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SOBRE O CAEB
Localizado em São José dos Campos/SP e 
cercado por uma rica flora e fauna, o Centro 
Ambiental Edoardo Bonetti foi inaugurado em 
2017 com o objetivo de se tornar um núcleo de 
atividades socioambiental e artístico-cultural.
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NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E 
ARTÍSTICO CULTURAL

Um antigo centro de treinamento de 
executivos transformado em um espaço 

para a pesquisa e difusão de 
conhecimentos nas diversas áreas 

culturais, que em pouco tempo se tornou 
referência no Vale de Paraíba na 

promoção de diversos encontros com 
pesquisadores, na realização de concertos 
com artistas renomados e na mobilização 

da comunidade em torno da arte, da 
cultura, da saúde e de novas práticas 

socioambientais.
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PROGRAMAÇÃO 2021

MARÇO
• Choro alado: nossas aves, nossa 

música
• Festival de Choro

ABRIL
• Residência artística: Hércules Gomes 

Virtuoso Piano Brasileiro

JUNHO
• Dia do Meio ambiente - Choro alado: 

nossas aves, nossa música

JULHO
• Lançamento álbum + partituras: 

Árias de Häendel (evento ao ar livre)

AGOSTO
• Festival Tradições Populares Vale Paraíba

Parceria: Museu do Folclore

SETEMBRO
• II Festival Mouseia (Online)

OUTUBRO
• Dia da Criança: Chorinho pro Bebê, 

Instrumentos com sucata, Bird-watching, 
Yoga para crianças, Passeio na Horta, Plantio 
de mudas e Bolas de sementes

NOVEMBRO
• Madrigal e Orquestra de Câmara Barroca

DEZEMBRO
• Rapsódia Brasileira - Evan Megaro

Projetos viabilizados por meio de edital público, não havendo contrapartidas de patrocínio para essas atividades.



CHORO ALADO: NOSSAS AVES, NOSSA MÚSICA

• Duração: 25 minutos (CD)
• Público-alvo: crianças de Pré-escolas do município de São José dos Campos
• Abrangência: regiões da cidade de São José dos Campos (centro, norte, sul, leste e oeste).
• Faixa etária: 4 a 6 anos
• Expectativa de atendidos: 50 escolas da cidade / 5.000 crianças
• O libreto contém imagens das aves para colorir (cedidas gratuitamente pelo site do artista 

Marcellus Nishimoto www.marcellusnishimoto.com)

*O material será entregue e usado quando as atividades presenciais estiverem liberadas, de 
acordo com o controle da pandemia.
**Projeto viabilizado pela Lei Aldir Blanc.

A proposta oferece gratuitamente para Pré-escolas municipais da 
cidade, um libreto ricamente ilustrado que acompanha 1 CD, em que 
o mote principal é conhecer algumas aves brasileiras representadas 
na música vocal e instrumental nacional, gravadas com 
instrumentos de Choro (acústicos) que exploram gêneros como o 
maxixe, a valsa, o tango brasileiro, o choro e a polca.



RESIDÊNCIA ARTÍSTICA: HÉRCULES GOMES

No ano de 2021 o artista residente é Hércules Gomes, grande pianista brasileiro, 
reconhecido nacionalmente e internacionalmente como pesquisador, propagador e 
representante das tradições do piano brasileiro, do Choro ao repertório erudito. 

Nesta residência, Hércules estudará no piano do espaço cultural do CAEB e mergulhará 
mais uma vez no universo do Piano Brasileiro, preparando um repertório que expande sua 
pesquisa e amplia o panorama das composições virtuosas para o instrumento.

A finalização do projeto resultará na gravação de um CD: Virtuoso Piano 
Brasileiro e na realização de live de lançamento.

O programa anual de Residência Artística apoia o 
desenvolvimento de projetos artísticos individuais ou em grupo, 
cujo enfoque é o aprimoramento da arte em suas diversas 
expressões. 



DIA DO MEIO AMBIENTE

O intuito é aprender a observar nossa natureza, e ao mesmo tempo conhecer nossos 
instrumentos, nossos compositores e gêneros musicais, através de arranjos elaborados por um 
regional de Choro (com instrumentos acústicos) que exploram gêneros como o choro, o 
maxixe, a valsa, o tango brasileiro e a polca.   
Cada vídeo abordará uma ave, e as imagens das aves e seu canto farão parte na edição de 
cada vídeo.

As obras são da música instrumental, e que evocam alguns pássaros nacionais (como o sabiá, 
o tico-tico, o canarinho, o bem-te-vi, entre outros). Cada obra exemplificará um gênero do 
Choro (polca, choro, tango brasileiro, valsa e maxixe), e uma ave brasileira (cuja imagem e 
canto serão projetados antes de cada música). Com curadoria do ornitólogo do CAEB (Vagner 
Camillotti) serão escolhidas as imagens, os cantos e os textos que servirão de base para 
chamar a atenção para a ave apresentada.

