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Unibes Cultural, a partir
da Rua Oscar Freire.

UNIBES
CULTURAL

2017

A Unibes Cultural que promove
incessantemente as diferentes formas
de conhecimento, incentivando a
transformação e o desenvolvimento
do potencial humano, abriu
a programação de 2017 no mês
de março com uma agenda

Transformação
do indivíduo
Um espaço onde a família e os amigos têm
a oportunidade de debater temas sobre
como podemos viver em sociedade e como
podemos, juntos, construir uma cidade
melhor para as futuras gerações, como
uma prática diária.

Transformação
da cidade
Ao interagir com o meio em
que habita, a comunidade tem
a possibilidade de enxergar sua
diversidade e despertar para
diferentes realidades.

prioritariamente gratuita voltada
a todas as idades.
Foram realizados mais de 2.000
eventos, de mais de 300 parceiros,
protagonistas em diferentes áreas
do conhecimento e da cultura, para
crianças, jovens adultos, seniores e
para famílias.

Como um hub que conecta, fomenta
e difunde cultura, conhecimento e

Transformação
e inovação
O novo carrega em si o movimento, a
possibilidade de um outro aprendizado.
A multiplicidade agrega a mistura,
inquieta. É gerado o ponto propulsor de
realizações inovadoras.

causas sociais, a Unibes Cultural se
reafirmou como um uma instituição
que pulsa a cultura da Cidade.

JUNTOS PODEMOS MAIS
POR UMA CIDADE PLURAL
Todos os campos da
atividade humana permeiam
a Liberdade. Segundo a
filosofia, liberdade é o
conjunto de direitos de cada
indivíduo, isoladamente
ou em grupo, ao exercer
a sua vontade dentro da
lei. Nós acreditamos que
é também um projeto de
ação continuada, sempre
em construção. Todos os
dias na Unibes Cultural
traduzimos na forma de
cursos, exposições, shows
e tantos outros eventos os
conceitos da pluralidade,
do diálogo, da convivência
e da liberdade. São pilares
deste centro cultural, que
nasceu da missão da Unibes
de oferecer cultura a todos
como forma de promoção
humana.
Nosso ano começou em
março, com a exposição
Frida e Eu, sobre a artista
que é a síntese da superação,

da deficiência, da dor e
do preconceito. Tivemos
a superação dos limites
do palco cênico com a Cia
Base e seus acrobatas na
fachada do nosso prédio,
também a superação das
barreiras da idade com o
evento multigeracional de
Jair Oliveira. A superação
das barreiras do mercado
com as feiras para
empreendedores culturais e
com o espaço para os shows
de música independente.
O mês de abril foi pautado
por eventos que ampliaram
nossa visão sobre o mundo
e sobre o indivíduo,
promovidos por parceiros
de conteúdo da Unibes
Cultural, especialistas em
diferentes áreas e que têm
feito o mundo mais plural e
mais desafiador. Teve início
a série de encontros com
Zeca Camargo, com seu
olhar único sobre diferentes

lugares do mundo. Mona
Dorf retomou o programa de
entrevistas História Contada,
tendo como convidada a
cineasta Laís Bodanzky.
Oferecemos diversos
cursos, master-classes e
tantos outros eventos de
grande interesse. E não
paramos aí; a longevidade
foi um dos pilares e esteve
presente com o Café
Lab60+, um encontro de
empreendedores voltados
a essa faixa etária, além
do Curso Life Designing
- Reinventando sua
Carreira após os 50, do
Curso Como se Reinventar
Profissionalmente, dentre
outras atividades para
e sobre essa população
longeva, que só cresce.
Em maio, mês plural como
deve ser, teve atrações como
o lançamento do livro Um
Menino Chamado Vlado, o
show de Zeca Baleiro e o
curso de cinema de Barbara
Sturm. E para a agenda
incrível da nossa cidade
criadora, lançamos o Unibes
Lab, nosso programa de

empreendedorismo cultural
para o jovem, focado em sua
carreira, na formação da
empresa e nos desafios que as
start-ups culturais atravessam
nos primeiros anos.
O final do outono trouxe um
novo clima para a Unibes
Cultural. O mês de junho
trouxe uma mistura muito
especial da cultura brasileira
com a tradição europeia. Da
Polônia veio o cantor Michal
Hochman, da Amazônia o
grupo Kali; da Itália o pianista
Orazio Sciortino, aqui de
São Paulo o Quarteto VillaLobos. E não é somente a
música que trouxe todo esse
impulsionamento criativo
e multicultural. Outro
eixo que nos dedicamos a
mapear na cidade é a cultura
gastronômica. Com isso,
tivemos de um lado o melhor
da Cultura de Boteco e do
outro as tapas espanholas
que chegam para colorir o
nosso pátio. Para temperar
ainda mais esse caldo cultural,
o presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, foi
o entrevistado do História

Unibes Cultural
é um espaço
100% dedicado
a contribuir
para a cultura
da cidade e
a transformar
as pessoas.

2.096
atividades
236.571
público 2017
Contada, e Luiz Felipe Pondé
fez uma palestra sobre
marketing existencial.
O mês de julho dedicamos
à criança e ao jovem,
com experiências que
despertaram ao novo e
ao conhecimento, mas
fundamentalmente ao
brincar. E os mais velhos
aproveitaram também uma
programação paralela, para
jovens, adultos, sêniores e
para as famílias. Além disso,
fomos presenteados com a
prorrogação da exposição
Frida e Eu.
No segundo semestre
comemoramos dois anos de
atividade e seguimos com
uma programação rica e
abrangente, que teve como
destaque o lançamento do
programa Unibes Cultural
Sênior, a presença do filósofo
Mario Sergio Cortella com
Raul Juste Lores e Marcelo
Tas, o evento Redefining
the Good Life, a exposição
Homem Brasileiro,
os shows sempre lotados
do Som na Faixa, Diálogos
140 com Lilian Pacce,

