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Atividades das oﬁcinas culturais serão
retomadas no mês de março
Foto: Ascom/P-SMO

São Miguel do Oeste
secretaria de cultura,
lazer e turismo realizou na última semana, o
encerramento de todas as
oﬁcinas culturais do programa Viver com Arte.
Neste ano, a secretaria
ofereceu 24 oﬁcinas que
tiveram a participação de
1.215 alunos. As atividades
foram desenvolvidas nas
dependências do Centro
Municipal Cultural, nos
bairros e nas Linhas Alto
Guamirim e Dois Irmãos,
onde acontecem as aulas.
Conforme o secretário
Elias Araújo, as oﬁcinas
tiveram um crescimento
signiﬁcativo passando de
um atendimento de 870

A

alunos para 1.214, que rece- 2014 serão realizada a par- 15 de março. Todos os aluberam aulas de artesana- tir do dia 03 de fevereiro, nos devem fazer novas insto, danças, capoeira, pin- com início das aulas no dia crições.
turas em vidro e tela, piaRelação das Oﬁcinas e Instrutores
no, teclado, violão, canto e
Teclado
– Tadeu Bortolini
vocal, teatro, tricô e croDança alemã - Cecilia Hammerschimitt
chê, biscuit e ballet.
Biscuit –Sirlei Tumeleiro
“Estivemos particiBanda municipal –Lucimar Benites Resmin
pando em quase todos os
Pintura em tela e vidro - Marineiva Grazziola
encerramentos. ParabeniPiano – Maiara Marcon e Telma Gaspodini
zo o trabalho dos instrutoPatchwork – Gisela Gausmann
res e também dos alunos
Artesanato - Silvanira Ferreira
que cumpriram as atividaPintura em tecido - Marineiva Grazziola
des propostas nas oﬁcinas.
Ballet – Glaucia Sebben
Este trabalho terá sequênTeatro – Jones Pacheco
cia no próximo ano e nossa
Técnica vocal – Celly Pacheco Maurer
meta é ampliar ainda mais
Dança de salão - Carlos Pinheiro
o atendimento à populaDança livre centro – Patrice de Oliveira
ção”, aﬁrmou Elias.
Violão – Valderes da Rocha e Pedro Pinheiro
Capoeira – Alexandre Camargo
Elias informa que as
Dança livre bairros – Claudio Janovitz
inscrições para as oﬁcinas

