




A AFAC - Associação para o Fomento da Arte e da
Cultura é uma Organização Social de Cultura, 
habilitada desde 2008, que trabalha para promover, 
fomentar e gerenciar projetos na área cultural, 
educacional, patrimônio histórico, sustentabilidade, 
qualidade de vida, meio ambiente e economia criativa. 

Desde 2011, vem atuando como a gestora do 
Parque Vicentina Aranha, cumprindo de forma 
exemplar a missão estabelecida nos contratos 
de gestão firmados com a municipalidade.

 Além da gestão e ações desenvolvidas no Parque 
Vicentina Aranha, a AFAC traz em seu portfólio a 
possibilidade de gestão de outros equipamentos, 
estando habilitada a firmar parcerias e contratos 
com outras entidades, tanto na esfera pública 
quanto na esfera privada.

Desde 2021, a AFAC pauta suas ações e projetos na 
Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos, entendendo o seu 
papel pela efetivação dos direitos humanos e a 
promoção do desenvolvimento sustentável em sua 
dimensão social, econômica, ambiental e 
institucional.

Os projetos geridos pela AFAC atraem anualmente 
uma média de 01 (um) milhão de participações 
presenciais, somando todas as atividades realizadas, 
promovendo participação e ocupação permanente 
pela comunidade dos espaços geridos. 

A perspectiva é incrementar e 
dar continuidade as ações atuais já implementadas 
por meio de novas experiências, intercâmbio cultural, 
educação e inovação, visando a ampliação do 
acesso as atividades.
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Gestão de Atividades e Desenvolvimento de Espaços Culturais
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Atualmente, o Vicentina Aranha é um dos parques
urbanos de maior visibilidade no Vale do Paraíba. 
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.

Reconhecido como Polo Cultural 
para São José dos Campos

A AFAC tem como objetivo transformá-lo em 
um Parque Urbano totalmente sustentável, passando 
dessa forma a ser uma referência no espectro nacional.
Por isso, todas as atividades e projetos são pautados 
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Programação cultural gratuita com média de 
40 atividades mensais 

Recuperação das edificações com obras de 
manutenção e restauro

Público médio mensal de 70 mil visitantes

Parque Vicentina Aranha

1924 Fundado como sanatório para 
tratamento de tuberculose

2007 Inaugurado como Parque pelo município

2011 Início da gestão AFAC com revitalização, 
manutenção, iluminação e segurança

Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Natural, 
tombado pelo COMPHAC e CONDEPHAAT

Espaço gerido pela AFAC desde 2011
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A programação cultural  do Parque Vicentina Aranha pautada nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável é organizada pelos seguintes eixos temáticos: 

Educação, Identidade 
e Memória 

Sustentabilidade e 
Qualidade de Vida 

Universo Infantil 

Economia Criativa 

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

Conteúdos formativos de valorização e 
preservação do patrimônio material e imaterial, 
para a compreensão sócio-histórica das referências 
culturais em todas as suas manifestações.

Conjunto de ações e atividades relacionadas à cultura, 
tecnologia e criatividade que geram receita, impacto 
social e econômico. 

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

Arte e Cultura 

Música, literatura, artes visuais, cultura popular, 
dança e teatro são algumas das expressões que 
tem por objetivo fomentar a arte e a cultura, e os 
atores envolvidos.

Ciência, Tecnologia 
e Inovação

Atividades que têm como objetivo a valorização da 
vocação tecnológica de SJC, levando conteúdos que 
tornam o conhecimento científico mais acessível.



Gestão de Atividades e Desenvolvimento de Espaços Culturais

A partir de 2011, a AFAC passou a ser a responsável 
pela gestão da conservação e do restauro das 
edificações históricas do Parque Vicentina Aranha. 

O financiamento das obras é realizado tanto 
pelo poder público quanto pela participação 
da comunidade e da iniciativa privada, que 
contribuem com os projetos de restauro 
inscritos em Leis de Incentivo à Cultura 
(municipal, estadual e federal). 

Restauro do 
Parque Vicentina Aranha
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O Pavilhão Alfredo Galvão foi integralmente 
restaurado e reinaugurado em 2014 e, futuramente, 
abrigará uma cafeteria para atendimento aos 
frequentadores do Parque Vicentina Aranha, com 
regras de funcionamento previamente definidas 
em edital.  