a Virada da Maturidade,
Cannes Winners,
História Contada com Jaime
Lerner, Bob Wolfenson,
Ilan Goldfajn, Benny Novak,
Cacá Rosset, dentre tantos
outros eventos.
Fechamos o ano com as
exposições do fotógrafo
Cristiano Mascaro, Mulheres
de Pedra de Alexandre
Augusto e Rostos Haitianos
de Lucca Messer, além do
Quinteto Astor Piazzolla,
aniversário da escola de
teatro Célia Helena, Ciência
em Show, o Encontro +B
e muitas outras
programações incríveis.
Nos sentimos gratificados ao
ver concretizados, cada vez
mais, nossos objetivos de
criar um espaço de convívio
e de fomento aos setores
criativos e inovadores de
nossa cidade, promovendo
e revelando essa cultura
urbana única, potente e
diversa.
Bruno Assami
Diretor Executivo
da Unibes Cultural
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A Queijaria
A Rede
A Taba
Aberje
Abraço Cultural
Abradi
Abragames
Abraps
ABRH SP
Academia Draft
ACONSP
Adélia Borges
Adus
Agenda Brasil do Futuro
Alex Atala
Alexandre Moschella
Alumni
Ana de Oliveira
Ancine
Areté Centro de Estudos
Helênicos
Arquivo Histórico Judaico
Brasileiro
Artload
Ashoka
Associação Amigos do Projeto
Guri
Associação Brasileira das
Editoras Universitárias
Associação dos Refugiados
Atados
Ateliê do Futuro
Ateliê Música Viva
Bacuri Cultural
Bahema
Baobá Mais
Batuka Brasil
Bem Te Vi
Big Data Revolution
BR Transformation
Brasil F Fashion
Brazucah Filmes
British Council
BSOG – Brazilian Series of
Games
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Calina Projetos
Câmara Brasileira do Livro
Câmara de Comércio e Indústria
Brasil – Israel
Canal Azul
Cannes Preview
Canto Cidadão
Capitalismo Consciente Brasil
Carlotas
Casa da Palavra
Casa da Polônia
Casa Vidigal
CDN Comunicação
Centro Cultural da Coreia
Centro Cultural da Índia
Centro Cultural Lituânia
Centro Universitário Belas Artes
de São Paulo
Cia Base
Cia das Letras
Cia Maleta Mágica
Ciência em Show
Cine Inclusão
Cinemark
Clapme
Coisa de Livreiro
Colégio Vera Cruz
Conexão Wake
Congregação Israelita Paulista
CONIB
Consulado de Israel
Consulado Geral Britânico
Consulado Geral da Alemanha
Consulado Geral da França
Consulado Geral da Índia
Consulado Geral da Itália
Consulado Geral da República da
Coreia
Consulado Geral da República
Techeca
Consulado Geral da Rússia
Consulado Geral de Portugal
Consulado Geral do Panamá
Contente
Conversas que Importam
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Coral Victor ou Victória
Coro da Vila
Cultura de Boteco
Cultura e Mercado
Daniel Warren
Danuza Simonetti
Dharma Academy
DOCSP
Eco Falante
Editora Dublinense
Editora Horizonte
Editora Kalinka
Editora Planeta
Editora Três Estrelas
EDP
EMESP
Envolverde Jornalismo e
Sustentabilidade
Escola Alef
Escola Fórum das Artes
Escritório de Turismo da
Espanha
Espaço Cadê Bebê
Fashion Revolution
Fatec
Fbiz
Federação Israelita do Estado
de São Paulo
Feira de Arte Impressa
Felis
Fernanda Taliba
Festival de Cinema Italiano
Festival Fora da Casinha
Festival Internacional de Curtas
de São Paulo
Festival Só Vibras
Flávia Aidar
Flávia Samia
Foodpass
Fórum das Artes
Fotroca
Fronteira Impressa
Fundação Bachiana
Fundo Brasil de Direitos
Humanos
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Geek Retro
Grupo Era Uma Vez
Grupo Mulheres do Brasil
GTDOC: Apaci, Associação
Paulista de Cineastas
Habro
Hebraica
Histórias que Ficam
IBM
ICLEI América do Sul
IDEC - Instituto de Defesa do
Consumidor
Ideia Sustentável
Instituto Alana
Instituto Amani
Instituto Aware
Instituto Ayrton Senna
Instituto Cervantes
Instituto Italiano de Cultura
Instituto Locomotiva
Instituto Pró-Livro Sextante
Instituto Rodrigo Mendes
Instituto Samuel Klein
Instituto Schumacher
Instituto Sócio Cultural Brasil Alemanha
Instituto Yunus
IPL – Plataforma Pró Livro
IS Games
Itinerante Mercado
Januária Cristina Alves
Kal911
Kappamakki
Klestival
Lab60+
Lidia Goldenstein
Live Talks
Lorenzo Merlino
Lu Farias
Mad Science
Madame Albergine
Maratona Fotográfica
Marcelo Kayath
Marina Miranda
Marlene Szpigel
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Matific
Maturijobs
Matutai
Maurício Tagliari
McSill
Mediação em Ação
Mediamorfosis
Metrô
Migraflix
Mix Brasil
Mobi Film
Momento Editorial
Mona Dorf
Mostra de Direitos Humanos
Moto Premium
Movimento SP
Movimento Violão
Muda Cultural
Mulheres do Audiovisual Brasil
Museu Judaico
O Beijo
O que Vi pelo Mundo
Organic Food
Orgulho Crespo
Outliers School
Pamela Duncan
Partio
Paulista 360 Graus
Pedro Piovan
Pegada Cultural
Photothings
Porto de Cultura
Prefeitura Regional de Pinheiros
Project Hub
Projeto Arrastão
Projeto Guri
PS Carneiro
Publishnews
Quintessa
Rádio Vozes do Brasil
Rafaela Cappai
Razões para Acreditar
REC Rede de Economia Criativa
Recursos Humorísticos
Rede Mulheres do Brasil
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Ricardo Braga
Rio Music Conference
S de Samba
Samba Rock na Veia
Santa Marcelina Cultura
School of Life
SD Student Travel
Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura
Senac
SESC
SKT Week Fest
Slow Marketing
SNEL – Sindicato Nacional dos
Editores de Livros
Startarte
STB Student Travel Bureau
Sympla
Taglit
Tarallo Arte e Cultura
Tatiana Groffi
Teatro Brincante
TG Inspira
Uanouan
Universidade Aberta da USP
USP Pró Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária
Virada Cultural
Virada da Maturidade
Virada da Mobilidade
Virada da Saúde
Virada Sustentável
Virada Zen
Voa Maria
We Can Dance Brasil – Festival
Movimento Brasil
WRI Brasil Cidades
Sustentáveis
Zaida Siqueira
Zeca Camargo
Zoé Inova
e muito mais...
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GUIA DE PROGRAMAÇÃO

