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Prestes a completar nove anos de atividades, o Centro Cultural Cesgranrio expande sistematicamen-
te sua atuação no fomento e produção das artes e se consolida no cenário artístico como um dos 
mais atuantes e transformadores centro culturais do país.

Com um vasto repertório de intervenções, esse centro cultural desenvolve projetos que buscam 
prioritariamente democratizar o acesso às artes para toda a população fluminense, em especial 
para estudantes das escolas públicas municipais e estaduais. Teatro, música, literatura, artes 
plásticas, audiovisual e dança, são as áreas contempladas no dia a dia das atividades desen-
volvidas pela instituição.

Com a intenção de celebrar os mais de 200 projetos artísticos desenvolvidos ao longo de sua histó-
ria, o Centro Cultural Cesgranrio promove a segunda edição de um evento impactante, democrático e 
que contempla a grande diversidade que tanto caracteriza a nossa cultura. Bem-vindos ao segundo 
Festival Cultural Cesgranrio!

O evento que, além de democratizar o acesso às manifestações artísticas, também contribui para a 
revitalização cultural do Rio Comprido e de seu entorno, traz para a população carioca quase 30 atra-
ções das mais diversas e reúne mais de 130 artistas oriundos de vários estados do Brasil. Espetá-
culos, workshops, exposições, oficinas e debates são muitos dos formatos das atrações propostas 
entre os dias 12 e 22 de setembro. 

Esperamos que esse evento seja não apenas uma celebração, não apenas um exercício democrático 
em favor da cultura, mas que abra, também, um espaço de reflexões em torno de todos os temas 
trazidos à tona na particularidade de cada arte e no diálogo nada óbvio entre elas. 

Viva a diversidade artística e as possibilidades de crescimento que ela nos aponta!



12 SET 2019 (QUINTA-FEIRA)

17H30 • JARDIM CULTURAL

SHOW DE ALLYRIO MELLO

20H • TEATRO CESGRANRIO 

ORQUESTRA SINFÔNICA CESGRANRIO CONVIDA MARIA GADÚ
REGÊNCIA: EDER PAOLOZZI

O Festival Cultural Cesgranrio recebe o multi-instrumen-
tista, arranjador e cantor Allyrio Mello, um dos pioneiros, no 
Brasil, a tocar violino elétrico. O artista, que já se apresen-
tou em grandes festivais como o Montreux Jazz Festival e 
Rock in Rio, transita entre os repertórios erudito e popular.

A Orquestra Sinfônica Cesgranrio, há mais de 5 anos, oferece para estudantes de música de várias institui-
ções, a oportunidade de vivenciarem o dia a dia de uma orquestra profissional, antes mesmo de se formarem. 
A orquestra, que desenvolve um significativo trabalho de formação de plateia para a música clássica, também 
investiga obras da música popular. Já tendo tocado com grandes nomes da música brasileira, entre os quais 
Geraldo Azevedo, Baby do Brasil, Criolo e Nelson Sargento, a Orquestra Sinfônica Cesgranrio, neste ano, tem a 
honra de convidar, para uma série de concertos, a notável Maria Gadú. 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.



15H30 • TEATRO CESGRANRIO 

ENSAIO ABERTO COM OBRAS DE NELSON RODRIGUES
DIREÇÃO: AMIR HADDAD • ATORES CONVIDADOS: JÔNATAS FARO, NEY LATORRACA E ZEZÉ POLESSA
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA FACULDADE DE TEATRO CESGRANRIO

18H • JARDIM CULTURAL 

SHOW DA BANDA TUIM

13 SET 2019 (SEXTA-FEIRA)

O diretor Amir Haddad convida grandes atores para um ensaio aberto ao público. Durante essa intervenção, a 
plateia pode acompanhar o renomado diretor guiando seus convidados, nas primeiras descobertas em torno 
das personagens e de suas intenções. O exercício cênico tem como base trechos da dramaturgia de Nelson 
Rodrigues. Uma experiência imperdível para aqueles que sempre quiseram desvendar o processo de investiga-
ção que antecede à estreia de um grande espetáculo! 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

Misturando música, poesia e ritmos diversos, Tuim apresenta 
canções autorais que falam sobre as questões que atravessam o 
mundo contemporâneo. O tempo. A ausência. O Presente. A empa-
tia. O medo. O sufocamento gerado pela falta de espaço. A busca 
constante por um pouco mais de espaço. A necessidade de (re)
conexões. De reconhecimento. De liberdade. De amor.

