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1924Histórico

O antigo Sanatório Vicentina Aranha foi inaugurado em 1924 como o maior 
hospital da América Latina para tratamento de tuberculose, propriedade da Santa Casa 
de Misericórdia. Tombado como patrimônio municipal e estadual, em 2006, foi adquirido 
pela Prefeitura de São José dos Campos e transformado em parque, em 2007. 
A Organização Social de Cultura AFAC (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura) 
é a gestora do espaço desde 2011 e vem promovendo a recuperação de suas edificações 
com obras de conservação e restauro, por meio de parcerias público-privadas.

Área total de 
84.500 m² 

na região central 
da cidade.

Cerca de 
70 mil 

visitantes 
por mês.

Média de 
30 atividades 

mensais 
gratuitas.

Patrimônio 
arquitetônico 

e natural 
tombado

Rumo aos 100 anos

Atualmente, o Vicentina Aranha é um dos parques urbanos de maior visibilidade no Vale 
do Paraíba, patrimônio histórico e ambiental. Desde a transformação em parque, um 
processo de ocupação e ressignificação passou a ser desenvolvido com a contribuição 
da gestão pública, iniciativa privada, comunidade local e visitantes.



Programação mensal

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável

A programação mensal gratuita do Parque Vicentina Aranha ocorre no 

formato híbrido, com atividades presenciais e on-line, e está alinhada 

aos ODS, 17 metas globais estabelecidas pela ONU, com o intuito de 

implementar políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030.

ODS



Eixos Temáticos A programação é pautada nos seguintes eixos temáticos: 

Atividades que buscam proporcionar experiências agradáveis e 
estimular o desenvolvimento infantil.

Ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o 
autocuidado e prevenção, assim como o cuidado com o meio ambiente.

Música, literatura, artes visuais, cultura popular, dança e teatro são 
algumas das expressões que compõem projetos como Música no Parque, 
Cinema ao Ar Livre, entre outros

Atividades que têm como objetivo a valorização da vocação tecnológica de 
São José dos Campos, levando conteúdos e curiosidades que tornam o 
conhecimento científico mais acessível com a participação valiosa de especialistas.

Atividades que buscam proporcionar experiências agradáveis e estimular 
o desenvolvimento infantil.

É o conjunto de ações e atividades relacionadas à cultura, tecnologia e 
criatividade que geram receita e impacto na economia. Dentro do setor 
econômico, é possível dizer que está relacionada à produção, distribuição 
e criação de bens e serviços criativos.

Educação, Identidade e Memória 

Sustentabilidade e Qualidade de Vida 

Arte e Cultura 

Ciência, Tecnologia e Inovação

Universo Infantil 

Economia Criativa 



04 projetos especiais 
do Vicentina, com uma 
programação que atrai 
milhares de pessoas e 
um público diversificado.

Vicentina 98 Anos 

Abril / 2022

Em abril de 2022, o 

Vicentina completará 

98 anos e uma 

programação especial 

é planejada para 

celebrar este marco 

ao longo do mês.

Bloco Galinha d’Angola

27 de Fevereiro

O tradicional Carnaval do 

Vicentina, chega a atrair 

cerca de 25 mil foliões 

com foco no público 

familiar e infantil.

Grandes 
eventos



Em sua 8ª edição, a FLIM  é um dos 

maiores eventos culturais do Vale e 

conta com autores e artistas renomados 

na programação. São cerca de 70 

atividades gratuitas em 3 dias de 

programação, que chegam a alcançar 

30 mil pessoas.

FLIM 2022

16 a 18 de Setembro

Para encerrar o ano com 

chave de ouro, em dezembro, 

o Vicentina oferece uma 

programação especial de 

Natal, com muita música, 

cinema, atividades infantis 

e outras linguagens culturais.