*Projeto viabilizado por edital da FCCR – Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Choro Alado: nossas aves, nossa música
Um desdobramento da proposta inicial, esta traz vídeos que serão 
liberados gratuitamente nos canais do CAEB (youtube e facebook). 



II FESTIVAL MOUSEIA

Dando sequência à primeira edição, o CAEB apresenta o II FESTIVAL 
MOUSEIA, uma programação cultural ONLINE sobre temas da 
música, das artes visuais, da dança, e do teatro. 
Em novo formato, com 4 encontros no mês de Setembro de 2021.

Edição 2020:

• 09 apresentações
• Temáticas: Sons e Tradições da Europa, Sons e Tradições do Brasil, Entre Diálogos 

e Tradições
• Audiência:

- Youtube: 1.053 visualizações
- Facebook: 2.937 visualizações
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DIA DA CRIANÇA: MUSICALIZAÇÃO 
INFANTIL E CULTURA BRASILEIRA

Chorinho pro Bebê: arranjos de Chorinho elaborados especialmente para o
público infantil, de obras de compositores dos primórdios do Choro, como Chiquinha
Gonzaga, Ernesto Nazareth, Mário Alvares, Anacleto de Medeiros, Joaquim Callado
e Henrique Alves de Mesquita.

O Dia da Criança trará para o CAEB uma programação diversificada:

Outras atividades: 
- passeio ecológico com visitação à horta, dividido em duas faixas etárias (crianças acompanhadas pelos pais)
- 6 monitores brincantes (orientação de brincadeiras): corda, peteca, amarelinha, bambolê, peão, corre-cotia, etc.
- observação de pássaros guiada pelo jovem observador Caio Celeste Vidal (para crianças maiores de 6 anos)
- apresentação teatral  (parceria com FCCR – projeto Circulação)
- oficina de plantio de mudas e bolas de sementes
- mini workshop de yoga dividido em duas faixas etárias
- oficina de arte reciclável: confecção de instrumentos musicais  com o RECICLAÍ (músico e folclorista ARI PEREIRA

*Atividade presencial sujeita à adaptação para o virtual em função da evolução da pandemia.



MADRIGAL E ORQUESTRA DE CÂMARA BARROCA

Trata-se de associar à cidade um papel protagonista na divulgação e na formação de um 
repertório musical histórico. Sabe-se que o Vale teve uma importância fundamental na 
formação do Estado de São Paulo, e as memórias preservadas deste processo vão desde o 
rico patrimônio arquitetônico tombado, aos inúmeros manuscritos musicais encontrados na 
região, desde o século XVIII. 

A criação da Orquestra de Câmera e Madrigal do CAEB vem ao encontro do anseio em 
contribuir para a preservação e difusão da memória musical do Vale do Paraíba, por 
atender às especificidades de um repertório histórico. Seus especialistas possuem larga 
experiência e conhecimento teórico-prático no domínio da interpretação musical 
historicamente informada, além de terem o instrumentarium adequado. 

O Madrigal e Orquestra de Câmara Barroca inaugura a criação do Núcleo de 
Música Antiga Edoardo Bonetti, o único da região, sendo o terceiro do 
Estado de São Paulo. Coordenado pela Dra. Raquel Aranha (formada em 
Violino Barroco pelo Conservatório Real de Haia) e pelo Doutorando Marcus 
Held (Professor de Violino Barroco do Conservatório de Tatuí).

Curiosidade: O Cravo do CAEB
Produzido na Holanda em 1992 por Broer
de Witte, é um modelo excepcional para 
música de Câmara. Todo encordoado em 
latão, sua sonoridade brilhante remete aos 
modelos italianos do século XVII que 
serviram de inspiração para os 
construtores de cravos na Alemanha. Foi 
redecorado por George Gütlich em 2019 
com a paisagem da Pedra do Baú, símbolo 
da paisagem e do patrimônio ambiental 
do Vale do Paraíba.



RAPSÓDIA BRASILEIRA – EVAN MEGARO

O artista residente de 2018, o norte-americano Evan Megaro – pianista, 
arranjador, jazzista e Doutor em cultura brasileira pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Evan lançará a segunda Rapsódia Brasileira, um projeto inédito 
encomendado para o CAEB, reunindo temas e ritmos musicais das 
diversas regiões do Brasil, fontes de inspiração para sua obra.