19:30H • JARDIM CULTURAL 

ATRAÇÃO SURPRESA
Venha e surpreenda-se.



14 SET 2019 (SÁBADO)

18H15 • JARDIM CULTURAL

APRESENTAÇÃO E OFICINA 
DO GRUPO “INGOMA” – TAMBORES MINEIROS
O grupo INGOMA pesquisa as manifestações artísticas do Tambor 
Mineiro, tendo como foco principal os ritmos e levadas da tradi-
ção do Congado. Caixas de folia, patangomes e gungas compõem 
a instrumentação presente nas apresentações do grupo, que tem 
como pilares a educação musical, a cultura, o corpo e a arte.

16H • JARDIM CULTURAL

CORAL DOS ANJOS 
E TEATRO COM O GRUPO TEATRO NOVO

A emoção da música está presente nas vozes dos 
24 integrantes do grupo, formado por cegos. O 
conjunto nasceu em 2017 de uma parceria entre a 
União dos Cegos do Brasil, a Fundação Cesgranrio e 
o Centro Integrado Empresa Escola (CIEE).

17H30 • JARDIM CULTURAL

CORAL SIDNEY MARZULLO

O Coral dos Anjos é regido por Danilo Henriques e 
formado por 25 participantes com tipos diferen-
tes tipos de limitação, entre os quais o autismo, 
síndrome de Down, deficiência visual e auditiva. O 
grupo é mais que um coral, pois além de trabalhar 
técnicas vocais dentro da possibilidade de seus 
membros, ainda desempenha um papel sociocultu-
ral transformador. 

O Grupo Teatro Novo é composto por atores com a 
Síndrome de Down que desde 1999 vem se apre-
sentando em várias cidades do Brasil. Atualmente, 
o grupo desenvolve oficinas de teatro para mais de 
40 alunos no Teatro Cacilda Becker e no Aeroclu-
be Charitas em Niterói. Durante o festival, o grupo 
apresentará o espetáculo “Saúde é o que interes-
sa”, que trata da importância de uma vida saudável 
com exercícios físicos, boa alimentação e exames 
de prevenção às doenças.



14 SET 2019 (SÁBADO) 20H • TEATRO CESGRANRIO 

ESPETÁCULO TEATRAL “VOU VOLTAR” 
- GRUPO PONTO DE PARTIDA
Nascido como movimento cultural, o Ponto de Par-
tida é um grupo de teatro de repertório, itinerante 
e independente, com 20 profissionais em exercício 
permanente. Já trabalharam com figuras referen-
ciais da cultura brasileira como: Milton Nascimento, 
Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Paulo Gracindo, 
Jorge Amado, Manoel de Barros, dentre outros, cons-
truindo grandes sucessos do teatro brasileiro, como 
Beco: a ópera do lixo; Grande Sertão: Veredas; Ciga-
nos; Travessia; Viva o povo brasileiro.
 
O grupo vem ao Rio de Janeiro especialmente para o 
Festival Cultural Cesgranrio, onde estreia na cidade 
o espetáculo VOU VOLTAR. Apresentando questões a 
partir da história do grupo uruguaio El Galpón, a peça 
fala sobre os refugiados, as tantas fronteiras que 

nos catalogam e nos impedem de transitar e, como 
antes de mais nada, nos interessam as pessoas, o espetáculo trabalha com sentimentos como medo, a perda 
da identidade, o acolhimento, a rejeição, a coragem, a violência, as opções políticas e econômicas que impelem 
milhares e milhares de seres humanos a deixar suas casas e buscar refúgio, onde “ser possível viver” ainda seja 
um território alcançável. 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

15 SET 2019 (DOMINGO)

14H • TEATRO CESGRANRIO

TAMBORES JAPONESES
Com composições autorais, os grupos KOMYO e WA-
DAN apresentam, na tarde deste domingo, um belo 
espetáculo de Taiko integrado com outros instru-
mentos musicais. O espetáculo “Som Do Horizonte” 
conta a visão e o sentimento dos imigrantes japone-
ses em sua longa jornada, rumo ao Brasil, com espe-
rança de um novo dia, um novo mundo. Trata-se de 
um espetáculo que expressa a superação e as con-
quistas das barreiras linguísticas e culturais com 
que se depararam os japoneses anos atrás.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto 
para o início da atração. Sujeito à lotação.



