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RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 
OUTUBRO – 2022 

CENTRO MAX FEFFER CULTURA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

                                

 

FORMAÇÃO 

Aulas Regulares – Total de 266 matrículas 

1. Ballet – 65 alunos 

 

 

 

 

Com a convicção de que a cultura é um dos pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e de 

uma economia rica e sustentável, entregamos à cidade o Centro Max Feffer de Cultura e Sustentabilidade. 

O Max (carinhosamente chamado pelos pardinhenses) tem como  missão de potencializar a comunidade. Ele é tem 

como missão ser propulsor de ações que tragam a memória e identidade cultural individual e coletiva como 

elementos fundamentais para o exercício da cidadania. 

Desenvolvemos nossas atividades e promovemos a curadoria de programação com base em três pilares estratégicos: 

Clicksign 386c9984-cbde-4403-8e06-9df4a818cf84

http://www.centromaxfeffer.com.br/


 

Praça Ademir Rocha da Silva, 55 - Bairro Nova Pardinho - Pardinho/SP CEP 18.640-000 
Telefone: (14) 3886-1491 www.centromaxfeffer.com.br 

 

2. Jazz – 39 alunos 

 

3. Capoeira – 09 alunos 

 

4. Capoterapia – 12 alunos 

 

 

5. Teatro Musical –13 alunos 
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6. Canto – 12 alunos 

 

7. Viola Caipira – 21 alunos 

 

8. Violão Caipira – 21 alunos 

 

9. Yoga – 25 alunos 
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10. Lutheria – 09 alunos  

 

 

 

11. Iniciação Musical – 09 alunos 

 

12. Caipiras da Cuesta– 19 alunos 
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13. Jovens da Cuesta – 12 alunos 

 

 

FORMAÇÃO 

Oficina de Fios de Malhas 

        

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

TEATRO NO MAX "NUM PISCAR DE OLHOS" 

No dia 15/10, sábado às 19h, o Max recebeu a peça de teatro “Num piscar de Olhos” da Cia. Poética de Botucatu. 

Sinopse: Em uma estação de trem, uma estrangeira falando russo pede ajuda para achar seus parentes que perdeu 

na trajetória para chegar ao Brasil. Assim começa “ Num piscar de olhos”, com a atriz que narra sua entrevista com 

sua avó materna Helena, perguntando sobre sua família vinda da Rússia. Conforme os relatos acontecem, a atriz vai 

interpretando a si mesma, a sua avó, sua bisavó Irina e, até mesmo, a sua trisavó russa Constanta. Essa última, criada 

a partir do imaginário da própria atriz. Um exercício teatral que revela ao mesmo tempo a história de sua família 

materna bem como o processo de criação do experimento teatral. No entanto, nos relatos de sua avó, a atriz 

questiona ao espectador: 
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Atuação: Giovanna Hernandes Cardoso 

Direção: Elias de Oliveira Pintanel 

Dramaturgia: Cia Poética 

Público: 30 

 

 

GRUPO RAIZ “CONSERVATÓRIO DE TATUÍ" 

No dia 16/10, domingo às 16h, recebemos no Max o show do Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí. 

O Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí surgiu em 2018, com a proposta de fazer uma leitura da chamada 

Música Brasileira de Raiz, tanto na performance instrumental como na de canções a partir de formações diversas. O 

grupo conta, atualmente, com cerca dez integrantes, alunas e alunos de instrumento e canto das Áreas de Música 

Popular (MPB/Jazz) e Música Erudita.  

Coordenação: Zeca Collares 

Compositor, instrumentista de viola caipira, pesquisador da cultura popular brasileira e bacharel em Cinema pelo 

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp). Iniciou seu ofício de violeiro 

nas rodas de Folia de Reis na região de Grão Mogol/MG, onde nasceu. Em 1984, formou parceria com 

o folclorista, compositor e cantor Dino Lopes, ponto de partida para sua carreira musical. Estou MPB no Tema Centro 

Musical de Marília com o professor Paulo Estêvão “Tevão” na década de 1990. Um dos fundadores do grupo Mucunã 

de música regional Brasileira. Hoje soma mais de 20 anos de carreira e oito CDs lançados dentro do universo da Viola 

Caipira. 

Público: 50 
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NO RASTRO DO FERREIRINHA 

No fim de semana de 22 e 23 de outubro, aconteceu o evento "No Rastro do Ferreirinha". Moda de viola, comitivas, 

cavalgadas, comida tropeira e muito mais. 

