As ‘Meditações
Extravagantes’ do
artista capixaba Nenna

Editais Rede Cultura
Jovem: estímulo às ideias
dos jovens capixabas
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Entrevista

Três anos e mais de 300 mil beneficiados
Idalberto Moro, presidente do Ins-

o publico local tem acesso gratuito,

E para 2012? O que o capixaba

tituto Sincades, abre esta primeira

o que é muito importante.

pode esperar?

edição da Revista “Instituto Sinca-

Fizemos com o Governo do estado um

des em Revista” de 2012 expressan-

O que o Sr. destaca como a grande

importante debate em 2011 sobre os

do sua satisfação pelos três anos da

contribuição do Instituto nestes

novos projetos e destaco a nossa con-

Instituição e expõe que novos proje-

três anos?

tribuição ao programa Estado Presen-

tos de fomento e apoio à cultura no

Existem diretrizes importantes que

te. Em parceria com a Fames levare-

Estado, ainda estão por vir.

estamos mantendo, especialmente

mos música durante todo este a ano a

o acesso gratuito e democrático da

1.800 alunos da rede publica da Gran-

Como o Sr. avalia estes três anos de

população aos projetos que apoia-

de Vitória. Ao final, teremos inúmeros

atividades do Instituto Sincades?

mos. Nossa parceria com o Gover-

grupos de jovens músicos e o projeto

Avalio como muito positivo. O Insti-

no do estado tem permitido que, por

é criar uma orquestra com os melho-

tuto foi e continua sendo uma novi-

exemplo, exposições de porte mun-

res talentos revelados nas oficinas. O

dade como instrumento de fomento

dial sejam realizadas aqui no Espi-

Programa Rede Cultura Jovem está

e apoio à cultura e a diversas ações

rito Santo, e num espaço belíssimo

novamente realizando os Editais, que

de inclusão sócio cultural no Espi-

que é o Palácio Anchieta. Assim foi

darão oportunidade a cerca de 80 pro-

rito Santo. Trata-se de uma fonte

com as obras de artistas como Pi-

jetos de terem um incentivo financeiro

de recursos financeiros e técnicos

casso, Goya, Leonardo Da Vinci, Mi-

e orientação profissional para aqueles

que tem proporcionado benefícios

chelangelo, dentre outros. Milhares

que sonham em ser artista, aprimorar

importantes para todos os capixa-

de alunos foram estimulados e pre-

seu talento e ter uma primeira chance.

bas. Nestes três anos mais de tre-

parados para visitarem as exposi-

Mas muito outros projetos estão defi-

zentas mil pessoas foram direta-

ções, o que dificilmente aconteceria

nidos como um seminário para deba-

mente impactadas e beneficiadas

em suas vidas não fosse esse apoio.

ter e valorizar as minorias étnicas no

por mais de uma centena de pro-

O Museu de Arte do ES mais que do-

Estado, um fórum de danças, em sua

jetos e ações de apoio à cultura. O

brou o número de visitantes com as

segunda edição, mais exposições, ou

artista capixaba tem mais oportuni-

exposições que estamos apoiando,

seja, o Instituto estará presente nos

dades, os jovens estão sendo aten-

revitalizando este importante espa-

principais projetos culturais realiza-

didos e possuem ações especiais e

ço cultural capixaba.

dos no ES em 2012. É a nossa missão.
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Exposição

Maes recebe ‘Meditações Extravagantes’
do artista capixaba Nenna
As instalações se propõem a despertar diferentes percepções no visitantes
O Instituto Sincades sempre em parceria com o Governo de Estado, por
meio da Secretaria de Cultura, procura incentivar os artistas locais por
meio do apoio à cultura e as diversas
ações de inclusão sócio cultural que
valorizam e enriquecem o Estado.
A primeira exposição do ano “Meditações Extravagantes” do Artista capixaba Nenna, será aberta no dia 19
de abril no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes). Um conjunto de oito

pixaba, Nenna mistura, nesta exposi-

instalações com o propósito de provo-

ção, diferentes materiais que permi-

car reflexões sobre temas universais

tirão ao público uma interação com

a partir de ‘ambientes de imersão re-

as peças, fazendo com que os limites

ferencial, criados para a exposição’.

territoriais entre as obras gerem lei-

Conhecido por romper os padrões

turas isoladas ou complementares.

tradicionais da arte na sociedade ca-

Não deixe de visitar!

Entrada
Serviço
Gratuita
Exposição Meditações
Extravagantes - Nenna
A exposição vai até o dia 22 de julho,
de terça a sexta das 10h as 18h e
finais de semana das 10h as 17h
Museu de Arte do Espírito Santo – Maes

Albergue Martin Lutero ganha terreno
e terá instalações ampliadas
O convênio de entrega do novo terreno foi assinado
durante café da manhã realizado na instituição
Foi assinado no dia 01 de março

necessitam de tratamento médico-

pelo presidente do Instituto Idal-

-hospitalar na Grande Vitória.

berto Moro e pelo Governador do Es-

Com a ampliação, o espaço abri-

tado, Renato Casagrande, o convê-

gará um número ainda maior de pes-

nio de entrega do terreno para a ex-

soas vindas de varias cidades do Es-

pansão do Albergue Martim Lutero,

tado para tratamento hospitalar. O

que desde sua fundação, em 14 de

albergue vai além da hospedagem,

junho de 1992, tem atuado no apoio

lá os pacientes encontram apoio e

aos pacientes e seus familiares que

alento nos períodos de permanência.
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Espetáculos e Eventos

Cia. de Dança
Andora representa
o ES e o Brasil na Europa
Grupo de dança folclórica leva cultura do Estado ao exterior,
com apresentações em Portugal, França e Espanha
O Instituto Sincades está apoiando

durante o Festival Internacional de

de de Strasbourg-França, e na Es-

a Cia. de Dança Andora do Espírito

Folclore do Conselho de Almeirim,

panha entre os dias 28 de abril e 01

Santo, grupo de congo caracteriza-

em Portugal.

de maio. No retorno está previsto

do por músicas animadas, figuri-

Os artistas vêm se preparan-

uma mostra fotográfica na galeria

nos e cenários representativos da

do para fazer belas apresentações

da UFES além da produção de um

cultura capixaba. Trata-se de uma

no continente europeu. Ainda em

vídeo e uma apresentação das pe-

apresentação em terras portugue-

permanência no país, o grupo tam-

ças apresentadas e pesquisadas du-

sas entre os dias 20 e 25 de abril,

bém se apresenta na Universida-

rante o festival.