120.000
exemplares distribuídos

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

Guia
Abril 2017

Guia
Março 2017

EXPOSIÇÃO
FRIDA E EU
de 11/3 a 30/6
17/4, seg, 20h

6 a 11/3
SÓ VIBRAS

Festival que reúne as diferentes
linguagens do Vibrafone

PÁGINA
EXCLUSIVA DE
PATROCINADORES

22/3
O FUTURO DAS CIDADES
Ciclo de eventos do Instituto
Envolverde. Primeiro tema: Água:
poluição, desperdício e escassez

programacao-marco16.indd 1

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

4, 13, 18 e 25/4
CURSO LIFE
DESIGNING

Reinventando sua carreira
após os 50

20 a 29/4
ESPETÁCULO
TEATRAL VISÕES

Peça com vendas nos olhos do público,
acessível a deficientes visuais

21/02/2017 16:08:49

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

Guia
Julho 2017

2 anos

Guia
Agosto 2017

Guia
Maio 2017

ANÚNCIOS DE
MEIA PÁGINA
Foto: Silvia Zamboni

1 a 22/7

6/5
FESTA DE IOM
HAATZMAUT

Aniversário da Independência
do Estado de Israel.

16/5
ABERTURA UNIBES LAB

Empreendedorismo para o jovem.
Velhos e Novos Paradigmas o mercado de trabalho no século 21.

programacao-maio_final_v3.indd 1

13/06/2017 15:58:42

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

21/7
APRESENTAÇÃO
JAI UTTAL

Show de um dos maiores líderes
do mantra no mundo da yoga

29/7
EMPÓRIO ZEN

Evento voltado ao
bem-estar e à saúde do
corpo e da mente

programacao-julho5.indd 1

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
• Lançamento do programa Perspective
Hub • Lançamento Unibes Cultural Sênior

• Som na Faixa • Lançamentos dos Livros
de Mario Sergio Cortella e de Raul Juste

• Virada Sustentável • Cursos Janelas para

Lores • História Contada em dose dupla

o Conhecimento • Homem Brasileiro

com Jaime Lerner e com Sérgio Simon

21/06/2017 16:19:18

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

MINISTÉRIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
SECRETARIA DA CULTURA E UNIBES CULTURAL APRESENTAM

Guia
Novembro
Dezembro
2017

Guia
Setembro 2017

Guia
Outubro 2017
Maestro João
Carlos Martins se
apresenta na Unibes
Cultural dia 24/10

27/9
DIÁLOGOS 140: MODA

A blogueira plus size Flávia
Durante e a jornalista Lilian Pacce
falam sobre sucesso na internet

27 E 28/9
VIRADA DA MATURIDADE
Atividades culturais e de lazer
voltadas para a valorização
da terceira idade na sociedade

9/10
HISTÓRIA CONTADA

A jornalista Mona Dorf entrevista a
historiadora brasileira Anita Novinsky

programacao-outubro4.indd 1

10 A 14/10
1º ITALIAN FILM FEST
Evento vai reunir o melhor
do audiovisual italiano

28/09/2017 11:32:16

29 e 30/11

Uma nova economia da
América Latina para o mundo

A PARTIR DE 8/11
MULHERES DE PEDRA

Alexandre Augusto fotografou
trabalhadoras da Chapada Diamantina

programacao-novembro_v2.indd 1

7 E 9/11 QUINTETO
ASTOR PIAZZOLLA

Grupo musical aclamado traz o
tango para a Unibes Cultural

30/10/17 16:23

A maior
parte da
programação
é gratuita

/UnibesCultural
@UnibesCultural
@UnibesCultural
@UnibesCulturalSP

Publicidade no Guia
Tel. (11) 3065.4339

@UnibesCultural

Férias são
sempre férias

O período tão aguardado pelas crianças e
pelos jovens muitas vezes resulta numa
enorme preocupação para os responsáveis,
pais e avós, cujas agendas muitas vezes
não coincidem com as férias escolares.
A Unibes Cultural, com essa preocupação,
criou o Kids que Arrebentam, para reunir
nossos filhos em julho em torno de
muita brincadeira, socialização e, por que
não, aprendizado. E o melhor: grande parte
da programação gratuita!
Desde a sua criação, há menos de dois anos,
a Unibes Cultural tem promovido a formação
do hábito cultural intergeracional. No mês
de julho, dedicamos esse convívio à criança
e ao jovem, com experiências que despertam
ao novo e ao conhecimento, mas
fundamentalmente ao brincar. E queremos
também que os mais velhos aproveitem uma
programação paralela, para jovens, adultos,
sêniores e para as famílias. Além disso,
fomos presenteados com a prorrogação para
este mês de julho da exposição Frida e Eu, que
traz o tema da superação de forma interativa.
Nos sentimos gratificados ao ver
concretizados, cada vez mais, nossos objetivos
de criar um espaço de convívio e de fomento
aos setores criativos e inovadores de nossa
cidade, promovendo e revelando essa cultura
urbana única, potente e diversa.

CONHEÇA A UNIBES

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
A Unibes
na cidade

FAMÍLIAS
• 3.602 atendimentos a famílias
• 3.987 atendimentos individuais
JOVENS
• 670 crianças e jovens no Centro da Criança
e do Adolescente
• 700 jovens em capacitação profissional

Saiba onde está e o que faz a
Unibes nas diferentes unidades da
instituição na cidade de São Paulo

Cafeteria

Estacionamento
conveniado

Av. Cruzeiro do Sul

Edifício acessível
UNIBES CULTURAL

200 mil
foi o público recebido desde
a inauguração

Wifi Livre

Av. Pompéia

CANINDÉ
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IDOSOS
• 119 frequentadores fixos
por semana do Núcleo de
Convivência de Idosos e 222
frequentadores eventuais
• 30 idosos beneficiados pelo
Centro Dia
• 60 moradores nas
Instituições de Longa
Permanência
para Idosos

Venha de
de

Av

Av.

