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Fábio Riani Costa Perinotto -``BINHO" é filho de Maria Cecilia
Riani Costa Perinotto e José Alexandre de Jesus Perinotto, nascido em 20 de

Janeiro de 1986 na cidade de Rio Claro (SP).

Neto de Clotilde Amélia Riani Costa e Aristóteles Costa. Neto de José

Perinotto e Dalva Zaia Perinotto. "Binho" -como é mais conhecido -cresceu e

viveu por anos em Rio Claro -no interior de São Paulo. Cresceu tendo dois

irmãos mais velhos: André e Rafael.

Fabinho era e é, portanto, o mais novo dos irmãos -o caçula. Cresceu
muito próximo da unidade familiar por parte de mãe com suas dezenas de tias e
tios, e quase uma centena de primas e primos. Desde criança Fábio gostava de
desenhar e escrever poesias.

Em sua fami'lia muitos dos parentes atuaram e/ou atuam na área de
humanas, na educação e setor social. 0 pai até hoje é professor universitário e a
mãe foi professora de ciências em colégio católico por muitos anos. 0 irmão
mais velho também tornou-se professor universitário. 0 irmão do meio:

professor de educação infantil em rede básica de ensino municipal. Alguns tios e
tias, primas e primos também tiveram, e tantos ainda têm, atuação no ramo do
ensino -seu Tio padrinho, por exemplo, também professor universitário.

E em sua trajetória Fábio veio, então, a se formar no ramo educacional ao
cursar Pedagogia na UNESP -Universidade Estadual do Estado de São Paulo,

campus de Rio Claro.

Além do campo educacional outros parentes atuaram e/ou atuam em
outra vertente no campo do sensi'vel dentre as relações sociais: as artes. Há
cantoras e cantores e músicos, além de ilustradores desenhistas, pintoras.
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Mas, mais do que a família, Fábio também teve influência nas artes ao
vivenciar e experienciar diferentes culturas. Hoje, Fábio junta todo um acúmulo

de bagagem arti'stico-cultural com educacional além de causas por questões
ambientais e mais outras sociais.

Fábio pôde estudar em colégio particular em sua trajetória uma vez que

sua mãe era professora na escola e por direito, então, ele e seus irmãos tiveram
tal privilégio.  Foi nessa escola que recebe o apelido de ``BINHO", aos 13 anos, no

time de Basquete da escola e na seleção municipal -e este era um novo nome

que então passou a ser conhecido até mesmo nacionalmente.

Em sua adolescência e juventude integrou o Centro de Voluntariado de
Rio Claro -tendo contribuído em campanhas de visita a asilos, cuidado e

manutenção de praças, campanha contra violência às mulheres, cuidados
ambientais, campanha de prevenção à DSTs -hoje chamadas lsTs. Nessa época,
colaborou na organização e coordenação de Encontros Municipais de
Adolescentes, Encontros Estaduais e Regionais, e Encontros Nacionais de

Adolescentes -integrando no peri'odo o MAB: Movimento de Adolescentes do
Brasil.

Nesse mesmo período escrevia suas poesias e se dedicava cada vez mais

para as causas ambientais e culturais. Aos 18 anos ingressou no curso noturno
de Geografia na UNICAMP, em Campinas, onde ficou por apenas cerca de um
ano e meio. Voltou para Rio Claro e trabalhou em uma distribuidora de filmes

até que tomou duas decisões em 2006: voltar a estudar para cursar novamente
uma faculdade e passar a ser colaborador direto na coordenação institucional da
associação Centro de Voluntariado -que naquele momento tinha iniciado dois

projetos: CulturArte e Ponto de Cultura.

Em 2007, Binho já estava participando de articulações e mobilizações

nacionais e estaduais pelo reconhecido Programa Cultura Viva, representando
muitas vezes sua cidade e Estado de São Paulo nos encontros "TEIAs" e Fóruns

de Pontos de Cultura. Nessa mesma época ele participa da criação da Comissão
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Nacional dos Pontos de Cultura e é da organização para criação da Comissão

Paulista dos Pontos de Cultura.

Quando Fábio, ou "Binho", ingressou em 2008 no curso de Pedagogia pela
UNESP ele já estava integrando tanto a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura

quanto a Comissão Paulista dos Pontos de Cultura. Além disso, a partir dessas
comissões, participando também de outras redes, frentes, fóruns e movimentos
regionais, estaduais e nacionais das áreas de cidadania cultural e direitos

culturais e economia das culturas.

Chegou a ser estagiário no SEsl em seus primeiros anos universitários,

indo tentar vaga na área educacional, mas pelo curri'culo já foi logo direcionado
e selecionado para integrar equipe da área cultural. Ficou poucos meses no SEsl,

optando novamente por priorizar o Ponto de Cultura e o Programa Cultura Viva.

