


Jundiaí
Com 358 anos, Jundiaí está localizada no interior do 
Estado de São Paulo, a 49 km da capital paulista. A 
cidade com 380 mil habitantes é administrada 
desde 2013 pelo prefeito Pedro Bigardi (PCdoB).

Se destaca como polos econômico, cultural e 
ambiental do Estado e ocupa a 4ª posição no Índice 
de Desenvolvimento Humano no Estado (2013).



Secretaria de Cultura - Estrutura

• Casa da Cultura
• Museu Histórico e Cultural 

de Jundiaí “Solar do Barão”
• Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
• Centro de Memória de Jundiaí
• Teatro Polytheama
• Galeria de Arte Fernanda Perracini Milani
• Centro das Artes
• Complexo Fepasa
• Museu da Companhia Paulista



Política Cultural
A Secretaria Municipal de Cultura 
adota, desde 2013, uma política 
cultural pautada na democratização 
e universalização do acesso à 
cultura. Desde então, teve início 
uma série de investimentos, no 
sentido de organizar a estrutura 
administrativa e ampliar as ações 
culturais para a áreas periféricas.



Mudanças Administrativas
• Criação das diretorias de Ação Comunitária, 

Patrimônio Histórico e Cultural e Complexo Fepasa

• Reestruturação do departamento financeiro

• Criação do departamento de comunicação 

• Constituição do colegiado gestor 

• Aumento do quadro de servidores



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas

• Ampliação de ações culturais nos bairros, 
respeitando a identidade cultural de 
cada um por meio de mapeamento e 
identificação dos talentos locais pela 
Diretoria de Ação Comunitária

• Apresentações nos bairros da peça 
“Senhor Dodói”, da Cia. de Teatro de 
Jundiaí, vistas por mais de 14 mil 
pessoas



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas

• Estímulo à formação de plateia para o 
teatro, por meio de projetos como Férias 
e Semana da Criança no Teatro 
Polytheama, que oferecem espetáculos 
gratuitos e este ano levaram, juntos, 
cerca de 12 mil pessoas ao teatro

• Ampliação das atividades do Museu 
Histórico e Cultural de Jundiaí com a 
realização de exposições reflexivas, 
ações educativas e realização de eventos 
culturais voltados à comunidade



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas

• Criação do evento Sexta no Centro,  que 
une gastronomia, artesanato e música, 
realizado mensalmente marcou a 
retomada da vida cultural noturna na 
região central da cidade e valorização 
dos artistas locais, atraindo cerca de 3 
mil pessoas a cada edição

• Reestruturação do Programa Oficinas 
Culturais, que atendeu cerca de 500 
pessoas em 21 oficinas, inclusive nos 
bairros



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas

• Reformulação do Programa de 
Estímulo à Cultura, com a inclusão 
de novas categorias e realização de 
oficina preparatória a fim de dar 
mais oportunidades aos artistas 
locais

• Resgate do formato original da 
Festa da Uva, por meio da 
valorização da cultura da uva, dos 
agricultores e dos artistas locais



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas

• Valorização de manifestações artísticas como 
o Hip Hop, o grafite e o samba, através da 
criação da primeira galeria de arte grafite a 
céu aberto na principal avenida da cidade; 
realização da 1ª Semana do Hip Hop de 
Jundiaí que atraiu cerca de 4 mil pessoas; 
apoio à criação do Núcleo de Samba Paulista 
Bumbo do Japi, que participará das 
comemorações do Dia do Samba na cidade



Ampliação das ações culturais 
e expansão para as áreas periféricas
• Apoio ao filme “Eu te levo”, do diretor 

jundiaiense Marcelo Müller, que está sendo 
filmado em Jundiaí, e celebração de parceria 
com Academia de Filmes com o objetivo 
promover cursos de formação e palestras na área 
de audiovisual e a execução do projeto Fazenda 
Cinema, que selecionou jovens que estão 
trabalhando na produção do filme

• Apoio à instalação do PoloDoc, com o intuito de 
transformar Jundiaí num polo de produção de 
documentários, com início previsto para 2016, 
com investimento aproximado de R$ 8 milhões



Resultados
As ações já surtem resultados no 
cenário cultural da cidade como 
demonstram os números, que 
apontam aumento de público de 2013 
para 2014; e pesquisa inédita “Hábitos 
Culturais dos Paulistas”, desenvolvida 
pelas empresas J. Leiva e Datafolha, 
que entrevistou 7939 pessoas de 21 
cidades (entre elas Jundiaí), entre 11 
de abril e 30 de maio.



• O Teatro Polytheama aparece citado na 
liderança dos locais mais frequentados 
(11%), seguido pelo Parque da Cidade (10%).

• A Festa da Uva é citada na liderança dos 
eventos mais importantes da cidade (30%), 
seguido pela Festa Italiana (11%)

Resultados



• Considerando as atividades realizadas fora do 
horário de trabalho, 31% dos entrevistados 
disseram buscar atividades culturais no seu tempo 
de lazer, índice acima da média estadual de 25%; 
embora seja um dos melhores percentuais do 
interior paulista, mostra que ainda há um grande 
campo de crescimento do setor na cidade

Resultados

• Além dos destaques obtidos pela 
Festa da Uva e pelo Teatro 
Polytheama no atual cenário da 
cidade, a Prefeitura de Jundiaí é 
apontada por 63% dos 
entrevistados da pesquisa na 
categoria de “quem mais investe 
em cultura na cidade”



Os números de frequentadores dos eventos 
promovidos pela Secretaria de Cultura são outro 
indicativo de que as ações estão dando resultado. 
No comparativo entre 2013 e 2014, houve um 
aumento em todos os setores.

• Teatro Polytheama
2013 – 106.100
2014 – 106.730 
(até 25/11 com estimativa de chegar a 120 mil)

• Museu Solar do Barão
2013 – 16 mil
2014 – 18 mil (estimativa de chegar a 20 mil)

Números



• Museu da Cia. Paulista
2013 – 6687
2014 – 5516 
(estimativa de chegar a 7 mil)

• Cia. de Teatro de Jundiaí
Temporada 2013 – 573 
Temporada 2014 – 14 mil 
(estimativa de chegar a 17 mil)

• Cia. de Dança de Jundiaí
Temporada 2013 – 816
Temporada 2014 – 1060

Números



• Orquestra Municipal
Temporada 2013 – 2191
Temporada 2014 – 2509 (estimativa de chegar a 3500)

• Festa da Uva
2013 – 70 mil
2014 – 127 mil

• Carnaval
2013 – 30 mil
2014 – 37 mil

Números



Entre as ações previstas da Secretaria de Cultura para os próximos anos estão:

• Revitalização do Complexo Fepasa, que inclui a transferência da sede 
administrativa da Secretaria de Cultura e a criação de um centro cultural no local 

• Reforma e ampliação do Teatro Polytheama

• Revitalização do Centro das Artes

• Criação de um arquivo municipal

• Revitalização do Centro histórico de Jundiaí

Desafios