PINHEIROS
- INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS (ILPIs)

BRÁS
- BAZAR

ADOLESCENTE
Rua Oscar Freire,
2.500 - Ao lado do Metrô Sumaré
BOM RETIRO
São Paulo T. 11 3065.4333
- SEDE UNIBES De segunda a sábado,
das 10h às 19h
- CENTRO DE EDUCAÇÃO
CRIANÇAS
INFANTIL BETTY LAFER
200 crianças
Estacionamento Conveniado
- Rua Oscar Freire, 2.617
- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA

bu

Av. Sumaré

Av. Fco. Matarazzo

Av. Dr. Arnaldo

Fonseca

Segurança 24h

- BAZAR

MARGINAL TIETÊ

Av. Marquês de São Vicente

Av. Prof.

Elevadores

Ar condicionado
SANTANA

Parque
Ibirapuera
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MARIANA
AVILA
programação
divulgada neste guia pode eventualmente sofrer
- INSTITUIÇÕES DE LONGA
alterações.
Recomendável telefonar antes de vir à Unibes Cultural.
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)
Veja programação completa no site unibescultural.org.br

atendimentos a famílias

3.987

matriculadas
no Centro de
Educação
Infantil Be!y
Lafer por ano

Acompanhe
a programação
e garanta seu
ingresso mesmo
para eventos
gratuitos.

Bruno Assami
Diretor Executivo da Unibes Cultural

BAZAR
• 10 caminhões que
circulam por toda a
Grande São Paulo
• 2000 peças por
dia no Centro de
Distribuição

atendimentos individuais

Como você pode ajudar
PROGRAMAÇÃO
1 Você pode fazer uma contribuição pelo site unibes.org.br. 2 Você pode doar sua Nota
Fiscal Paulista e reverter os impostos para a Unibes. Fotografe e envie suas notas
(sem CPF) para o e-mail cupomfiscal@unibes.org.br ou whatsapp (11) 99356.4001.
3 Você pode doar tudo o que não usa mais (roupas, móveis, livros, brinquedos etc.)
para o Bazar da Unibes. Basta ligar para (11) 3311.7266, (11) 3226.7266, (11)
Prorrogada
3539.9715, ou enviar e-mail para bazar@unibes.org.br. Nós retiramos sua doação
até 22/7
sem custo. 4 Você pode ser voluntário tanto na Unibes como na Unibes Cultural.
10h30 - 18h30

Você já pensou em relacionar sua marca com um dos maiores
centros culturais da cidade de São Paulo?
1, 15, 22 e 29

5 | qua | 9h

Entre em
contato com a nossa
equipe de relacionamento.
BAZAR UNIBES
EXPERIÊNCIA FRESHBIZ
GRATUITA
Tel. (11)ENTRADA
3065.4333.
marketing@unibescultural.org.br
Evento do Instituto

EXPOSIÇÃO FRIDA E EU
Exposição interativa
para crianças sobre
Frida Kahlo, do Centre
Pompidou de Paris.
#Infantil #Todos

1, 8, 15 E 22/7
OFICINAS FRIDA E EU
GRATUITO

Oficinas para as crianças:
Fios e Eu, Flores de
Frida, Autorretrato com
Serigrafia, Autorretrato
com Carimbos, Contação
de Histórias, As cores de
Frida, Kirigami, Ser Criança
é Natural. Acompanhe a
programação pelo site.
#Infantil

1, 8, 15, 22 e 29

Aos sábados às 20h30

ESPETÁCULO
TEATRAL VISÕES
Peça para não ser vista
e que explora os outros
sentidos. É acessível
a deficientes visuais
e quem enxerga usa
vendas nos olhos.
Na história, quatro
diferentes desfechos
para a lenda
amazônicado boto.
#Jovem #Adulto #Sênior

Até 15/7

10h - 19h / 24h no muro da Av.
Dr. Arnaldo

INTERVENÇÃO E
EXPOSIÇÃO CÓDIGOS
URBANOS GRATUITO
Mostra visual da fotógrafa
Zaida Siqueira sobre arte
urbana e relação como
espaço público, com
exposição, intervenção
no muro da Av. Dr.
Arnaldo e projeções.
#Todos

No bazar sobre rodas
estacionado no Pátio
da Unibes Cultural, uma
seleção especial de
produtos dos bazares
da Unibes. Consulte
horários no site.
#Todos

1 | sáb
13h-20h

QUERMESSE CULTURAL
A Quermesse Cultural é
um festival e iniciativa de
acessibilidade a jovens
estudantes de instituições
públicas, com palestras,
atividades com música,
arte, gastronomia
e engajamento social
e econômico.
#Jovem #Adulto

Capitalismo Consciente
Brasil, que promove uma
experiência de simulação
multidimensional de um
ambiente de negócios.
#Adulto

5 | qua | 20h30
HISTORIA CONTADA
GRATUITO

A jornalista Mona Dorf
entrevista personalidades
judaicas. Neste encontro,
o convidado é o livreiro
Pedro Herz.
#Adulto

6 | qui | 19h

7 e 8 | sex e sáb
10h - 20h

FINAL PRESENCIAL DA
PRO LEAGUE DE CALL OF
DUTY - BRAZILIAN SERIES
OF GAMES GRATUITO
As melhores equipes
de Call of Duty IW
se enfrentam em
finais presenciais para
descobrir quem é a
melhor. Você poderá
acompanhar as
classificatórias
de segunda a sexta
no Band Sports a partir
das 23h30.
#Jovem #Adulto

8 | sáb | 14h

LAB 60+ CAFÉ GRATUITO
Empreendedores e
interessados no público
com mais de 60 anos
têm neste encontro uma
oportunidade única de
networking e de aquisição
de informações sobre o
mercado crescente
voltado à longevidade.
#Adulto #Sênior