Entre 2008 e 2013 -fez parte de comitês de avaliação e seleção de

projetos culturais em editais nacionais, estaduais paulistas, e municipais de
diferentes cidades paulistas; começou consultorias e assessorias junto a
Prefeituras com trabalhos voltados para implantação de Redes Municipais de

Pontos de Cultura e construção e consolidação de Sistemas Municipais de
Cultura -principalmente Conselhos de Cultura ou de Poli'ticas Culturais,

realização de Conferências Municipais de Cultura ou de Poli'ticas Culturais,

elaboração de Planos Municipais Decenais de Cultura, e Fundos Municipais de

Cultura.

Durante este tempo todo foi integrante da Comissão Nacional dos Pontos
de Cultura e compôs também a coordenação da Comissão Paulista dos Pontos
de Cultura, presidindo a mesa do Fórum durante a edição da TEIA 2013, em São

Paulo, na qual foi decidido por ser extinguir a Comissão tendo um Fórum

Permanente Estadual de Pontos de Cultura (Fórum este que Fábio integra até

hoje -em 2022).

No âmbito federal esteve na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura até
2016 coordenando no Cultura Viva o Grupo de Trabalho Escola Viva. No estado
de São Paulo ao longo do tempo passou a integrar o FLIGSP -Fórum Litoral
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lnterior e Grande São Paulo, no qual é da coordenação faz anos. E na época, na

cidade de Rio Claro, foi um dos criadores da ``Portal das Artes" juntamente com

sua companheira na época, e foi fundador do Movimento Rede Arte Cultura Rio
Claro, que viabi]izou a realização da primeira edição de Conferência Municipal de

Cultura além da criação do Conselho Municipal de Poli'tica Cultural.

Por todas essas e outras atuações Binho recebeu uma titulação pelo
Governo Federal e Ministério da Cultura sendo premiado e chancelado
reconhecido como: ``Tuxáua -Articulador Nacional Cultura Viva"

Em 2013, na Bolívia, foi um dos representantes da delegação brasileira no

19 Congresso Latino-americano Cultura Viva Comunitária. Até 2014, morou em

Rio Claro, mesmo prestando serviços e participando de compromissos na região,

no estado, e no Brasil. Porém nesse mesmo ano iniciou os serviços de Secretário
Executivo de Cultura no Programa de Governo para a campanha eleitoral de
Governador em São Paulo para o candidato Alexandre Padilha -durante meses
se deslocou de Rio Claro para São Paulo, até se mudar de vez para a capital

paulista, trabalhando diretamente com Sérgio Mamberti na coordenação da
campanha.

Morou na cidade de São Paulo de Setembro de 2014 a Abril de 2017. Até
meados do segundo semestre de 2016 trabalhou na Coordenação Educativa da
lncubadora Pública Municipal de Projetos Sociais e Economia Soljdária da

Secretaria de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo com Djamila Ribeiro

e Eduardo Suplicy como secretários, e tendo Fernando Haddad como prefeito.

Ao mesmo tempo, enquanto morou na capital, ``Binho" era um dos
Consultores Bolsistas da PUC na formulação e aprovação do Plano Municipal de

Cultura da cidade de São Paulo. Fábio também prestava serviços de assessoria e
consultoria para outras cidades quanto a economia da cultura, participação

social e democracia participativa, projetos socioculturais e poli'ticas públicas de

fomento e financiamento às artes e culturas.
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Foi neste peri'odo do segundo semestre de 2016 que ele foi convidado

para prestar serviços em Jacarei' e então começa a relação entre Jacareí e Binho,
Binho e Jacareí.

Ele foi convidado nessa época pelo Diretor Alberto Capucci, de gestão da

Fundação Cultural de Jacarehy no mandato do prefeito Hamilton, para prestar

serviços como Consultor Externo tendo como primeira atribuição realizar uma

qualificação para parte dos gestores e servidores públicos quanto também para
a sociedade civil (principalmente do ramo de arte e cultura), sobre lncubação,

Economia, Fomento e Financiamento das Artes e Culturas.  Era o último ano de

Sonia Ferraz a frente da Fundação. Depois desse primeiro serviço Fábio foi então

novamente convidado e deu um curso sobre ``Planejamento e Elaboração de
Projetos Socioculturais e Arti'sticos". Na sequência fez atendimentos e

acompanhamentos quanto a formulação de projetos para possi'veis proponentes
interessados em tentar ter acesso aos recursos públicos da Lei Municipal de
lncentivo à Cultura da cidade de Jacarei', a  LIC. 0 trabalho foi exitoso e bem

elogiado por parte da classe arti'stica que participou ativamente, inclusive por

parte dos que também estavam no Conselho Municipal de Cultura na época.