16H • JARDIM CULTURAL

GRANDE CIA. BRASILEIRA DE 
MYSTÉRIOS E NOVIDADES – 
UIRAPURU – TEATRO DE RUA

18H • JARDIM CULTURAL

RODA CULTURAL INTERATIVA DE 
DANÇAS POPULARES BRASILEIRAS COM O GRUPO ZANZAR

Influenciado pelas operetas populares amazônicas 
sobre pássaros, encenadas na época das festas 
juninas, o espetáculo Uirapuru está fundamentado 
na pesquisa das manifestações populares encon-
tradas especialmente no norte do Brasil, bem como 
na musicalidade indígena, africana e europeia o es-
petáculo é referenciado no trabalho realizado por 
Mário de Andrade. Inspirado no poema sinfônico 
“Uirapuru”, de Villa-Lobos e na opereta popular da 
compositora paraense Dona Noêmia, “Pássaro Ui-
rapuru”, contamos a lenda do pássaro cantor com 
personagens na perna de pau, suas danças dramá-
ticas e seus cantos mágicos.

Um belo espetáculo ao ar livre, com a apresentação de quadros das danças tradicionais de nossa cultura po-
pular, num formato de permanente interação com os participantes. Ao longo da Roda, são trazidas a riqueza e 
a diversidade presente no Coco, Maracatu Nação, Samba de Roda e Cirandas, as diferentes configurações des-
ses coletivos, suas estruturas e composições artísticas, apontando aproximações e especificidades dentro 
do nosso grande calidoscópio cultural. A experiência de participar de uma Roda Cultural do Zanzar, seja dan-
çando, cantando ou apenas assistindo e batendo palmas, afeta os sentimentos de maneira singular ao deixar 
registros no corpo e mente de cada um, seja pela vibração do som dos tambores, pelo espetáculo estético e 
colorido da dança, ou mesmo pela atualização das próprias memórias provocadas pelos cantos tradicionais.



19H30 • TEATRO CESGRANRIO 

GRANDE ENCONTRO DAS DAMAS DO TEATRO BRASILEIRO
ATRIZES CONVIDADAS: LAURA CARDOSO, NATHALIA TIMBERG, NICETTE BRUNO, 
ROSAMARIA MURTINHO E SUELY FRANCO • MEDIAÇÃO: MARCUS MONTENEGRO

O Teatro Cesgranrio tem a honra de receber cinco grandes damas do teatro brasileiro, que se reúnem para 
discutir o teatro e para falar de suas respectivas carreiras e do ofício das atrizes. 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

15 SET 2019 (DOMINGO)



19H30 • TEATRO CESGRANRIO

EXIBIÇÃO DO LONGA-METRAGEM “O FILHO DO HOMEM”
Primeiro longa-metragem totalmente produzido pela Fundação Cesgranrio, o filme narra a história mais famo-
sa e comovente do mundo, pela primeira vez contada por um jovem diretor brasileiro.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

17H • TEATRO CESGRANRIO 

O FUTURO DO AUDIOVISUAL BRASILEIRO
CONVIDADOS: JOHNNY MASSARO, FLÁVIA CASTRO, VÂNIA 
CATANI E VINÍCIUS REIS• MEDIAÇÃO: BIANCA RAMONEDA

O Teatro Cesgranrio recebe um interessante e pertinente deba-
te sobre as atualidades do cinema nacional sob os pontos de 
vista de um ator, de um diretor e de uma produtora. 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atra-
ção. Sujeito à lotação.