NATAL 2022

Dezembro / 2022

Grandes 
eventos
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Rua Guarujá

Rua Eng. Prudente M. de Morais

Parque Vicentina Aranha
Terreno 84.679,48m²

Edificações Remanescentes do Antigo Sanatório

Edificação Área 

Portaria
Pavilhão São José 
Pavilhão São João
Pavilhão Central 
Pavilhão Marina Crespi 
Cozinha / Refeitório
Pavilhão Alfredo Galvão
Pavilhão Cia Paulista
Lavanderia
Capela Sagrado 
Coração de Jesus

126m²
1217m²
1178m²
3263m²
411m²
1130m²
194m²
942m²
519m²
468m²

Edificação Área 

Gruta N. S. Lourdes
Necrotério
Caldeira
Laboratório
Marcenaria
Depósito
Residência 1 
Residência 2 
Residência 3 
Memorial 
Pe. Rodolfo Komórek

33m²
71m²
104m²
115m²
179m²
88m²
105m²
184m²
180m²
30m²
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Disponíveis para investimentos em
novos usos com possibilidade de
retorno financeiro:

STATUS DAS EDIFICAÇÕES

Restauradas

Em obras

A restaurar

Disponíveis para investimentos 
sem retorno financeiro:

A restaurar e preservar 

o uso original

Restauro



Restaurando 

A principal missão da AFAC, enquanto en�dade gestora 
do Parque, é restaurar suas edi�cações para preservação 
do espaço e ampliação das possibilidades de ocupação 
para a população. A campanha Restaurando Juntos 
convida pessoas �sicas e jurídicas a abraçarem o Parque 
e ajudarem a acelerar o processo de restauro, dividindo 
em metas de captação.

As empresas podem 
entrar neste modelo de 
�nanciamento cole�vo, 
em que a cada 1 real 
doado por pessoas 
�sicas, a empresa
investe mais 1 real.

Campanha de 
Matchfunding

R$1

Restauro do guarda-corpo de uma 
das varandas do Pavilhão.

PRÓXIMA META

juntos

Restauro de outra varanda 
e duas galerias

Restauro e implantação de 
auditório audiovisual 
(meta parcialmente captada) 

Restauro de uma 
das varandas

Restauro do 
hall do Pavilhão

3º META 4º META

1º META 2º META

ETAPAS CONCLUÍDAS 
Pavilhão São José (próximo à av. 9 de julho)



Formas de Apoio

Verba de Marketing Mensal
programação fixa, 

grandes eventos e restauro.

Locação de espaços para 
eventos próprios ou 
ações de ativação

Permuta de serviços 
e/ou produtos

Patrocínio incentivado 
(destinação de impostos 

devidos)

Lei Federal de Incentivo à Cultura
Até 4% do IR devido, caso a empresa seja lucro real.

Projeto aprovado: FLIM 2022

ProAC ICMS
até 3% do ICMS devido ao mês.

Projeto aprovado: FLIM 2022

LIF (Lei de Incentivo Fiscal Municipal) 
até 100% do IPTU e/ou ISS devidos, com 

contrapartida financeira de 20%.
Projeto aprovado: Vicentina Rumo aos 100 Anos 

(programação cultural)

PATROCÍNIOS INCENTIVADOS



Sua marca associada 
ao Patrimônio /parquevicentina

EXEMPLOS DE 

CONTRAPARTIDAS

DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL

CADERNO DIGITAL

PAINEL DE PROGRAMAÇÃO

+ de 10 mil acessos mensais

SITE DO PARQUE

Outras contrapartidas: placas na pista de caminhada, logo nas lixeiras e em comunicação visual do Parque, 
ações de ativação e muito mais. Entre em contato para acessar o plano completo de cotas e contrapartidas por projeto.

+ de 50 mil seguidores

FACEBOOK

+ de 43 mil seguidores

INSTAGRAM



Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 
302, Vila Adyana
São José dos Campos - SP

Facebook/parquevicen�na
Instagram @parquevicen�na

www.pqvicen�naaranha.org.br 
www.ajfac.org.br

Contato para parcerias
Agência NTZ
renato@agenciantz.com.br
(12) 3341-5697 / 5696