0 trabalho prestado por Fábio na cidade foi muito reconhecido e
valorizado. Tanto foi que no ano seguinte, em 2017, com novo mandato
municipal eleito pelo prefeito lzaias, buscaram-se novos nomes para compor a
nova gestão e por indicação de pessoas da sociedade civil participantes das

consultorias e assessorias ao longo do segundo semestre de 2016, e integrantes
do Conselho Municipal de Cultura, Fábio foi convidado a vir para Jacarei' em

definitivo para prestar serviços como Gerente compondo a equipe da Diretoria

de Cultura na Fundação Cultural de Jacarehy -José Maria de Abreu.

Binho deu início na Fundação Cultural em Abril de 2017 -veio para Jacareí

nas celebrações do aniversário da cidade e sem saber sendo na mesma data que
sua futura namorada moradora da cidade também aniversariava (mas sem que
eles se conhecessem ainda). Fábio, junto principalmente com o Diretor de

Cultura da época, Wagner Rodrigo (e demais servidores da Fundação e
Prefeitura) fizeram no primeiro ano: retomada de Oficinas de Arte e Cultura
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tendo novas parcerias e bairros; todas as quartas-feiras Binho fazia

agendamento para atender a população com assessoria de projetos estimulando

que as pessoas se organizassem em viabilizar e realizar possi'veis iniciativas na
cidade e região; implantaram o sistema '`Tira-Dúvidas" servindo para explicar

regras e procedimentos das oportunidades abertas no setor arti'stico e cultural
em editais e outros concursos públicos; implantaram a Campanha `Cartas de

Anuência' colocando a município de Jacarei' na rota de turnês para diversos

grupos, redes, movimentos, coletivos e frentes de artes e culturas -colaborando
com que a cidade estivesse no mapa da produção e difusão cultural do Estado

de São Paulo e do Brasil.

Ainda em 2017,  Binho trouxe para a cidade uma edição da Feira de Cultura

lndi'gena, pauta que foi fortalecida nesses anos até os dias de hoje em outros
diversos projetos e programas. Com o diretor da época, Wagner Rodrigo,
ampliaram a agenda fixa semanal e mensal de artes e culturas na cidade que

continuou ocorrendo até começo de 2020 (pré-pandemia) tendo atividades em
mais de um lugar no mesmo dia -principalmente aos finais de semana, sendo

sempre programações gratuitas e atentos a serem para todas as idades.

Ao longo do ano de 2017, em reforma administrativa proposta na época,
houve a criação de uma nova Gerência na Diretoria de Cultura para tratar

exclusivamente de Fomento, Financiamento e Formação Cultural -cargo na
época pensado e planejado para Fábio assumir suas principais missões podendo

cumprir tarefas voltadas especificamente a estes assuntos.

Já no ano de 2017 Binho registrou uma de suas marcas na cidade e na

gestão: a de estimular na cidade a cultura política da participação social -

quando então coordenou e organizou o Fórum Anual já em Junho quando ainda
fazia apenas poucas semanas e meses que estava na cidade, e coordenou
também as Pré-Conferências no segundo semestre, além da própria Conferência
Municipal de Cultura em Novembro tendo nela uma nova eleição do Conselho
Municipal de Poli'tica Cultural para o mandato 2017/2019; e todos estes tendo

atenção especial à Lei do Plano Municipal de Cultura aprovado no final de 2016
-período em que ele havia começado a frequentar a cidade.
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Ao final, este primeiro ano de gestão (2017), termina com o lançamento

de um novo modelo de Edital anual da Lei de lncentivo à Cultura, a LIC -

proposto e revisado pela Gerência no cargo que Fábio estava, e fazendo tais
trabalhos com respaldado da sociedade civil a partir das Pré-Conferências. 0

edital passou a ter maior e melhor organização nas tabelas de investimento e
financiamento, além de alinhamento para que os projetos tivessem que ter

ações de colaboração e contribuição no alcance de metas previstas no recém
aprovado Plano de Cultura (lei criada no final de dezembro de 2016), além de

outras melhoras e aprimoramentos na redação do Edital. Até o hoje a redação
do Edital da LIC de Jacarei' tem como base e referência o texto formulado pelo
Binho em 2017.

Já no ano de 2018, com mudança da presidência da Fundação Cultural,

saindo Fabricius e entrando Bruno Castro, o Fábio passa, então, a contribuir mais
no planejamento de divulgações das ações, projetos e programas ao haver
também mudança no setor de comunicação da instituição. Também neste ano
Binho participa junto com o Diretor de Cultura Wagner Rodrigo, de retomadas

de parcerias importantes com Governo Estadual, como: o Programa PONTOS
MIS -Museu da lmagem e Som (tendo oficinas de arte e cultura, e exibição de
filmes); os projetos da POIESIS -oficinas culturais, formações, cursos,

capacitações; o Revelando SP; e o Circuito Cultural SP.