11 mil m² de área construída.

Projetos de autoria do Engenheiro-Arquiteto
Ramos de Azevedo.

Atualmente está em andamento a revitalização
da portaria do Parque, tanto a fachada quanto 
os seus espaços internos.

Outra iniciativa de mobilização de recursos diretos é 
a Campanha Restaurando Juntos que arrecadou ao 
longo dos últimos anos mais de  e tem R$ 200 mil
como proposta incentivar o financiamento coletivo, 
por meio de empresas e da população.
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2021

2019 

Construção dos 
banheiros centrais 
do parque na 
edificação da 
antiga Cozinha 
e Refeitório.

2018 

Obras de restauro 
do Pavilhão da Cia. 
Paulista de Estradas 
de Ferro.

2019 

Início das obras 
de reabilitação do 
edifício da antiga 
Cozinha 
e Refeitório.

Conclusão das 
obras emergenciais 
nos Pavilhões São 
João, São José e 
Marina Crespi.

2014 

Restauro Integral
do Pavilhão Alfredo 
Galvão.

2015 

Conclusão 
parcial das obras 
de restauro do 
Pavilhão São José.

2016

Conclusão das 
obras de restauro 
do edifício da 
antiga lavanderia.

2013 

2021

2022

2022

2021

05

A AFAC viabilizou diversas ações de conservação e restauro, através de obras 
e serviços para reabilitar as edificações, dentre as quais destacam-se:

Construção de 
paraciclo junto 
da portaria.

Restauro do quarto 
onde faleceu o Pe. 
Rodolfo Komorek, 
no Pavilhão da 
Cia Paulista.

Restauro das 
fachadas e dos 
pisos e reparos 
estruturais na 
Capela do Sagrado 
Coração de Jesus.

Recuperação 
da gruta de 
N.S. Lourdes e o 
restauro de suas 
imagens sacras 
e de seus jardins 
adjacentes.

Restauro 
integral 
do Pavilhão 
Marina Crespi.

Atualmente está em 
andamento a revitalização
da portaria do Parque.



Gestão de Atividades e Desenvolvimento de Espaços Culturais
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A AFAC realizou o processo de recuperação das 
condições de uso da Residência Olivo Gomes, 
localizada no Parque da Cidade, em São José dos 
Campos, considerada um dos marcos da arquitetura 
modernista brasileira. 

O trabalho de manutenção e conservação envolveu 
a descupinização de elementos de madeira, 
manutenção das instalações elétricas, instalações 
hidráulicas, forro, piso, esquadrias e a pintura interna 
e externa do imóvel.

Construída em 1951 

Projeto de Rino Levi Arquitetos Associados

Representante da 3ª fase do modernismo brasileiro

Mobiliário projetado por Zanine Caldas

Painéis de azulejos de Roberto Burle Marx 

Recuperação da 
Residência Olivo Gomes

Atividade desenvolvida 
pela AFAC de 2015 a 2016
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Por meio de contrato de gestão junto à Administração 
Municipal, a AFAC implementou a programação cultural 
no Centro da Juventude, a partir de maio de 2014, bem 
como geriu a infraestrutura e os serviços operacionais 
do complexo. 

Suas principais ações foram a realização do projeto 
Música no Quiosque, atividades formativas gratuitas 
para a população, implementação da biblioteca de 
livros de literatura infanto-juvenil e adulta, e ainda um 
acervo sobre cultura Afro-Brasileira, bem como tornou 
a biblioteca acessível e interativa por meio de livros 
em braile, DVDs e acesso à internet. 

Espaço gerido pela AFAC de 
maio de 2014 a outubro de 2016Centro da Juventude

10 horas diárias de atividades 
gratuitas em média

200% de aumento de  sua frequência

100 mil visitantes por mês (público médio)

Realização do Festival Contaí 
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 Em parceria com a Secretaria de Educação, a 
AFAC atuou no programa Escola Interativa na 
implementação dos tablets interativos nas escolas 
da rede municipal, passando por 22 unidades, 
impactando na estruturação tecnológica dessas 
escolas e realizando um programa de ação cultural 
descentralizada, promovendo o protagonismo dos 
alunos pelo fortalecimento dos grêmios estudantis.

