como shows, palestras, 
contação de histórias, cursos.
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Convite/ flyer digital: 

Realizado para todas as atividades, é postado nas redes 
sociais, enviado por email e por whatsapp, visando apoiar 
as ações de divulgação. É também disponibilizado aos artis-
tas envolvidos para divulgação em seus grupos e redes.

Newsletter quinzenal: 

Enviada por email, comunica todas as atividades da progra-
mação. Atualmente tem 10.840 assinantes.
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