Neste ano também Jacarei' amplia outras ações e parcerias com destaque

para o Circuito SESC de Artes; mediante mobilização e articulação do Binho a
cidade é eleita como a sede do Fórum Regional Pontos de Cultura acolhendo
representantes do fazer arti'stico e cultural de várias outras cidades do Estado de

São Paulo, incluindo a acolhida e visita do Secretário Estadual de Cultura na

época; a cidade também é escolhida para ser polo-municipal eleitoral do

Conselho Estadual de Cultura -porém as eleições acabam sendo adiadas e
regramentos alterados, por fim não ocorrem no Estado de São Paulo que fica,
infelizmente, desde 2019, com um Conselho apenas indicado pelo governador e

não eleito pela c]asse arti'stica.
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Para o ano de 2018 um destaque diferencial dos mais importantes
realizados por Binho é o feito inédito da captação de recursos junto ao Governo
Estadual por meio do novo PROAC MUNIcl'PIOS quando então a cidade de

Jacareí ficou em primeiro lugar entre todas as cidades de médio porte do Estado
de São Paulo participantes da concorrência. 0 PROAC MUNICI'PIOS representou

cerca de mais de R$300 mil reais inéditos injetados na economia do setor para

investimento direto na produção arti'stica e cultural lançando 07 edições de

editais inéditos para os munícipes, cidadãs e cidadãos de Jacareí.

0 ano de 2018 também é marcado pela implantação do programa ``Jacareí
Criativa" visando, justamente, o impulsionamento do setor econômico criativo e
solidário com empreendimento, fomento e financiamento, captação, patroci'nio,

gestão e produção, elaboração e execução de projetos, programas,
empreendedorismos e iniciativas de estímulo ao setor na cidade e região. Foram
diversas formações, capacitações, cursos, intercâmbios, oficinas e workshops
além de palestras e acompanhamentos com assessoria. Fruto desse pensamento
de gestão atualizada e moderna fez também com que a cidade passasse a ter um
aumento das linhas de fomento e financiamento na cidade com mais Editais e
Concursos Públicos para as artes e culturas, inclusive cada vez mais atentos com
três aspectos: a possibilidade das inscrições serem online/virtuais, ter equipe de

apoio para instruir como proceder nas inscrições sejam presenciais ou

online/virtuais, e aumento da modalidade de Prêmios nos editais diminuindo a

burocracia de documentação exigida para que artistas e grupos culturais
acessassem as verbas públicas.

Também ainda fruto das `Campanhas de Carta de Anuência' iniciada no

ano anterior ocorreu em 2018 um aumento de intercâmbios com a cidade sendo
sede de turnês de artistas de fora do munici'pio, principalmente de outras
regiões do estado de São Paulo, mas também vindos de outros estados e até de
outros países. Ainda neste ano há a retomada, por exemplo, da Mostra de Artes
Cênicas de Jacarei' e a cidade passando a ser umas das sedes do Festival

lnternacional de Teatro de Sombras.
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0 ano de 2018 termina com mais uma edição de Fórum Anual de Cultura

com a pauta do calendário anual de atividades, ações, programações, tanto de
outros setores do poder público, quanto de iniciativas da sociedade civil,

incluindo as datas marcantes sejam elas leis municipais, estaduais, nacionais e

mesmo que ainda não tendo respaldo de legislações oficiais e sim sendo uma

prática frequente ou conti'nua -por vezes até mesmo já tradicional.

Ao longo do segundo semestre de 2018 e início de 2019 há uma transição
em que por nova reforma administrativa Fábio deixa de ser Gerente vinculado à
Diretoria de Cultura e passa a ser Assessor da  Presidência da Fundação Cultural

de Jacarehy mesmo que ainda dando suporte e tendo vi'nculos com a Diretoria
de Cultura. Novos concursados são convocados neste período e então Binho
com Wagner Rodrigo contribuem para que esta nova equipe passasse por

processos de empoderamento e apropriação de pertencimento às poli'ticas
culturais, seus programas e projetos.

2019 é marcado por consolidar muitas parcerias entre as diversas outras

secretarias da prefeitura. Cultura dialogando e somando com Desenvolvimento

Econômico e Turismo, Saúde,  Esporte, Assistência Social,  Educação (inclusive EJA
-educação de jovens e adultos), Meio Ambiente, Segurança, Mobilidade

Urbana, e tantas outras mais. A Diretoria de Cultura cada vez mais empoderada

em relações diretas com outras diretorias das demais secretarias e Binho na
assessoria da presidência dando todo suporte e respaldo necessário,

contribuindo inclusive na articulação dos contatos e nos conteúdos

programáticos.