MESA DESIGN REC
BRASIL GRATUITO
Novos paradigmas da
moda contemporânea,
com Marcia Merlo e
Consuelo Matroni, que
a cada edição trocam
conhecimentos com
convidados e público
sobre sustentabilidade,
inovação e consumo no
segmento da moda.
#Adulto #Jovem

6 | qui | 20h

8 | sáb | 15h

ENCONTROS CINEMUSICAIS
O projeto Encontros
Cinemusicais traz uma
proposta diferenciada:
mergulhar no universo da
variadíssima música judaica
por meio de pequenos
vídeos e sing-alongs.
Tema: Los Gauchos Judios.
#Adulto #Sênior

FOTROCA GRATUITO
Evento de fotografia
em que as fotos dos
participantes ficam
expostas em um varal e
cada um sai com a foto
de outro participante.
Bate-papo com Marcos
Muniz às 17h.
#Todos

4 | ter | 19h30

7 | sex |10h

10 | seg | 19h30

PALESTRA A MANDALA DO
NOVO BRANDING
Andrea Dietrich e Luciana
Bazanella, apresentam
uma nova forma de ver
o Branding, a partir dos
aspectos mais relevantes
das novas relações entre
pessoas e empresas,
utilizando a mandala como
metáfora para esta nova
forma de pensar as marcas.
#Adulto #Jovem

APRESENTAÇÃO DA
PESQUISA SOBRE
BENEFÍCIOS DOS GAMES
PARA IDOSOS GRATUITO
Apresentação do estudo
e resultados da Pesquisa
realizada pela ISGAME
– International School of
Game, que mostra que
criar games traz ganhos
à memória e raciocínio
lógico em idosos.
#Adulto #Sênior

CLUBE DE LEITURA
PENGUIM GRATUITO
Para quem gosta de
literatura, um bate papo
imperdível com um novo
livro a cada encontro,
com apoio da Cia. das
Letras. O livro do mês:
A vida invisível, de
Eurídice Gusmão
#Jovem #Adulto #Sênior

1 | sáb |15h
CÓDIGOS URBANOS
– OFICINA O JOVEM
APARELHADO: POR UMA
GUERRILHA DA IMAGEM

GRATUITO

Esta oficina abordará
formas de produzir e
analisar criticamente as
imagens que estão em seus
dispositivos tecnológicos,
aprimorando seu repertório
visual, além de desenvolver
uma visão crítica dessa
atualidade e permitir
maior independência
para as capacidades
imaginativas e criativas.
#Jovem

CURSOS Inscrições abertas
RAB. SHALOM
BER GOURARIE
A KABBALAH
DA VIDA E MORTE
Pensar sobre o futuro
pós-vida com o olhar do
aspecto espiritual não é
pessimismo, é consciência.
Datas: 23/8 a 6/9.
Quartas, 20h -21h30.
#Adulto #Sênior
CAMILA BLANKENSTEIN
CURSO DANÇA FOLCLÓRICA
ISRAELENSE
Milênios de cultura e uma
ótima atividade física.
Datas: Segundas
Iniciantes - 18h-19h
Avançado - 19h-20h
#Jovem #Adulto #Sênior
TATIANA GORENSTEIN
DANÇA CIRCULAR
Na roda, de mãos dadas,
são vivenciados ritmos,
movimentos, conexões
e comunhão. Uma
experiência que convida
à integração.
Datas: Segundas,
das 20h15 às 21h45.
FRANIA LICHTENSTEIN
HOCHMAN, RIVKA HAMEIRY,
GRAZIELLA FRUMA ALTMAN
E GISELA KORMES
CURSO DE HEBRAICO
MODERNO
Aulas de hebraico para
iniciantes, intermediários
e avançados.
Seg a Sex , 9h30-11h10
Seg a Qui, 19h-20h40
#Adulto #Sênior

CECÍLIA BEN DAVID
CURSO CULTURA JUDAICA
Tradição, costumes
e curiosidades para
todos os públicos.
Datas: 3/8 a 26/10.
Quintas, 20h-21h45.
#Adulto #Sênior
LUCIANE BONACE L.
FERNANDES
CURSO SENTIDOS E
SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO
EM SITUAÇÕES LIMITE
Sentidos e significados
da educação nos campos
de Theresienstadt,
Auschwitz-Birkenau
e no gueto de Varsóvia.
Datas: 4/9 a 25/9.
Segundas, 19h - 21h
#Adulto #Sênior
MARCIO MUSSEL
CURSOS DE KABBALAH:
MÓDULO III – OS 32
CAMINHOS DA ÁRVORE
DA VIDA E AS MEDITAÇÕES
CABALÍSTICAS
Datas: 19/8, 16/9,
14/10, 11/11 e 09/12
Sábados, 9h-13h
#Adulto #Sênior
MÓDULO V – KABBALAH
E OS ANJOS – O CAMINHO
DA DEVOÇÃO
Datas: 26/8, 23/09,
21/10, 18/11 e 16/12
Sábados, 9h-13h
#Adulto #Sênior

Inscrições e informações:
educacao@unibescultural.org.br
Telefones:
(11) 3065 4337 | (11) 3065 4347

12 | qua | 20h

13 | qui | 18h

CONCERTO CAMERATA
PAMPEANA GRATUITO
O regente Tasso Bangel
e Camerata Pampeana
celebram os 85 anos
do maestro, com as
músicas tradicionais que
marcaram sua trajetória
musical, desde a fundação
do Conjunto Farroupilha,
que levou a música e a
dança gaúchas a vários
países do mundo.
#Adulto #Sênior

CÓDIGOS URBANOS - ZAP!
SLAM - ZONA AUTÔNOMA
DA PALAVRA GRATUITO
Participe de uma
experiência de Slam, um
encontro de poesia em
que os participantes
recitam textos e poesias
nos contextos da
literatura, artes plásticas,
música, mas sempre
com foco na oralidade.
#Jovem #Adulto

IMPRENSA

2.541
matérias
27,886
centimetros
R$
14.574.251,71
valoração (centimetragem)

Novo website da Unibes Cultural,
com destaque para patrocinadores
na home e páginas internas

REDES SOCIAIS
FACEBOOK

72.746

curtidas até 31/12/17

65

%

Mulheres

34

%

Homens

852

publicações

110%
de crescimento

270.899
8.472.479

envolvimento

alcance

INSTAGRAM

8.092

419

seguidores até
31/12/17

publicações

183%
24.830

de crescimento

envolvimento

YOUTUBE

1.248
51
403%

inscritos em 31./12
publicações

crescimento

TWITTER

213.745

visualizações

463
1.238

seguidores em 31/12

publicações

87%
376.020
de crescimento

alcance

PARA TODOS

O eixo de integração de
gerações e diferentes públicos
em encontros e exposições.