O evento é alusivo à Moda de Viola “Ferreirinha”, de Adauto Ezequiel, o Carreirinho, que é considerada o maior 

fenômeno do gênero e recria a letra da música e o trecho percorrido nos Campos dos Espraiadinhos, na cidade de 

Pardinho. “Fomo buscá um boi brabo no Campo do Espraiadinho, era vinte e oito quilometro da cidade de Pardinho”.  

A cidade de Pardinho se tornou conhecida em todo o Brasil por conta dessa moda e está para o Ferreirinha e para a 

música raiz tal qual Ouro Fino está para o Menino da Porteira, O Rei do Gado para Ribeirão Preto e Luiz Gonzaga para 

o sertão. 

Em 2021, homenageamos o centenário do “Carreirinho” autor da moda de viola “Ferreirinha” que dá nome ao 

evento, neste ano de 2022 será comemorado o centenário de Índio Vago, já falecido e que apesar de ter nascido na 

cidade Águas de Santa Bárbara viveu parte de sua vida em Pardinho onde ainda existem amigos dessa convivência. 

Público: 350 
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USO DO ESPAÇO PELA COMUNIDADE 

OFICINA: O CORPO EXPRESSIVO DO ATOR COM MERLIN KERN SARUBO 

No dia 15/10, sábado das 8h30 às 17h30, aconteceu no Max a oficina “O Corpo Expressivo do Ator” com coordenação 

de Merlin Kern. 

O projeto apresentou aos atores a importância da expressão corporal, explorando as técnicas cênicas a fim de instigar 

a busca e a investigação, pessoal e coletiva, experimentando práticas teatrais diferenciadas. 

Minicurrículo da mediadora: 

Merlin Kern é atriz e diretora de movimento da Cia Imediata de Teatro. Atuou em vários espetáculos, como: "Uma 

Intervenção Poética para C. R. Mantovani", direção de Angela Barros; "Trabalho, o Homem o Tempo e o Espaço", 

direção de Rodolfo Amorin (Grupo Dìnamo/Dança), "Cenas Possíveis", direção de Melany Kern, e nos curta-

metragens: "Ouvidos Calados", direção Ricardo Camargo e Mauro Batistella; "Um Corpo no Quintal", direção de Juca 

Mencacci; e "Matrioska - Alma e Sombra", direção de Adriano Sobra 

Público: 08 

       

 

ACADEMIA DO FUTURO - JORNADA JOVEM 

02 Encontros 

Data: 20 e 21/10  

Público: 13 e 16 
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ENSAIOS – JOVENS HIP HOP 

Toda 5ª e 6ª feiras  

Público: 03 

 

JOVEM AGRICULTOR 

Pelo terceiro ano, Sergio Vieira – CDC, foi  convidado pelos instrutores do Senar e Sindicato Rural de Pardinho, para 

palestrar aos alunos do programa "Jovens Agricultores do Futuro", curso de 10 meses de duração de segunda a sexta 

feira no contraturno escolar.  

Para falar sobre nossa história de Pardinho desde do Patrimônio do Bom Jesus do Ribeirão Grande, passando pelo 

Distrito da Capela do Divino Espírito Santo do Rio Pardo até Pardinho dos dias atuais.  

O tema foi: História Política e Cultural e Personalidades que nomeiam Ruas e Praças de nossa cidade.  
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BIBLIOTECA 

 

PROJETO VIVA MELHOR – BOAS ENERGIAS: ENCONTRO “TROCA DE SABERES COM ERVAS MEDICINAIS”, COM 

LUCIANA E FERNANDA. 

No dia 05/10 aconteceu o Encontro: “Troca de saberes com ervas medicinais” com Luciana Lago e Fernanda Ribeiro. 

Destinado a melhor idade, o encontro foi realizado na Biblioteca Comunitária do bairro Campos Elíseos. Nesse 

encontro, os participantes tiveram a oportunidade de repensar coletivamente a relação de todos com as plantas 

medicinais e seus diversos usos tradicionais ao longo da história, discutindo suas experiências cotidianas, práticas de 

cuidados e conhecimentos tradicionais.  Com dinâmicas, sensibilização corporal, entre outras atividades, foi um 

momento de troca de saberes, com aprendizados e reconhecimento passados de geração em geração do poder das 

plantas medicinais na história pessoal de cada um. Além disso, reforçou-se o vínculo e solidariedade, o 

desenvolvimento e a participação em ações de saúde, bem como o empoderamento/autocuidado em relação à 

prática, promovendo qualidade de vida e bem-estar.  