Nesse mesmo ano a programação da agenda cultural fixa semanal e
mensal se amplia e fica ainda mais diversa, ampliando os territórios e regiões de

alcance no município, além de mais linguagens e expressões e manifestações de

diferentes estéticas das artes e perspectivas culturais. A agenda cultural,

enquanto veículo de comunicação da programação, também é reformulada e
aumenta-se o seu poder de fruição e disseminação. 2019 passa a ser o ano que
mais teve programações públicas e gratuitas presenciais na cidade dos últimos

ensais
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gratuitas distribui'das em mais bairros e com mais linguagens e expressões das
artes.

No ano de 2019 o ``Programa Jacarei' Criativa" passa por ampliação de suas

atividades, porém 2019 não ocorreriam mais aqueles atendimentos fixos

semanais às quartas-feiras iniciados em 2017 por Binho devido a reformulações

e maior aproveitamento dos projetos e do tempo dedicado a estes. É nesse
momento, por exemplo, que é lançado o Catálogo MAV (Museu de Antropologia

do Vale do Parai'ba) -um dos frutos dessas assessorias que foram feitos até final
de 2018 e ini'cio de 2019. Um trabalho feito pela sociedade civil e na  Fundação

Cultural com respaldo e apoio principalmente da Assessoria Museológica.

É em 2019 que inicia-se a aplicação dos recursos (cerca de R$300 mil) dos

Editais via PROAC MUNICI'PIOS  -a verba captada junto ao Governo Estadual no

ano anterior e executada via editais locais. Também neste ano há novo feito
inédito fruto de uma parceria entre Fundação Cultural, Secretaria de Assistência

Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da

Criança e do Adolescente: a cidade aprova projeto em Edital no ltaú Social,

projeto este encabeçado e formulado pela Fundação Cultural, com recursos de
mais de R$100 mil, a serem aplicados no CEJU -Centro da Juventude para

iniciativas voltadas a adolescentes/jovens em linguagens que tratam de

Comunicação e Cultura e direitos sociais. Em tal projeto inédito haveriam

modernizações e compras de equipamentos, instalação de estúdio, e outras
ações mais de qualificação e formação como sendo um ini'cio de Escola Livre na

cidade.

Ainda em 2019 o ano é marcado também pela regulamentação do Fundo
Municipal de Cultura via Decreto -sendo que a Lei existente na cidade desde
2012 nunca havia sido organizada de modo que fosse posta em prática até

então. É um imenso e valoroso passo. É um marco cultural para a cidade. Neste
momento, pelo Decreto, formulado via Diretoria de Cultura e Assessoria da
Presidência, fica também criado o Conselho do Fundo Municipal de Cultura -

outro instrumento de participação social; fortalecendo a marca da passagem de
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Fábio pela instituição quanto a questão de democracia participativa no âmbito

da gestão cultural.

Ao longo do mesmo ano é ainda debatida a revisão da Lei do Conselho

Municipal de Políticas Culturais. No segundo semestre são realizados Fóruns

Temáticos, Pré-Conferências Setoriais pautando demandas para uma nova

versão de Lei do Plano Municipal de Cultura.  E ao final de 2019 é realizado o

Fórum Anual juntamente com a Conferência de Cultura na qual é feita nova

eleição de conselheiros já em nova Lei do Conselho Municipal de Poli'ticas

Culturais. Conselho para o mandato 2019/2021. A nova lei foi aprovada em

Dezembro fortalecendo e vinculando este Conselho com os demais existentes:
Conselho do Fundo e Conselho de Administração da  Fundação Cultural, suas

Comissões Setoriais e Fóruns Setoriais.

2019 conclui com Fábio agora sendo o Diretor de Cultura, já tendo

passado, portanto, por mais de uma Gerência, e depois de ter sido Assessor.

Em 2020 o Carnaval muda parte da sua característica de evento com a
Diretoria de Cultura somando na programação. Para além do desfile das escolas

de samba o carnaval passa a ter o Festival Marchinhas, o carnaval por Blocos,

além da realização de Matinês e Folias descentralizadas, e mais outras oficinas e

encontros formativos.

Outra mudança que foi um marco e um diferencial de Binho para Jacareí

foi na reunião com empresas interessadas em incentivar e apoiar projetos
culturais na cidade mediante abatimento de impostos e/ou isenções fiscais.
Entre 2018 e 2019 a gestão da Fundação Cultural já agia com destaque ao ter
organizado tal reunião em encontros focados na viabilização de projetos da

própria Lei Municipal de lncentivo à Cultura -a LIC, via lssQN e/ou IPTU.  Poucas
cidades fizeram e fazem esse tipo de apoio na captação de recursos. Com Binho

como Diretor de Cultura, em 2020, via ``Programa Jacareí Criativa" a ação foi de

atrair ainda mais empresas da cidade e mais outros projetos que não apenas da
LIC -foi organizada a atividade para atender também empresas pagadoras de
ICMS Estadual e lmposto de Renda Federal, além de proponentes e participantes
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de projetos artísticos e culturais via PROAC-ICMS de São Paulo ou a então

considerada ex-Rouanet Lei Nacional de lncentivo à Cultura.