Atividade presencial sujeita à adaptação para o virtual em função 
da evolução da pandemia.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Além da programação cultural e socioambiental, o 
CAEB promove parcerias com Instituições e 
Universidades para viabilizar estudos e pesquisas 
ligados à sua reserva ambiental. Dentre os temas 
abordados estão: 

• Conservação do bioma cerrado mata-atlântica
• Cultivo do Pomar de Nativas
• Horta Pedagógica de PANC (Plantas alimentícias 

não convencionais)
• Horta Medicinal
• Abelhas e polinização

Parceiras:



ADEQUAÇÕES NO 
ESPAÇO

O CAEB está adequando seu 
espaço para receber grupos de 
escolas e visitas monitoradas 
voltadas à educação ambiental.

No projeto de adequação está 
contemplado:
• Recuperação do Lago
• Manutenção das hortas
• Manutenção da trilha
• Casa na árvore
• Laboratório de Pesquisa

Foto: Vagner Camilotti



DIRETORA CULTURAL
RAQUEL ARANHA

Doutora em Música (Universidade Estadual de Campinas 
- Estágio de Doutorado Universidade Paris-Sorbonne), 
Violinista (Bacharel em Violino barroco - Conservatório 
Real de Haia), Bandolinista, Pesquisadora e Produtora.

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E PRODUTORA 
VOLUNTÁRIA - PAOLA PENINA

Relações Públicas - Experiências com Greenpeace 
Austrália e artistas renomados como Gilberto Gil, 
Marisa Monte, Jorge Ben Jor, entre outros.

DIRETOR SOCIOAMBIENTAL
ROGÉRIO MAZZEO

Engenheiro Florestal
Formado pela ESALC, é Consultor e também
trabalha com arboricultura urbana

PRESIDENTE
EMA ELY SALOMÃO BONETTI

Médica
Idealizadora e fundadora do CAEB com seu 
marido Edoardo Bonetti.

ARQUITETO, PAISAGISTA E CONSULTOR EM 
PERMACULTURA – MARIO SCALAMBRINO

Professor na FATEC Jacareí, Pós graduado em 
Sustentabilidade Integral pelo Instituto Visão Futuro, 
formado em Design para a Sustentabilidade pelo Gaia 
Education.

PESQUISADOR E ORNITÓLOGO
VAGNER CAMILOTTI

Médico Veterinário (UFSM-RS), Mestre em Ecologia
(UFRGS-RS) e Doutor em Ciência do Sistema
Terrestre (INPE-SP).

ESPECIALISTA EM CULINÁRIA PANC
ANA ALICE CORREIA

Formada Chefe de Cozinha pelo SENAC, professora
de gastronomia com especialização em cozinha
brasileira e culinária PANC.



Esteja com sua marca presente nas atividades culturais e 
socioambientais promovidas pelo CAEB. Programação 
acessível, adaptável às condições da pandemia, que 
incentiva a produção artística, o consumo cultural, o 
intercâmbio de linguagens e a qualidade de vida.

✓ Sua marca presente nas divulgações

✓ Eventos exclusivos do CAEB para sua empresa

✓ Oportunidade de ativação em ambiente online ou presencial

✓ Cessão de ingressos

✓ Agradecimentos

✓ Envio trimestral de relatório de prestação de contas

Patrocínio Máster
R$4.000,00 por mês

Patrocínio Ouro
R$3.000,00 por mês

Patrocínio Prata
R$ 2.000,00 por mês

Patrocínio Bronze
R$ 1.000,00 por mês

Apoio
R$ 500,00 por mês

*valores válidos para 12 meses de contrato

SEJA UM PATROCINADOR 



COTAS E CONTRAPARTIDAS
*Valores válidos para contrato de 12 meses

Master
R$ 4.000 por 

mês

Ouro
R$ 3.000,00 por 

mês

Prata
R$ 2.000 por 

mês

Bronze
R$ 1.000,00 por 

mês

Apoio
R$ 500,00 por 

mês
Presença do CAEB em ação de endomarketing da 
empresa (palestras, oficinas etc.) X

Ações de ativação nas atividades 
X

Logo na capa do facebook do CAEB
X X

Post de agradecimento
X X

Cessão de ingressos/vagas para as atividades 
presenciais X X

Exposição do logo nas atividades online
X X X

Banner com logo dos patrocinadores nas atividades 
presenciais X X X

Crédito nos vídeos publicados no canal do youtube do 
CAEB X X X

Citação em releases
X X X X

Crédito nos materiais de divulgação da programação 
cultural e socioambiental do CAEB X X X X

Agradecimento na abertura das atividades online e 
presencial X X X X

Logo no site do CAEB
X X X X X

Liberação de direito de imagem para ações de 
marketing do patrocinador X X X X X

Relatório trimestral de prestação de contas
X X X X X



WWW.CAEBSJC.COM.BR

@CAEBSJC