19 SET 2019 (QUINTA-FEIRA)



20 SET 2019 (SEXTA-FEIRA)

17H • JARDIM CULTURAL

SHOW COM O GRUPO “RAZÕES AFRICANAS”
Composto pelas cantoras Lazir Sinval, Dely Monteiro e Luiza Marmello (tam-
bém integrantes do consagrado grupo “Jongo da Serrinha” ao lado da Tia 
Maria do Jongo), e por músicos de mão cheia e tambores que já guardam 
história, o grupo Razões Africanas garante um encontro de vozes, sons e 
energias que vibram em torno do legado da Mãe África à nossa terra, carre-
gado de encantamento e umbigada!

20H • TEATRO CESGRANRIO

ESPETÁCULO “TERRA BRASILIS”
DA OFICINA DE CORAL CÊNICO CESGRANRIO
Uma vez ao ano, o Centro Cultural Cesgranrio abre inscrições para sua OFICI-
NA DE CANTO CORAL CÊNICO, que oferece à população uma oportunidade de 
prática de canto coral, dança e interpretação. O objetivo principal do projeto 
é o de proporcionar o aperfeiçoamento de novos cantores, bailarinos e ato-
res através da prática do canto em grupo, de jogos teatrais, de expressão 
corporal, técnicas de respiração e de musicalização. A oficina que é dirigida 
pelo regente Jonas Hammar, tem duração de um ano, culmina sempre na 
montagem de um belo espetáculo que apresentamos em primeira mão du-
rante nosso festival.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

14H30 • TEATRO CESGRANRIO 

MASTERCLASS VOZ, CORPO E EQUILÍBRIO 
COM MIRNA RUBIM
ATORES CONVIDADOS: ANNA CLARA BITTENCOURT, 
DANIEL CARNEIRO, MARIA PENNAFIRME, RICARDO KNUPP
O Masterclass consiste na apresentação das competências mais importan-
tes que um cantor-ator deve dominar. Sendo o Brasil, atualmente, a terceira 
potência mundial em produção de teatro musical, Mirna abordará as compe-
tências desses artistas, os aspectos psicoemocionais dessa carreira, e as 
técnicas de estudo e de preparação para audições. Além disso, a plateia par-
ticipa de uma aula aberta com quatro cantores especialmente convidados. 
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.



12H • JARDIM CULTURAL

MUSICAL E OFICINA DE BONECOS 
MANIPULADOS “FOLCLORE, FESTAS E MITOS”

14H • JARDIM CULTURAL

ESPETÁCULO TEATRAL 
“MISTUREBA – AS CORES DO MUNDO”

A montagem traz os principais personagens de nossa mi-
tologia popular, como o Boitatá, o Saci-pererê, o Curupi-
ra, o Boto, a Iara (sereia dos rios), a Mula-Sem-Cabeça, 
o Lobisomem, a Mãozinha Preta, o Pinto Pelado, entre 
outros. Sempre em situações divertidas e musicais, as 
características de cada mito são descritas em uma histó-
ria na qual participam o Pescador, a Cozinheira, o Médico 
e outros elementos populares. Uma enorme boca (a boca 
do povo) vai complementando informações sobre folclore, 
oralidade, cultura popular, etc.

Há mais de cinco anos, a fundação Cesgranrio desenvolve o 
projeto Teatro nas escolas, que faz duas apresentações diá-
rias na rede pública do ensino municipal. O projeto já impac-
tou mais de 120 mil alunos e estabelece sempre importantes 
discussões. O espetáculo “Mistureba”, de Leandro Bellini, traz 
para cena questões referentes ao respeito pela diversidade. 
Uma celebração às diferenças que nos caracterizam!

10H30 • TEATRO CESGRANRIO

MUNDO BITA
O Mundo Bita é resultado de uma combinação mágica de 
músicas, cores, aprendizados e alegria. Tornou-se conhe-
cido em todo o Brasil por meio de clipes musicais autorais, 
modernos e educativos, que já ultrapassaram os 3 bilhões 
de visualizações no YouTube e é sucesso no Discovery 
Kids, Netflix, PlayKids, Spotify e diversas outras platafor-
mas. Durante o Festival Cultural Cesgranrio, o Mundo Bita 
apresenta seu novo show, “Dentro do Mundo Lá Fora”, que 
vem incentivar as brincadeiras ao ar livre.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início 
da atração. Sujeito à lotação.