Ainda antes da Pandemia (na véspera do período de quarentena), em abril

de 2020, a Diretoria de Cultura, coordenada por Binho, e contando com o apoio

de demais setores da Fundação Cultural além de parte da Secretaria de

Educação, viabiliza na cidade a realização marcante do show gratuito da banda
`Pato Fu', por meio de parceria com o Circuito SP -do programa Juntos Pela

Cultura; Governo Estadual. Show no Teatro Municipal Sala Ariano Suassuna com

a casa lotada. A atividade foi voltada para toda a fami'lia com temática infantil e

música de brinquedo. Este seria a última grande atividade artística e cultural

antes da Pandemia realizada presencialmente inclusive com público presente -

e, portanto, além da grandeza e importância em si esta atividade ficou marcada

pelo peri'odo, tornando-se um marco para a gestão naquele ano.

Em 2020 há a reforma da Sala Mário Lago (espaço de Cinema e Teatro no
Pátio dos Trilhos) -e é realizada em maior parte com verba vinda de Emenda
Parlamentar de mais de R$100mil reais. Também neste ano há a aprovação de

nova verba de outra Emenda Parlamentar de mais R$100mil reais, agora para a

confecção de Murais, projeto de Arte Visual Urbana no Parque Linear

Cassununga e Espaço Liberdade -via Grafite e Muralismo, com temática

afrodescendente, esta segunda emenda viabilizada com muita dedicação da
Diretoria de Cultura coordenada pelo Fábio. Outra parceria que ocorre em 2020

é o convênio com o SEsl para a realização de oficinas de música e abertura para
outras linguagens arti'sticas, porém muito prejudicada na prática pelo contexto
da  COVID-19.

Devido a Pandemia com contenção de recursos públicos para tantos
setores, porém uma vez tendo o Fundo de Cultura já regulamentado por decreto
em 2019, foi possível em 2020 a execução inédita de recursos advindos do
Fundo. E nesse sentido é posto em prática o Edital CASA (Cultura, Artes e

Sabedorias) com vi`deos de várias expressões e manifestações culturais

municipais para serem transmitidos online. Nesse contexto é feita a estreia do
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ainda ocorreram nesse ano Editais especiais para fomento e salvaguarda da

Capoeira, e da Mostra de Artes Cênicas -mesmo em período pandêmico. E no
setor literário, mesmo a "FLIJ -Feira do Livro de Jacarei" tendo sido online, a

Diretoria de Cultura contribuiu com o fomento da temática da mulher negra na

programação do evento. Outros projetos paralelos também ocorrem, mesmo na
Pandemia, como o caso de Arte Visual  Urbana no espaço ``Prainha" com Grafite

e Muralismo e outras ações de revitalização e modernização do espaço beira rio.

Durante a Pandemia, a Fundação Cultural ainda fez projetos na Música

coordenados pela Diretoria de Eventos no qual Fábio foi, no entanto, ao menos
um colaborador.

Antes do final de 2020, resgatando pautas e demandas dos Fóruns e
Conferências de 2017 e 2019 a Fundação Cultural via sua Presidência e Diretoria

de Cultura, juntamente com representação do Conselho Municipal de Políticas
Culturais, refaz o Edital anual da LIC -Lei de lncentivo à Cultura de modo a

abordar nele questões de cunho social e econômica, incluindo questão racial

entre outras. Sendo este outro marco na trajetória de Binho na cidade e na

gestão municipal via  Fundação Cultural.

E um feito que marca o ano de 2020 é que Jacareí, devido a atuação de

articulação e mobilização do então Diretor de Cultura,  Binho, passa a ter um

protagonismo na rede de gestores e dirigentes públicos municipais de cultura
vinculados a prefeituras de diversas cidades tanto em âmbito regional, quanto

principalmente estadual e também nacional. Neste ano o CODIVAP, Consórcio
Regional de Prefeituras do Vale do Parai'ba, se organiza mediante ações da
Fundação Cultural de Jacarehy e secretarias de outras cidades, para criar a

inédita Câmara Técnica Temática de Arte e Cultura tendo Jacareí eleita como a

cidade coordenadora na pessoa da Presidência da Fundação Cultural, e tendo a
Diretoria de Cultura como colaboradora técnica. Também neste ano, por
iniciativa encabeçada por Fábio via Diretoria de Cultura de Jacareí, juntando

outras 05 cidades e outros Consórcios mais de diferentes regiões, acaba
fundando a maior rede de gestores públicos municipais de cultura do Estado de