Instituto lança Relatório de Atividades 2011
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O Instituto Sincades lançou no dia 14

tos, desenvolvidos em parceria com

de março, o relatório de suas ativi-

o Governo do Estado e que contribu-

dades no ano de 2011. Exposições

íram para o desenvolvimento social

de artes de artistas locais, nacio-

e cultural do Espírito Santo.

nais e internacionais, lançamentos

A segunda edição do Relatório

de livros de autores capixabas, es-

traz ainda uma retrospectiva dos

petáculos culturais, além de refor-

três anos dedicados ao fomento e

mas, capacitações e apoio a proje-

ao apoio à cultura capixaba.

Estado Presente

Instituto Sincades apoia
Programa Estado Presente
Ações de inclusão social já estão sendo realizadas em
bairros de vulnerabilidade social da Grande Vitória
O Instituto Sincades e o Governo do

de capacitação artística.

Estado formalizaram um conjunto

Outro projeto é a In-

de parcerias no dia 14 de março du-

clusão Musical, uma par-

rante o 1º Encontro de Amigos Sin-

ceria entre Governo, Ins-

cades. Trata-se das ações que serão

tituto e Faculdade de Mú-

promovidas pelo Instituto dentro do

sica do ES (FAMES), que

Programa Estado Presente em De-

a partir de abril dará ini-

fesa da Vida, do Governo do Estado.

cio às oficinas de música,

Lançado em maio de 2011 o Pro-

na qual 1.800 alunos das

grama Estado Presente foi criado

redes municipais de ensino partici-

“Estamos usando a cultura como

para levar às comunidades menos

pam de aulas que visam à sensibili-

instrumentos para fortalecer a cul-

favorecidas ações de cidadania e

zação e a iniciação musical.

tura da paz no Espírito Santo, para

combate à violência e criminalidade.

Além disso, por meio da Secre-

reduzir a intolerância e livrar as nos-

O Programa Rede Cultura Jo-

taria de Estado de assistência So-

sas crianças e adolescentes do risco

vem é uma das ações desenvolvi-

cial e Direitos Humanos (SEADH) a

social e mantê-las longe das drogas.

das pelo Instituto que, durante as

instituição apoiará a reestruturação

O Instituto Sincades é um grande co-

Ações Integradas pela Cidadania,

de oito instituições sociais localiza-

laborador nesse trabalho”, afirmou

proporciona aos jovens oficinas

das na Grande Vitória.

o governador.

1.800 alunos de escolas públicas participam
das oficinas de música da Fames
Projeto chega a cinco bairros da Grande Vitória
Foi realizada no dia 22 de dezembro

Ao todo serão beneficiados 1800

em solenidade no Palácio Anchieta,

adolescentes de Terra Vermelha, Vila

pelo Governo do Estado em parce-

Bethania, Nova Rosa da Penha, São

ria com o Instituto Sincades, a entre-

Pedro e Feu Rosa. O início das aulas

ga simbólica dos instrumentos mú-

está marcado para o mês de abril e

sicais à Faculdade de Música do Es-

os interessados poderão se inscre-

pírito Santo (Fames), que realizará

ver nas atividades de sensibilização

Ao final do ano será criado uma

oficinas de música para alunos das

musical, canto coral, flauta doce, vio-

orquestra com os melhores talen-

escolas públicas da Grande Vitória.

lão e percussão.

tos revelados no projeto.
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Rede Cultura Jovem

Estímulo às ideias dos jovens capixabas
Pelo terceiro ano consecutivo, os

das receberão o aporte financeiro

panhamento da equipe do PRCJ

Editais Rede Cultura Jovem irão

de R$3 mil até R$5 mil. Durante

e são estimulados a trocarem ex-

contemplar propostas artístico-

o seu desenvolvimento, os proje-

periências e estabelecerem par-

-culturais protagonizadas por jo-

tos também contam com acom-

cerias entre si. Uma realização da

vens e coletivos juvenis do Espí-

Secretaria de Estado da Cultura

rito Santo. Essa ação de fomen-

do Espírito Santo sob a execução

to do Programa Rede Cultura Jo-

do Instituto Sincades.

vem (PRCJ) promove o direito à ex-

As inscrições para os Editais

pressão e à experimentação artís-

RCJ 2012 podem ser feitas até

tica das novas gerações.

o dia 13 de abril pelo endereço

Este ano, as propostas escolhi-

Ano novo site novo!
O novo site do Instituto Sincades está
mais dinâmico e interativo, agora com
muito mais notícias, fotos e vídeos!

Cadastro de
fornecedores
O Instituto Sincades mudou a forma
de contratação de serviços e aquisição de produtos. Todos os fornecedores terão, obrigatoriamente, que estar
cadastrados em nosso banco de dados. Para isso, basta acessar o novo
site (www.institutosincades.org.br) no
menu “CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS”.

12

www.portalyah.com.br.