21 SET 2019 (SÁBADO)



17H • JARDIM CULTURAL

MOSTRA DA CULTURA INDÍGENA

O espetáculo infantil mistura diversos elementos 
da cultura nordestina e foi inspirado na infância e 
adolescência do grande mestre Luiz Gonzaga.

O festival recebe uma linda apresentação do Coral 
Guarani da Aldeia de Itaipuaçu, uma apresentação 
de cantos e danças rituais de Grupo Cultural Indíge-
na Pataxó e/ou Fulni-ô, além de receber as canto-
ras Tikuna e Guajajara.

20H • TEATRO CESGRANRIO

SHOW DE BULL & BILL
Aplaudida pelo saudoso Raul Seixas, a dupla tem 
um estilo musical particular, com influências de 
rock, folk e country. O show “Quase acústico” cele-
bra a paz entre os homens e a alegria de viver, com 
canções que falam de natureza e equilíbrio do ser.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto 
para o início da atração. Sujeito à lotação.

21 SET 2019 (SÁBADO)

15H30 • JARDIM CULTURAL

ESPETÁCULO TEATRAL
LUIZ E NAZINHA



22 SET 2019 (DOMINGO)

Uma grande celebração poética, na qual atores declamam poemas escritos ou trazidos pelo público presente.  
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto para o início da atração. Sujeito à lotação.

14H • TEATRO CESGRANRIO 

VARAL DE POESIAS
ATORES CONVIDADOS: DAVID JUNIOR, ELI FERREIRA, JÔNATAS FARO, LETÍCIA COLIN, 
PAULO BETTI E ZEZÉ MOTTA
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA FACULDADE DE TEATRO CESGRANRIO



21H • JARDIM CULTURAL

SHOW COM A BANDA CELEBRARE

A bailarina clássica, Liana Vasconcelos, presenteia o público com uma batalha de passinho junto 
com os integrantes da Cia de Dança Passinho Brazil.

Com uma história de mais de 2.200 shows, um pú-
blico de mais de 2,5 milhões de pessoas, 12 CDs e 3 
DVDs, a Banda Celebrare é a mais conceituada Banda 
de Dance & Disco Music do país, tendo-se apresen-
tado nas maiores casas de espetáculo brasileiras, 
como Canecão, Metropolitan, Vivo Rio e Citibank Hall. 
A banda promete uma grande festa no encerramento 
da segunda edição do Festival Cultural Cesgranrio.

19H30 • TEATRO CESGRANRIO
QUASAR CIA. DE DANÇA
Intimista, divertido, cheio de significado, “Estou 
Sem Silêncio” traz de volta o humor sutil e a irreve-
rência, uma das marcas registradas do grupo desde 
sua criação em Goiânia, em 1988.  A nova produção 
surgiu a partir de um recorte da coreografia Céu na 
Boca, de 2009, uma “licença poética” em algo que 
já foi construído, criando uma obra com um ato de 
persistência que vai tocar e adentrar no universo 
feminino, pois discute assuntos atuais relaciona-
dos às questões de gênero e ao empoderamento da 
mulher moderna.
*Retirada de ingressos uma hora antes do horário previsto 
para o início da atração. Sujeito à lotação.

22 SET 2019 (DOMINGO)

16H • JARDIM CULTURAL

BATALHA ENTRE CLÁSSICO E PASSINHO



Uma das mais talentosas e belas atrizes brasileiras, Tônia 
Carrero é tema de uma bela e instigante exposição durante o 
festival cultural. São fotografias, figurinos, reproduções de re-
portagens da professora de educação física que virou artista em 
1949 e brilhou durante seus 61 anos de carreira. Tônia, que mor-
reu aos 95 anos, estreou na peça “Um Deus dormiu lá em casa”, 
onde contracenou com Paulo Autran, seu parceiro de décadas.