São Paulo passando de 400 cidades/prefeituras. Ações desse tipo puxadas por
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Binho foi colocando nossa cidade cada vez ainda mais como referência nesse

setor de Gestão de Políticas Culturais,

0 ano de 2020 será marcado na história como início da Pandemia da

COVID-19/SARS-COV-2 e para as políticas públicas de cultura, no Brasil, fica  para

a história a inédita Lei Federal Aldir Blanc de apoio e auxi'Iio ao setor das artes e

culturas visando fomento e financiamento na ponta para diversas cidades no

país. Jacareí, pelo protagonismo em rede quanto gestão cultural, com Binho
articulando e mobilizando, colaborou na confecção desse importantíssima Lei -

tanto na tramitação e aprovação da Lei, quanto em sua implementação tendo

dialogado na Câmara dos Deputados e Senado. Na nossa cidade a transferência
feita por conta dessa Lei foi na grandeza do repasse inédito de mais de R$1

milhão e R$500 mil reais que foram aplicados em três diferentes editais

consagrando o feito dessa gestão de valorizar toda uma ampla diversidade
cultural estimulando a participação de algumas manifestações e expressões, e
de pessoas e grupos/coletivos que antes nem mesmo eram encorajadas a tentar
acesso às verbas públicas -sendo que conseguiram dessa vez por meio destes
Editais mais facilitados quanto a documentação menos burocratizada possi'vel j.á

que a finalidade era justamente gerar suporte financeiro em período de
dificuldades devido a  Pandemia.  Foram mais de 300 projetos contemplados na

cidade participando dessa ação encabeçada pelo Fábio a frente tanto da rede de

gestores públicos municipais quanto da  Diretoria de Cultura de Jacarei'.

2021 com a gestão municipal reeleita para mais um mandato há
mudanças em algumas secretarias, também ocorrem na Fundação Cultural, sai
Bruno Castro e grande parte da equipe, entra Guilherme, mas Fábio continua na

Diretoria de Cultura. Neste ano ainda de Pandemia fica muito marcado pela

execução das centenas de projetos aprovados na Lei Aldir Blanc -com toda uma

programação sendo online em sua maioria (o que faz crescer ainda mais os
acessos do recém criado canal do Youtube). Em nossa cidade, mesmo em

período pandêmico, novos Livros são publicados, novos quadros pintados, novas
fotos feitas e impressas, três esculturas em homenagem ao Bolinho Caipira são
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Céu Aberto com metros e mais metros de Arte Visual Urbana

(Grafite/Muralismo) sendo a temática Cultura lndígena e Meio Ambiente -
localizado de modo descentralizado no munici'pio, Iá no novo Parque Linear

Tupinambás.  E além disso tudo, principalmente via produtos e contrapartidas

geradas via Lei Aldir Blanc, as exibições de vi'deos passaram a fortalecer algumas
datas do calendário anual cultural da cidade, com destaque para a execução

inédita na prática da Semana da Dança e da recente lei da Semana da Contação
de Histórias.

Ainda enquanto programação online no canal de vi'deos, em outra ação

coordenada também pelo Diretor Fábio, há o trabalho de resgate de vários

projetos de anos e anos que já haviam recebido algum apoio e suporte da
Fundação Cultural fazendo com o que o canal da instituição no Youtube passasse
a cumprir também a função de ser um acervo audiovisual das produções
culturais e artísticas de anos anteriores.

No começo também de 2021 foram realizados s Fóruns Setoriais para

alinhamento de demandas da sociedade civil retomando assim os trabalhos da

Conferência de 2019 e visando Plano de Cultura a partir de 2021/2022. E é neste

momento também que há a retomada dos trabalhos de revisão da Lei do Plano
Municipal de Cultura com um Grupo de Trabalho tendo Binho na coordenação e

acompanhamento por parte do Conselho Municipal de Poli'ticas Culturais -dessa
maneira propondo nova estrutura de Metas e Ações para os próximos 10 anos
de diversidade cultural na cidade em forma de Lei e alinhada às pautas e

demandas trazidas de 2017 a 2020 incluindo-se as do referido ano de 2021.

0 Projeto via lTAÚ SOCIAL no CEJU -Centro da Juventude esteve

paralisado devido a Pandemia, porém no ano de 2021 é retomado para que
possa se dar início e com as ações ocorrendo principalmente somente agora em
2022.

Fábio novamente se destaca levando o nome de Jacareí quando em 2021

passa a compor o Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo (junto ao Senado) sendo
esta a nova Lei de apoio e auxi'lio ao setor de arte e cultura para fazer usos dos
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recursos contidos no Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial Nacional do

Audiovisual, bem como ele também colabora nas mobilizações e articulações

para a  Lei Aldir Blanc 2 (na Câmara Federal).