Para Todos

Evento no pátio da
Unibes Cultural

Exposições, Atividades Esportivas,
Espetáculos Teatrais, as diversas
Viradas Temáticas, Festivais
Gastronômicos e, claro, o Pátio
Cidade, com uma programação
diferente todos os sábados.

FRIDA E EU
EXPOSIÇÃO
PARA
CRIANÇAS

EXPOSIÇÃO
PARA
CRIANÇAS

O espaço recriou a “Casa Azul”, conhecida
residência onde viveu Frida Kahlo.
Especialmente elaborada para crianças
e com grande sucesso de público no
Centre Pompidou em Paris, a exposição
é dividida em seis eixos temáticos.

- Frida e o Autorretrato
- Frida e a Família Árvore Genealógica
- Frida e a Dor – a Cama, Funny
Chair e Skele!on Puzzle
- Frida e Diego - Anahuacalli
- Frida e a Natureza Garden e The Deers
- Frida e Paris Mesa Surrealista

Para Todos

MELHORES PROGRAMAÇÕES INFANTIS 2017
Finalista do Guia da Folha e
Prêmio Governador do Estado

Patrocinador
Exposição Frida e Eu

Para
ParaTodos
Todos

PÁTIO CIDADE
ONDE TUDO
E TODOS SE
ENCONTRAM
Um espaço aberto com programação
gratuita, onde pessoas de todas as idades
encontram-se aos sábados das 12h às 20h
para trocar ideias, comer em Food Trucks
e Food Bikes da cidade, comprar produtos
orgânicos dos melhores produtores do
estado, ouvir boa música e conhecer o que
jovens designers, fotógrafos, cartunistas,
livreiros e tantos outros empreendedores
culturais andam fazendo de novo.

Photothings

Movimento dedicado à fotografia
contemporânea com ênfase na produção
de artistas da nova geração, sem galeria.
A curadoria de Marly Porto reúne os
nomes mais promissores, com a ideia de
fomentar artistas e suas artes de maneira
acessível. Todo 1º sábado de cada mês.

Pátio Design

A primeira feira urbana de design
da cidade com curadoria do designer
Hugo Sigaud.
Uma vez por mês, jovens criativos
mostram o melhor da produção
contemporânea no PÁTIO DESIGN,
um espaço aberto e livre para passear,
comprar design com curadoria e
aprender a fazer produtos originais e
descolados.

Comida Local

Gastronomia artesanal com curadoria
de A Queijaria. Microprodutores de
alimentos do estado de São Paulo
que buscam contato direto com
consumidores conscientes. A menor
distância possível entre produção e
consumo e a possibilidade real de
conhecer o produtor e seus alimentos.
O projeto acredita estar semeando
utopia para colher realidade. O objetivo
é aproximar o consumidor do produtor,
sem intermediários.

Para
ParaTodos
Todos

Patrocinadores e apoiadores do eixo Para Todos
PATROCÍNIO MASTER

PATROCÍNIO

APOIO

ADULTO

A VIDA EM PLENO
MOVIMENTO DE
CRIATIVIDADE.

Adulto

440 eventos entre palestras,
encontros e cursos que trouxeram
os diferentes eixos da economia
criativa como a Tecnologia, Universo
Digital, Design, Moda, Arte, Cultura,
Atualidades, Filosofia, Gastronomia,
Arquitetura, Urbanismo, , Inovação
e Empreendedorismo, Turismo,
Comportamento e Bem-Estar e
Educação. Entre os destaques está O
Mundo ao Vivo com Zeca Camargo,
Diálogos 140 com Ricardo Braga,
Coletiva para o Lançamento do
projeto Fruto de Alex Atala, Mercado
Itinerante e o História Contada que
trouxe Jaime Lerner, Sergio Simon,
Anita Novinsky, Bob Wolfenson,
Benny Novak, Família Bielawski, Ilan
Goldfajn, Laís Bondanzky e Pedro
Herz.

Áudio Visual
DOCSP
Festivais de Cinema
Midiamorfosis
Canal Azul
Ecofalante
Mobifilm
Festival de Cinema Italiano
Vilacine Educação
Brazilian Film Series
Mostra dos Direitos humanos

Moda
Brasil Fashion Revolution Week
Luxury for Web

Sustentabilidade
Susteinable Brands
O Futuro das Cidades

Gastronomia
Madame Aubergine
Organic Foods

Tecnologia e Universo Digital
Academia Draft
Diálogos 140

Comportamento/Bem Estar
Homem Brasileiro
LAB 60 +

Artes Visuais
Mulheres de Pedra
Moto Z
Frida e EU
Códigos Urbanos
Vazão
Rostos do Haiti
Liberdade de Ir e Vir
Homem Brasileiro
Fotroca
Cristiano Mascaro

Filosofia/Atualidades
Nilton Bonder
Inovação e Empreendedorismo
Fresh Biz
Talk Consciente

Viradas
Saúde
Cultural
Mobilidade
Maturidade
Zen
Sustentável

Adulto

Adulto

Patrocinadores do eixo Adulto
PATROCÍNIO MASTER

PATROCÍNIO

PATROCÍNIO

SER JOVEM NUNCA
É ALGO SIMPLES.
SÃO MUITAS PORTAS
QUE SE ABREM
SIMULTANEAMENTE.
Nosso objetivo é contribuir
com algumas dessas portas. As
portas do conhecimento e do
empreendedorismo cultural.
Hoje, cultura é ainda mais um
segmento que potencializa o
desenvolvimento de uma pessoa.
Com esta visão, trouxemos
grandes pensadores, mentores e
metodólogos que fortaleçam os
jovens em sua iniciação.
Novas plataformas alinham toda
essa programação: o aprender
a conhecer, o fazer, o vivermos
juntos e o ser.