O roteirista Daniel Berlisky, colaborador de várias novelas, desenvolverá essa oficina em três encontros. 
Nela, os participantes compreenderão que escrever falas para a personagem de uma estória não é imitar uma 
conversa na vida real, entenderão formas de dar a cada personagem uma voz própria na estória e aprenderão 
a trabalhar as falas de modo que nenhuma das suas personagens diga exatamente o que está pensando ou 
sentindo, o que deixará a dinâmica das cenas bem mais interessantes. 
Os interessados deverão enviar um e-mail para rsvp.cultural@cesgranrio.org.br, com o nome da oficina que deseja participar, a fim de 
confirmar a sua inscrição.

DE 16 A 20 DE SETEMBRO • DAS 9H ÀS 13H 
CAMPUS DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO

CURSO DE PRODUÇÃO TEATRAL
O produtor Julio Augusto, da Zucca Produções ministrará durante o festival um 
curso de produção teatral com cinco encontros. Neles, os inscritos terão uma 
visão ampla do ofício do produtor, entendendo desde a concepção da ideia de 
um projeto até a montagem do espetáculo e produção da temporada. No último 
encontro, os alunos apresentarão suas propostas, simulando um pitching real 
de escolha de projetos, com a participação do professor e de convidados para 
compor uma banca examinadora.  
Os interessados deverão enviar um e-mail para rsvp.cultural@cesgranrio.org.br, com o nome da 
oficina que deseja participar, a fim de confirmar a sua inscrição.

oficinas

EXPOSIÇÃO

DE 20 A 22 DE SETEMBRO • DAS 10H30 ÀS 12H 
CAMPUS DA FUNDAÇÃO CESGRANRIO

OFICINA DE DIÁLOGOS PARA ROTEIROS: 
TÉCNICAS FUNDAMENTAIS

EXPOSIÇÃO “ETERNA TÔNIA”
ABERTA DURANTE TODO O FESTIVAL



FESTIVAL CULTURAL CESGRANRIO – FICHA TÉCNICA

COORDENAÇÃO OPERACIONAL
Marilia Nogueira

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO CENOGRÁFICA
Victor Zott

COORDENAÇÃO DE PALCOS
Marcus Brandão

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MARKETING
Welton Moraes

COORDENAÇÃO DE MONTAGEM TÉCNICA
Roberto Padula

PRODUÇÃO
Diego Roque, Hellen Carso, Mariana Schmidt, Paula 
Quintanilha, Paulo Miguez, Priscila Melo, Renan Ferreira           
Welton Moraes.

ASSESSORIA JURÍDICA
Eliane Chantre

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 
Urbano Lopes

ASSISTENTES DE ARTE
Ellena Stellet, Raphael Elias, Uirá Clemente

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Bruno Leiroza

ASSISTENTES OPERACIONAIS
Kalebe Gama, Pedro Borba

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Niclécia Lira

VÍDEOS
Carlos Augusto, Santa Rita, Jorge Niny, Alberto de Moraes

ESTAGIÁRIA
Caroline Ribeiro

JOVENS APRENDIZES
Matheus Simão, Vitória F. de Assis, Vitória Marques

ILUMINAÇÃO
Daniela Sanchez

OPERADOR DE LUZ
Edson Luiz

ASSISTENTE DE OPERADOR DE LUZ
Bruno Maciel

SONORIZAÇÃO
Philippe Ingrand (Doudou)

OPERADOR DE SOM
Guilherme Rocha

ASSISTENTE DE OPERADOR DE SOM
Dyego Lomar 

CONTRARREGRA
Jorge Bastos

RECEPTIVO
Amanda Alves, Alba Cristina, Vânia Alvarega, Wagner 
Guaravita

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO
Leandro Bellini

CURADORIA E REALIZAÇÃO
Centro Cultural Cesgranrio

Agradecimento especial ao presidente da Fundação Ces-
granrio, professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, por via-
bilizar de forma consistente a democratização do acesso 
às artes e por disseminar incansavelmente a consciência 
de que educação e cultura são um binômio indissociável. 

FUNDAÇÃO CESGRANRIO

PRESIDENTE
Professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA
Leandro Bellini

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA
Alexandre Machafer

CONSELHO DIRETOR – FUNDAÇÃO CESGRANRIO

Pe. Pedro Paulo de Carvalho Rosa, Prof. Eduardo Gonça 
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