A AFAC desenvolve ações socioculturais 
promovendo cidadania, cultura e geração de 
capacitação em comunidades de vulnerabilidade 
social. Realizou projetos de ações de socialização, 
educação e cultura dirigidas à comunidade do Jardim 
São José II, buscando uma melhoria da realidade da 
população local e sua integração cidadã. 

Ações em Território

Gestão de Projetos Socioculturais

Programa Escola Interativa

Atividades desenvolvidas pela AFAC em 2014
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Com o objetivo de contribuir para as causas do 
Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos 
e apoiar entidades e obras sociais da cidade, para uma 
sociedade mais justa, igualitária e solidárias através 
do incentivo à prática da generosidade e apreço pelo 
próximo, a AFAC tem promovido, a cada mês, a 
campanha Vicentina Solidário que visa mobilizar os 
seus frequentadores e toda a população para 
contribuir na arrecadação de alimentos, vestimentas, 
produtos de higiene, entre outros, na participação 
social e solidárias de suas ações.

Programa Vicentina Solidário

Gestão de Projetos Sociais

Atividade desenvolvida pela AFAC desde 2021
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3.074
quilos de 
alimento doados 
desde 2021

2.400
peças doadas
para campanha 
do agasalho 
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Doação de 01 cadeira de rodas com a Campanha Lacre legal

75,400 
quilos doados de 
de ração para cães 
e gatos



Gestão de Grupos Artísticos

Orquestra Sinfônica 
de São José dos Campos

Por meio de contrato de gestão com a 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) e 
junto à Secretaria de Educação, a AFAC entre 
os anos de 2012 a 2017, geriu a Orquestra 
Sinfônica de São José dos Campos. Iniciada em 
2004, a OSSJC tornou-se uma referência musical 
em toda a região, promovendo ações culturais, 
educacionais, artísticas e de lazer nas cidades 
do Vale do Paraíba.

Em 2016, os concertos da OSSJC atingiram um público 
de  Realizou dezenas de Concertos 35 mil pessoas.
gratuitos ao Ar livre, atuando de forma responsável 
na gestão de grupos artísticos, contratando os 
profissionais em regime CLT, impactando toda a 
cadeia produtiva da cultura na cidade, garantindo 
qualidade e fortalecendo o trabalho desses grupos. 
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Grupo gerido pela AFAC de 2012 a 2017
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Gestão de Grupos Artísticos

Coro Jovem Sinfônico 
de São josé dos Campos

O Coro Jovem integra o programa de 
formação artística da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo (FCCR). Com o objetivo de 
educar, formar e preparar futuros coristas a 
partir dos 12 anos, seu objetivo é capacitar e 
criar oportunidade de educação musical e 
profissionalização artística. 

O projeto foi gerido pela AFAC, com a realização 
de aulas práticas e teóricas com bolsa-auxílio
mensal aos alunos, incentivando o desenvolvimento 
de carreiras artísticas. 

Grupo gerido pela AFAC de 2014 a 2015



Gestão de Grupos Artísticos

Orquestra de Viola Caipira 
de São José dos Campos

Com o objetivo de valorizar e divulgar a Música Caipira, 
importante traço cultural da região do Vale do Paraíba, 
a AFAC geriu esse projeto, com a seleção de músicos 
para integração da Orquestra, formação de repertório 
e apresentações ao vivo da Orquestra de Viola Caipira 
de São José dos Campos. 
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 A Cia Jovem de Dança de São José dos Campos é um programa 
de formação criado em 2010 pela Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo com o objetivo de incentivar e despertar talentos para 
a dança artística, do balé clássico ao contemporâneo, além de 
oferecer oportunidade de aperfeiçoamento nesses segmentos.  

A AFAC geriu a Cia Jovem de Dança atuando na seleção dos 
jovens para integrar a Companhia e no incentivo à formação 
continuada dos seus integrantes.

