
A vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se 
manter em movimento. 

Albert Einstein 

 

Programação Especial 
Agosto de 2020 

Mês do Esporte e da Cultura 
Programação Esporte 

Drive Thru Solidário na Praça Saldanha Marinho 

1º de agosto (sábado) – das 9h às 16h 

Seminário virtual PROESP 2021 

10 de agosto (segunda-feira) 

Gincana Online “Desafio do Esporte” 

A partir de 10 de agosto (segunda-feira) 

Entrega da Academia do CDM e Revitalização do Clube 21 de Abril 

14 de agosto (sexta-feira) 

 

Programação Cultura 

 

VIVAMASM – o MASM continua com a programação virtual e o Mercado de Arte (quinta e 

sexta a tarde e sábado pela manhã). 

  - Exposições Virtuais na página do MASM nas redes sociais. 

  - Exposição Érico Santos – uma homenagem.  Érico nasceu em Cacequi e veio para Santa 

Maria antes de completar 1 ano de idade. Viveu aqui até os 26 anos e neste período registrou 

diversos pontos da cidade em artes visuais que foram doadas ao Acervo do MASM. As pinturas 

eram feitas de dentro do carro, Érico parava pelas ruas para pintar a cidade. Este Santa-

Mariense de coração, que tem um carinho especial com a nossa cidade, vive hoje em Porto 

Alegre e carrega um currículo de reconhecimento nacional e internacional. No vídeo que 

mostra o acervo doado, Erico fala um pouco da sua vida por aqui. 

- Exposição Eduardo Trevisan – 100 anos – o santa-mariense que imortalizou sua obra em 

painéis pela cidade completaria 100 anos em fevereiro último. Uma mostra da sua arte estará 

na página do MASM nas redes sociais, bem como depoimentos do filho e de outros amigos na 

cidade.  

 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


17 de agosto – 16h - Lançamento do PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO CADEIA 

PRODUTIVA DA CULTURA – CAPACIARTE 

TEMA ESPECIAL DE ABERTURA – LEI ALDIR BLANC – CODIC/CMPC/SMCEL/SEDAC  

Objetivo Geral: fortalecer a cadeia produtiva da cultura. 

Objetivos específicos -  organizar seminários, capacitações e cursos de formação envolvendo 

gestão de carreira, empreendedorismo cultural, gestão de mídias sociais, inovação e 

tecnologia, entre outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento pessoal e profissional de 

trabalhadores da cadeia produtiva da cultura. 

 

17 de agosto – 19h - Vídeo Especial Dia do Patrimônio Histórico  

Memória e Identidade – Arquivo Histórico Municipal 

 

O Dia Estadual do Patrimônio 2020 é marcado em 17 de agosto. A Secretaria Estadual de 
Cultura – SEDAC RS – definiu o tema desta segunda edição, denominado "Narrativas 
abrangentes: memórias e identidades". O tema foi escolhido a partir da recente 
regulamentação do Registro do Patrimônio Cultural Imaterial, em âmbito estadual. Tal fato 
busca voltar os olhares para as diversas narrativas da cultura gaúcha, tais como as formas de 
expressão; os modos de criar, viver e fazer; as criações artísticas e científicas; os saberes 
tradicionais; as manifestações lúdicas; as celebrações e os lugares. 
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul decretou o dia 17 de agosto como o Dia Estadual 
do Patrimônio Cultural. A iniciativa se baseia no fato de que a data de 17 de agosto de 1898 
marca o nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, órgão criado em 1937 para valorizar, 
promover e preservar o patrimônio cultural brasileiro. Por patrimônio cultural entende-se 
todos os bens, manifestações populares, cultos e tradições, no âmbito material e imaterial, 
cuja expressão caracteriza os hábitos e a história de uma determinada população, tornando-
a singular no universo de ação humana. Seu reconhecimento, proteção e valorização, de 
forma a garantir a sua continuidade, torna-se um instrumento fundamental na construção da 
identidade social das novas gerações. Para tanto, o dia 17 de agosto foi instituído pelo 
Governo Federal, desde 1998, o dia Nacional do Patrimônio. Nesta data comemorativa os 
Estados e Municípios desenvolvem ações de valorização do seu patrimônio cultural. O Estado 
do Rio Grande do Sul, que apresenta uma grande diversidade cultural, tem desenvolvido ações 
de proteção do seu patrimônio cultural desde o ano de 1954, quando foi oficialmente criada 
a Divisão de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, atual Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado – IPHAE. A oficialização do Dia do Patrimônio no âmbito estadual é uma 
iniciativa de grande importância e representatividade e que demonstra o papel fundamental 
da cultura na formação de um Estado onde a cultura é um forte instrumento de 
desenvolvimento social e econômico. 

Em alusão à data, a Secretaria de Município da Cultura, Esportes e Lazer está produzindo um 
vídeo junto com o Arquivo Histórico Municipal e vai lançar no dia 17 de agosto, por meio das 
redes sociais da Prefeitura Municipal no You Tube e Facebook. O objetivo é valorizar o 
patrimônio documental do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, representado por 
jornais, mapas, documentos e fotografias, fontes que contribuem para a preservação da 
memória histórica de nossa cidade e de nossa gente.  



Assim, no Dia do Patrimônio Histórico, nada melhor do que conhecer e ressaltar um dos 
importantes patrimônios de nossa cidade: Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, 
memória viva em suas mãos. 

17 de agosto – 19h - Vídeo Especial Dia do Patrimônio Histórico  

Memória e Identidade – Arquivo Histórico Municipal 

 

17 a 22 de agosto – Palco Treze Infantil #emcasa 

Promoção AATTM  

17/8 - 19h - Los Viajantes – Armazém Cultura e Entretenimento 
18/8 - 19h – A verdadeira história...Não contada – Cia Retalhos de Teatro 
19/8 - 19h - Marvada Vida - Ilógica 
20/8 - 19h - Macaco Malaquias – Cia SacaRolhas 
21/8 - 19h - Jardim de Cataventos 
22/8 – 17h – Lançamento do projeto Repositório de Arte e Educação SMED/SMCEL e 
Lançamento da 47ª Feira do Livro de Santa Maria  
 

Prêmio Amigo da Cultura e Prêmio Amigo do Esporte – um agradecimento especial e diferente neste 

ano de distanciamento social, direcionado para os Amigos do Esporte e da Cultura – Pessoas Físicas e 

Jurídicas – que incentivam ações financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura e PROESP.  

 

28 de agosto – Divulgação do resultado Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria 

Vamos conhecer a história do Concurso Fotográfico Cidade de Santa Maria, que está na sua 

43ª edição este ano e também dois vídeos com os vencedores das categorias 2020.  

Um evento virtual a partir do Theatro Treze de Maio, com participação de músicos locais.  

 

Viva Cultura 

Os eventos do Edital Viva Cultura seguem acontecendo nas redes sociais dos vencedores e 

divulgados pela Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer. 

 

  

 

 