JOVEM

Um programa dinâmico e
permanente de formação e
inclusão cultural dedicado ao
jovem. A programação semanal
promoveu diversas atividades
intergeracionais, aproximando
os jovens de novas oportunidades.

66 atividades focadas no
empreendedorismo cultural
que reuniram mais de 50
profissionais de diferentes áreas
que proporcionaram aos jovens
oficinas, cursos, workshops,
palestras e mentorias dentro
dos programas Unibes Lab e
Perspective Hub, além do o BSOG
que trouxe a final do campeonato
de Game e a parceria com a SEE
no projeto Voando Alto.

Jovem

UNIBES LAB
TALENTO COM FOCO
NO RESULTADO
Portas Abertas
Programa voltado para jovens
adolescentes e pré-universitários que
buscam aumentar seu conhecimento
e sua interação com a inovação e a
tecnologia.
240 atendimentos por ano em cursos
gratuitos de cinema de animação,
fotografia, música e muito mais.

Coaching
Aconselhamento de Carreira na
Cultura (Universidade de Oxford)
Sob a mentoria de Miriam Schuartz,
o coaching é um processo individual,
sigiloso, cujo objetivo é promover a
reflexão e apresentar soluções para
questões específicas de carreira para
jovens universitários ou em início de
vida profissional, sobretudo em seus
momentos de escolha e transição
relacionadas ao universo do trabalho.
Os atendimentos foram individuais
e gratuitos por um consultor
de carreira profissional, em
5 a 8 sessões de uma hora, uma
vez por semana.

Coworking
A Unibes Cultural disponibiliza
espaço para que as empresas
ganhem vida.
É uma área dedicada aos
empreendedores das mais diversas
áreas. Ao todo são 21 estações
de trabalho colaborativas que
funcionam de segunda a sextafeira, das 9h às 19h e aos sábados,
das 9h às 13h.

Série de programas pensados para jovens
empreendedores da área cultural, revelando
talentos, oferecendo subsídios para
formatação de ideias e abrindo as portas
para o mercado.

UNIBES LAB
ministério da cultura, governo do estado de são paulo,
secretaria da cultura, cielo e unibes cultural apresentam

da ideia
ao negócio

na economia criativa

Hoje às 19h
David Faiguenboim,
Fernando Simões Filho,
Rafaela Cappai,
Sandra Boccia,
e Thiago Vinicius
Juntos no talk
"Velhos e Novos
Paradigmas: o mercado
de trabalho no século 21"

Participe do debate e lançamento do Unibes Lab, programa
da Unibes Cultural para o jovem empreendedor. Aproveite
para se inscrever nos programas Carreiras Lab Workshop,
Empreendedorismo Consciente e Empreendedor Cultural.
Acesse o site e saiba como participar:

www.unibescultural.org.br
Rua Oscar Freire, 2500 - Ao lado do metrô Sumaré
PATROCÍNIO MASTER

REALIZAÇÃO

Patrocinadores e apoiadores do Unibes Lab
PATROCÍNIO MASTER

APOIO

PERSPECTIVE HUB

Patrocinadores e apoiadores do Perspective Hub
PATROCÍNIO MASTER

PATROCÍNIO

APOIO

ENVELHECER
HOJE É UMA
REFLEXÃO NAS
MAIS DIVERSAS
FRENTES.
Em 2017 continuamos em nosso
propósito de criar um espaço para
tirar o idoso do isolamento social,
oferecendo um centro cultural com
atividades intergeracionais.

SÊNIOR

Uma nova demanda foi um olhar
sensível em nossa programação:
desenvolver uma programação
que ampliasse novas formulações
e promovesse um despertar para
a formação em diversas áreas de
atividades.

105 atividades que
envolveram mais
de 60 profissionais
e proporcionaram
a reflexão sobre diferentes
paradigmas, além de trazer
o programa Mutações
da Idade como foco na
reinvenção profissional,
o lançamento da Virada
da Maturidade, IS Games e a
parceria com o Maturijobs.

Sênior

Lab 60+
Festival e encontros de especialistas e
empreendedores voltados ao público
com mais de 60 anos Organizado
pelo Movimento LAB60+ para reunir
pessoas em busca de visibilidade para
seu trabalho ou ideias, o evento gratuito
conecta iniciativas, projetos e pessoas
para revisar o que é ser idoso e realizarse a partir dos 60 anos no Brasil.

Coaching - Aconselhamento
de Carreira na Cultura
(Universidade de Oxford)
É um processo individual, cujo objetivo
é promover a reflexão e apresentar
soluções para questões específicas de
carreira, sobretudo em seus momentos
de escolha e transição relacionadas ao
universo do trabalho. Os atendimentos
gratuitos foram realizados por
especialistas em gestão de carreira.

Mutações da Idade Unibes
– Banco24Horas
A Unibes Cultural, em parceria com o
Banco 24Horas, desenvolveu o projeto
laboratório Mutações da Idade, para
qualificar pessoas com mais de 50 anos,
com o objetivo de capacitá-las para a
reinserção no mercado de trabalho.
A longevidade já é uma realidade. Viver
mais e com qualidade pressupõe não só
mais recursos financeiros, mas também
a possibilidade de se sentir feliz e
realizado o que, muitas vezes, significa
voltar a trabalhar e se sentir produtivo.

Afinal, o que elas querem?

ISGame – Sênior

A atriz Marisa Orth e a antropóloga
Mirian Goldenberg foram as estrelas
do Talk Show Beneficente que abordou
de forma divertida a felicidade, a
longevidade e as questões que angustiam
homens e mulheres de todas as idades,
relacionadas a amor, sexo, casamento,
fidelidade, felicidade e muito mais.