Grupo gerido pela AFAC de 2014 a 2015 Cia Jovem de Dança 
de São José dos Campos

Grupo gerido pela AFAC de 2014 a 2015



Projeto gerido pela AFAC de 2012 a 2016

Ensino e Pesquisa

Com a proposta de apresentar à população infantil, juvenil 
e também aos adultos conhecimentos básicos de ciência e 
tecnologia, o projeto Ciência no Parque proporciona 
conhecimento e espírito criativo por meio de instalações 
interativas e diversificadas em uma galeria no Pavilhão São 
José, do Parque Vicentina Aranha, além de manter a 
constância de atividades temáticas conduzidas por 
profissionais parceiros.

Musicalização

No passado, a AFAC qualificou os professores da rede 
municipal de ensino com o objetivo de sensibilizar as 
crianças e os adolescentes por meio da promoção de 
Concertos Didáticos da Orquestra Sinfônica de São
José dos Campos e seus conjuntos, ampliando a 
divulgação da cultura musical. A musicalização nas 
Escolas Municipais veio através do projeto gerido 
pela AFAC.

Projeto gerido pela AFAC desde 2013
Ciência no Parque
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Ensino e Pesquisa

Oficina de Restauro

Em uma parceria estabelecida entre a Prefeitura 
de São José dos Campos, o SENAI e a AFAC, foram 
ofertados cursos com módulos técnico-práticos 
relativos à execução de argamassa de revestimento 
e pintura de alvenarias, no âmbito do restauro de 
bens tombados. As vagas para cursar os módulos 
foram destinadas ao público de baixa renda, 
devidamente selecionado pela Prefeitura. 

Os módulos foram realizados no edifício da antiga 
Lavanderia do Parque Vicentina Aranha, o qual 
serviu não só como sala de aula, como também foi 
o objeto das aulas práticas, tendo suas fachadas e 
paredes internas recuperadas pelos alunos. 

Ao término dos módulos os alunos receberam 
seus certificados e, capacitados, puderam buscar 
oportunidades no mercado de trabalho

Projeto gerido pela AFAC de 2013 a 2016
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Produção de Eventos e Projetos Culturais

Bloco Galinha D'Angola 

O Bloco Galinha D'Angola foi criado pela AFAC 
como uma simples comemoração de um domingo 
de Carnaval dentro do Parque Vicentina Aranha. 
Em 2015, o Bloco ganhou as ruas do entorno,  desde 
então, passou de uma atividade para um pequeno público 
a um dos eventos de Carnaval de Rua mais procurados 
pela população joseense.

Biblioteca ao Ar Livre

Com concepção da AFAC, este projeto objetiva o incentivo 
à leitura por meio de duas bibliotecas itinerantes, que contêm 

 infantis, infanto-juvenis e juvenis.1000 livros

Em 2016, essa iniciativa foi contemplada pelo Programa de 
Ação Cultural de São Paulo (ProAC) e também recebeu o 
prêmio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

As bibliotecas ficam disponíveis para a população todos 
os domingos no Parque Vicentina Aranha. 

100 mil acessos realizados 

Criado em 2014

30 mil participantes em 2020
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Criada e idealizada pela AFAC, a FLIM - Festa 
Literomusical de São José dos Campos, realizada 
no Parque Vicentina Aranha, é considerada pela 
crítica especializada, após 7 edições anuais, um 
dos maiores festivais do gênero no interior paulista 
com repercussão em âmbito nacional. Sendo viabilizada através de editais e prêmios 

municipais e estaduais, e estando habilitada através 
dos principais mecanismos de financiamento por meio 
das Leis de Incentivo, a FLIM é propulsora da valorização 
cultural e de sua diversidade na região do Vale do 
Paraíba. Desde sua primeira edição, o evento convida a 
população a explorar a literatura como ferramenta de 
formação cidadã e compreensão da sociedade. 

Criada em 2014

Programação diversificada, gratuita e acessível  

Públicos de vários perfis e idades. 

8º edição em 2022

FLIM - Festa Literomusical 
de São José dos Campos

Produção de Eventos e Projetos Culturais

Criado e produzido pela AFAC desde 2014



Produção de Eventos e Projetos Culturais

Bienal do Livro de 
São José dos Campos

Por meio de convênio junto à Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, a AFAC geriu a realização da 
Bienal do Livro de São José dos Campos em 2013, 
sendo responsável pela montagem e contratação 
de expositores, programação cultural do evento, 
implementação de cheque livro-eletrônico para 
alunos e professores da rede municipal de ensino. 