Público: 10 pessoas 

 

DIA DO IDOSO: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CCI DE PARDINHO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) 

Em parceria com o CRÁS (Centro de Referência de Assistência Social) e em comemoração ao Dia do Idoso (01/10) no 

dia 06/10, Rosane foi convidada para contar histórias no CCI de Pardinho. Rosane contou dois belos contos 

motivadores, que foram bastante aplaudidos pelos ouvintes. 
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OFICINA DE COMUNICAÇÃO: “FALAR CLARO E BEM” COM ELIZABETH AMBIEL 

No dia 08/10 aconteceu a “Oficina de Comunicação: Falar claro e bem”, ministrada por Elizabeth Ambiel. Através 

dessa oficina, Elizabeth abordou que “falar claro e bem” é importante para: Expor um trabalho escolar, conseguir 

um emprego, vender um produto, etc. Com poesia, mímicas, jogos teatrais e leituras, tratou-se de como falar 

claramente e cativar o público. Falar em público requer, além de preparo técnico e específico daquilo a que se 

propõe, um preparo sobre o público alvo, a escolha da linguagem adequada, a entonação e a relevância. É de imensa 

importância para a inserção social, no trabalho e na vida como um todo. Participaram dessa atividade as crianças e 

jovens da Guarda Mirim.  

Público: 40 pessoas. 
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PROGRAMA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E MEDIAÇÃO DE LEITURA 

Em outubro, continuou-se com o Programa Contação de História e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Atendemos esse mês as crianças do 4º ano da E.M.E.F. “Prefeito João 

Corulli”. Foram oferecidas 02 Contações de histórias e 02 Mediações de leituras, totalizando 04 ações nos dias 20 e 

27/10, com sessões às 9h30. Além dessas, foi realizada 01 sessão com público espontâneo em um sábado. Neste 

mês, foram narradas histórias em comemoração ao “Dia das Bruxas”: “A bruxa Salomé” de Audrey Wood, “O Cabra 

cabrez” do livro Histórias à Brasileira e “Quem tem Medo de que?” de Ruth Rocha. (OBS: esse mês fizemos somente 

02 dias por conta do recesso/festas escolares em comemoração ao dia das crianças). 

 Publico: 39 pessoas. 

 

        

PROJETO DIA DAS CRIANÇAS E DIA NACIONAL DA LEITURA: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ROSANE PAMPLONA 

Em comemoração ao Dia da Criança e Dia Nacional da Leitura (12/10), no dia 25/10, teve 02 sessões de contação de 

histórias na Biblioteca de Pardinho com a escritora e contadora de histórias, Rosane Pamplona. O principal foco de 

Rosane sempre foi a tradição, oral ou escrita, por isso, ela conta histórias muito antigas, de povos que hoje nem 

existem mais, mas deixaram seu legado de alguma forma registrado, ou histórias de pessoas simples, do povo, 

acostumadas a sentar em volta de uma fogueira e ouvir seus avós narrando sua sabedoria em forma de contos. 

Sentindo a plateia, Rosane contou diversas histórias maravilhosas. Nesta atividade, participaram pela manhã 01 

turma do 3º ano da EMEF Prefeito João Corulli e a tarde, 03 turmas do 6º ano da EMEF Prof.ª Ernestina Nogueira 

César. 

Público: 94 pessoas. 
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PROJETO GALERA ENEM 

Para auxiliar as pessoas que prestaram o ENEM neste ano, a Biblioteca de Pardinho preparou dicas de português 

para serem postadas nas redes sociais do Centro Max Feffer durante outubro e novembro. A primeira arte com 03 

dicas foi postada no dia 26/10: 

 

    

 

MOSTRA DE LIVROS: DIA DAS BRUXAS 

Em comemoração ao Dia das Bruxas (31/10), a Biblioteca montou uma exposição com livros sobre o tema. Além 

disso, foi repostado no Facebook do Centro Max Feffer a playlist de 03 vídeos do Projeto “Quem tem Medo?”, com 

músicas, causos e personagens comuns na nossa cultura que causam uma pontinha de medo e enaltecem a nossa 

brasilidade. Este projeto foi realizado em 2020. 
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