Crianças e avós juntos para criar um
game. Essa foi a proposta do curso que
reuniu gerações para o desenvolvimento
de um game 2D, trabalhando raciocínio
lógico, criatividade, trabalho em
equipe, planejamento, concentração e,
principalmente, a intergeracionalidade e
a atividade dos longevos.

Encontros mensais
MaturiJobs

Unibes Cultural Sênior

Estimular o networking e fomentar
parcerias entre a faixa etária dos 50+ são
os objetivos dos encontros mensais da
comunidade MaturiJobs. Cada vez mais
ativa, a terceira idade quer se manter
atualizada no mercado de trabalho ou se
reinventar profissionalmente.
Nesses encontros também são debatidos
temas intergeracionais no ambiente
corporativo, tecnologia, alternativas de
trabalho e como atrair mais empresas
para a causa da longevidade.

O envelhecimento populacional já é
realidade no Brasil e no mundo. Se antes
as pessoas se preparavam para viver até
os 70 anos, hoje elas precisam pensar
na longevidade, até os 85, 90 anos. Em
parceria com a Hype60+, um núcleo de
inteligência de marketing especializado no
público sênior, e outras empresas parceiras,
o Programa Unibes Cultural Sênior
apresentou uma série de atividades para
ajudar essa população a se reinventar numa
nova e inédita etapa da vida, aproveitando
o que a terceira idade tem de melhor.

Sênior

Patrocinador do Eixo Longevidade

O PÚBLICO PAIS
E FILHOS JÁ ESTÁ
CONSOLIDADO NA
UNIBES CULTURAL.
Todos os sábados, uma
programação diversificada com
espetáculos teatrais, oficinas,
contação de história e atividades
esportivas reuniu este público
numa interação emocionante
e prazerosa. Garantimos um
espaço gratuito de convivência
cultural para a família.

INFANTIL

Com esta visão, ampliamos
nosso desafio ao oferecer
durante todo o mês de Julho um
período intenso de atividades
culturais para as crianças.

170 atividades envolvendo
mais de 140 profissionais
e 93 atividades no mês de
julho envolvendo mais de
115 profissionais, além da
parceria com a ACONSP que
pelo segundo ano trouxe
a cultura de diferentes
países para as crianças. As
atividades compreenderam
o cinema, gastronomia,
teatro, oficinas, contação
de história, dança, artes
marciais, confecção
de games, música e o
lançamento dos espaços
Cadê Bebê e Sala Kids.

Infantil

Kids Que Arrebentam
(Programação - Férias
de Julho)
Uma programação pensada para
a garotada nas férias de Julho com
oficinas, teatro, cinema, contação
de história e brincadeiras de rua,
que teve muita brincadeira para
as crianças e tranquilidade aos
pais que contaram com mais esta
opção de lazer e cultura durante
as férias escolares.

Programação
de sábado
Aos sábados, a criançada tem uma
agenda permanente de diversão.
O teatro, a leitura, as oficinas, a
contação de história e o esporte
se encontram numa divertida e
educativa programação para virar o
mundo de ponta-cabeça com muita
criatividade.

Vilacine Educação
O Vilacine Educação, com
curadoria de Raphael Aguinaga
do Cine Joia do Rio de Janeiro,
traz uma série de filmes que
abordam os conceitos transversais
adotados pelo programa de
educação do MEC, como Ética,
Pluralidade Cultural, Meio
Ambiente, e Saúde, uma verdadeira
oportunidade de entreter e educar
crianças e adolescentes por meio
da sétima arte.
As sessões são gratuitas
e aconteceram todas as segundas
às 10h30.

Apoiador do Eixo Infantil

KIDS QUE ARREBENTAM

1899

s
Fériaem julho?

participantes

ATIVIDADES GRATUITAS PARA AS CRIANÇAS
AGITAM O MÊS NA UNIBES CULTURAL

1 A 22 DE JULHO
SEGUNDA A SÁBADO
DAS 11H ÀS 18H

Você sempre pode ser mais

PRORROGADA
EXPOSIÇÃO
FRIDA E EU CONTINUA
EM JULHO

www.unibescultural.org.br

22 oficinas
8 Contações de
histórias
2 Teatros
2 Shows científicos
1 Show musical
1 Discotecagem
3 Cursos de games
Espaço Cadê Bebê
Mostra de cinema
Direitos Humanos
Participação
de 3 centros culturais
dos consulados
da Índia, Lituânia
e Coreia
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Apoiadores do Kids que Arrebentam

ESPAÇOS
PARA TODOS
OS EVENTOS

Lounge

Teatro

Auditório

A área social situada
no térreo do edifício
foi projetada para ser o
ponto de encontro. Lugar
agradável e bastante
descontraído.
Capacidade para
grande fluxo de pessoas

O teatro tem capacidade
para 300 pessoas e recebe
espetáculos musicais
e de artes cênicas,
palestras e debates,
eventos corporativos
e cerimônias. Seus
equipamentos, acústica
e qualidade técnica
permitem receber os mais
diversos tipos de eventos.

Espaço multiuso,
localizado no térreo e de
fácil acesso do público,
com possibilidade de
montagem dos mais
diversos tipos de
eventos. As paredes de
madeira clara tornam o
espaço aconchegante e
com qualidade acústica.

Salas multiuso
Espaço reservado para
reuniões, cursos e
treinamentos.
Pode ser montado de
acordo com a formatação
do evento.
Até 60 pessoas

300 lugares

90 lugares (Palestras)
125 lugares (Coquetéis)

U-Cult 360º
Um novo espaço, no
andar superior da Unibes
Cultural e com vista
privilegiada da cidade.
Saiba mais em unibescultural.org.br/espacos

5mil m2
Teatro - 300 lugares
Auditório - 90 lugares
8 salas multiuso
modulares
Salas para exposições
Pátio externo para eventos
Espaço com
O
Vista panorâmica 360
WI-FI livre
Acessibilidade

Rua Oscar Freire, 2500
Sumaré São Paulo SP
CEP 05409-012
11 3065.4333
marketing@unibescultural.org.br
www.unibescultural.org.br

fb.com/UnibesCultural
@UnibesCultural
@UnibesCultural
/UnibesCultural
company/unibescultural