Piqueniques Sinfônicos

Atuando na realização de eventos de pequeno, médio e 
grande porte, a AFAC se destaca na realização de concertos 
e shows ao ar livre para públicos acima de  pessoas 5 mil
em Parques e Praças. Com a garantia de qualidade artística 
e excelência no atendimento ao público, é especialista na 
gestão em prol da formação de plateia e novos públicos 
para a música erudita. 

 Ao longo da gestão da Orquestra Sinfônica SJC, os 
concertos produzidos pela AFAC atingiram uma média 
de público de 7 mil pessoas por evento.
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A Bienal, neste ano, recebeu cerca de 
100 mil visitantes.
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Produção de Eventos e Projetos Culturais

Ao encontro da vocação natural do Parque Vicentina Aranha, de 
espaço de cura e de qualidade de vida,  este projeto oferece a toda 
população atividades gratuitas voltadas para a Qualidade de Vida, 
além da promoção de oficinas na área de sustentabilidade. 

Hoje, com os eventos presenciais após esse período, 
as práticas saudáveis e eventos e ações práticas de 
sustentabilidade tem tido destaque e grande interesse 
por parte do público, compondo uma programação 
mensal de cerca de  ofertadas. 40 atividades

Sustentabilidade e Qualidade de Vida

Entre 2018 e 2019, este 
projeto tinha, em média, 
28 ações mensais e cerca 
de 2.000 participações. 

Em 2020 e 2021 durante 
a pandemia, foram ofertadas
lives com práticas saudáveis e 
diálogos sobre sustentabilidade.
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Embaixada da Natureza

Em parceria com o Centro Ambiental Edoardo
Bonetti, foi criado a Embaixada da Natureza que 
visa oferecer para a sociedade uma série de 
ações na programação do Parque Vicentina Aranha 
que informem sobre o ambiente natural da região 
do Vale do Paraíba e fomente o desenvolvimento 
de atividades em contato com a natureza por 
meio da integração das pessoas com as áreas 
verdes urbanas e outras áreas naturais da região. 

 
As atividades são direcionadas para práticas de 
recreação ou contemplação ao Ar Livre e 
atividades de educação ambiental.

 Observatório de Pássaros

 Escalada em Árvores 

 Parque de Biodiversão

Produção de Eventos e Projetos Culturais
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Diálogos ODS

Projeto bimestral desenvolvido pela AFAC em 
pareceria com a ABRAPS - Associação Brasileira dos 
Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Apresenta por meio de ciclos de conversa e 
apresentações o Diálogos ODS, que consiste nas 
discussões globais acerca da Agenda 2030 e os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Produção de Eventos e Projetos Culturais

Projeto realizado pela AFAC desde 2021

Lançado em 
ambiente virtual

 4 
edições
online

 2.662
visualizações

Entendendo o papel dos munícipios e das instituições 
na agenda, a AFAC assumiu essa postura na atuação 
de todas as suas ações, por isso é importante que os 
objetivos sejam constantemente abordados junto a 
sociedade.
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Produção de Eventos e Projetos Culturais
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Feirinha de Artes

Uma excelente oportunidade de encontro entre 
produtores de São José dos Campos e região, e 
os frequentadores do Parque, para a divulgação 
e comercialização de produtos orgânicos ou em 
processo de certificação. Retornou em novo 
formato, em 2022, com a possibilidade de agregar 
mais produtores, seguindo o processo de seleção 
por edital. 

Feirinha Verde

Sendo uma das primeiras ocupações culturais no Parque 
Vicentina Aranha, com a retomada das atividades 
presenciais em 2021 a tradicional Feira de Artesanato do 
Parque, agora Feirinha de Artes Vicentina, ampliou a sua 
variedade de produtos e passou por um processo de
padronização das barracas. 

Neste novo formato, seguindo o conceito de Economia 
Criativa, um dos principais elementos é a capacitação dos 
expositores voltada ao empreendedorismo realizado em 
parceria com o SEBRAE e o SENAC.