Em âmbito estadual  paulista a cidade de Jacareí, em 2021, passa a constar

entre as 25 cidades que mais enviaram propostas de projetos no Programa
Estadual de Fomento e Financiamento às artes e culturas do Estado de São Paulo

(o ``PROAC-SP") -isso é entendido por muitos como fruto de todo um trabalho
de incentivo para que artistas e pessoas fazedoras e trabalhadoras da cultura se
organizassem para viabilizar seus projetos por outras fontes de verbas, e fruto

de todo um trabalho de formação e qualificação com capacitação em elaboração
de proj.etos pautando gestão e produção cultural para os muni'cipes de Jacareí

que atuam nesse ramo e setor. Trabalho este sob coordenação do Binho.

Também no aspecto de busca por recursos e dinheiro de outras fontes há
nova verba de outra Emenda  Parlamentar de mais R$100mil reais visando Polo

Audiovisual e contribuindo com o setor do cinema e filmagem para a cidade e

região. Além disso Fábio, via Diretoria de Cultura, elaborou projetos e conseguiu

aprovações junto ao Governo Estadual no programa ``Juntos Pela Cultura"  -
sendo 03 projetos: um no Circuito SP -no qual a cidade passou a ter duas

grandes atrações até o final deste ano de modo gratuito para a população; um
no de Arte Urbana de modo que possibilitou mais Murais sendo pintados na
nova Galeria com metros e metros de temática lndígena e Ambiental no Parque

Linear Tupinambás (aquela anteriormente já  iniciada via Lei Aldir Blanc); e por

fim um de Qualificação/Capacitação em Economia e Cultura reconhecendo e

valorizando justamente a trajetória e feitos do diretor de cultura.

A última ação de Fábio compondo a equipe da  Fundação Cultural foi no

fim de Outubro de 2021 quando o Conselho Municipal de Política Cultural teve

vez e voz na Câmara Municipal falando diretamente com Vereadoras e

Vereadores, se apresentando, mostrando parte dos seus trabalhos, além de

pautarem diferentes demandas. No dia seguinte a este evento na Câmara o
Binho já não estaria mais como Diretor de Cultura. Havia sido então assim sua
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despedida do cargo. No mês de Setembro até o fim daquele ano Fábio esteve
como colaborador em um Centro Meditativo Vipassana.

Em 2022 Binho continua tanto fazendo suas poesias quanto fomentando

todos os Os setoriais de cultura que compõem as comissões e redes
representadas no Conselho Municipal de Políticas Culturais.  Esteve compondo

uma Candidatura Coletiva que concorreu na Assembleia  Legislativa do Estado de

São Paulo sob o nome de ``Povo da Cultura" tendo votação em  mais de 350

cidades paulistas. Teve participações como convidado em Audiências Públicas

em outras cidades paulistas e também na Câmara dos Deputados Federais.

Continuou no Comitê Nacional da  Lei Paulo Gustavo passando agora a fazer

parte da executiva/operativa dentro do Comitê. Tem feito formações e
consultorias e assessorias tanto para sociedade civil de Jacareí e outras cidades

quanto para rede de gestores públicos municipais de cultura sobre a execução
dessa Lei Nacional tendo também participado ativamente e diretamente da
tramitação e aprovação da mesma. Na cidade essa Lei irá representar o maior

repasse já feito na história do município para fins artísticos e culturais: serão

mais de R$1 milhão e R$800 mil em 2023.

Fábio, portanto, além de todo um trabalho dedicado na formação cultural,
na participação social, no estímulo e valorização das diversas manifestações

expressões e linguagens além de territórios e bairros, promoveu imenso cuidado

e atenção com toda uma ampla diversidade cultural, e o pensar a cidade a partir

de seus múltiplos modos e meios de se existir e se manifestar e conviver. Além

disso tudo, contribuiu com que muita gente pudesse ser mais valorizada por ser
trabalhador e trabalhadora da cultura.  Binho pautou muito sobre economia da

cultura e a valorização da profissão e do trabalho de quem vive e faz acontecer
nesse ramo de atuação da nossa sociedade -e fez e faz sempre estimulando a

participação do maior número de pessoas no entendimento da Cultura sendo
algo transversal para a cidade, suas comunidades e seus cidadãos e cidadãs.

0 reconhecimento de Binho como Cidadão Jacareiense não se trata
somente da quantidade e dos valores de mais de R$3 milhões ao todo trazidos
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para a cidade -esse reconhecimento é pelo cuidado todo, pela dedicação toda,
está mais no campo do simbólico, coisa própria do campo da cultura: o afeto.

Câmara  Municipal de Jacarei',17 de novembro de 2022.
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