Projeto realizado pela AFAC desde 2012
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Cinema no Parque 

Este projeto consiste em sessões de cinema 
gratuitas para a população por meio de parcerias 
com produtoras nacionais e internacionais. 

As sessões foram divididas em Cine Documentário 
e Cine Arte, que objetiva difundir o cinema nacional e 
filmes à margem das salas comerciais, e Cineminha 
de Férias e Cinema ao ArLivre, que buscam 
democratizar o acesso ao cinema, promovendo 
entretenimento para jovens, crianças e famílias.

Em 2016, o projeto foi contemplado pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Cultura & Tecnologia 

Por meio de parceria com o Parque Tecnológico de SJC, 
considerado um dos mais importantes do país, foi 
desenvolvido um programa de fomento as artes e a 
cultura junto às empresas do complexo, seus 
trabalhadores, moradores do entorno, bem como com 
as universidades que o integram, visando as ações 
como ferramentas de desenvolvimento humano. 

 Essas ações abordavam as linguagens de Cinema, 
Artes e Expressões, Música, Literatura, Atividades 
Formativas, Debates Científicos e de Tecnologia. 

 Cerca de  pessoas impactadas5 mil
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Projeto realizado pela AFAC em 2015Projeto realizado pela AFAC desde 2013



Produção de Eventos e Projetos Culturais
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Aniversário do Pq.Vicentina Aranha

Todos os anos no mês de abril é celebrado o 
Aniversário do Parque Vicentina, contando com 
programação especial, com ações culturais diversas 
e festivas em homenagem a este complexo 
arquitetônico, cultural e toda sua história.

Vicentina Rumo aos 100 Anos

Especificamente no dia 27 de abril de 2024, o Parque 
completa o seu primeiro centenário e, por meio do projeto 
Vicentina Rumo aos 100 que já está habilitado para 
captação na Lei de Incentivos Fiscais (LIF) de São José dos 
Campos, propõe durante todo o ano mais de 50 ações e 
atividades voltadas a cultura e a educação patrimonial.

Projeto realizado pela AFAC desde 2012



 +3,3mil
horas de conteúdoatividades 

 +250

Produção de Eventos e Conteúdos Online

Vicentina em 4 Tempos

Projeto realizado pela AFAC em 2021

O projeto é uma visita guiada virtual por meio 
de uma série documental em quatro episódios 
com o historiador David de Albuquerque. 
O passeio pelas áreas internas dos pavilhões revela 
curiosidade e traça um paralelo dos dias atuais com 
os processos históricos que fizeram do Parque 
Vicentina Aranha um polo cultural. 

O documentário foi uma homenagem aos  254 anos
da cidade de São José dos Campos.

Projeto realizado pela AFAC em 2021

Mostra Vicentina na Sua Casa

Enquanto as atividades culturais presenciais
estiveram suspensas durante a pandemia, o
Parque Vicentina Aranha ofertou a Mostra 
Vicentina na Sua Casa. Uma programação 
online e diversificada, que apoiou artistas 
e profissionais da cultura.
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Mostra de Cinema Curta Sempre

Em 2020, por meio do Programa de Ação Cultural 
de São Paulo (ProAC) pelo Expresso Lei Aldir Blanc, 
o Cinema no Parque foi premiado na categoria 
Prêmio por Histórico de Cinema de São Paulo onde, 
durante a pandemia, realizou em 2021 a Mostra de 
Cinema Curta Sempre de formato online.

Entrelinhas Digital

Projeto realizado pela AFAC em 2021Projeto realizado pela AFAC em 2021

25

 12 
atividades

 5.372 
visualizaçõesonline

 100% 

Premiado na Lei Aldir Blanc, recurso gerido em âmbito
municipal destinado a fomentar projetos culturais que 
foram paralisados na pandemia, o projeto especial 
Entrelinhas Digital aconteceu com o intuito de ser uma 
prévia, com escritores e artistas locais, do que viria a ser 
a 7ª edição da FLIM em formato online. 

Tradução em Libras 
e Audiodescrição

 06 
atividades

 7.702
visualizações

Produção de Eventos e Conteúdos Online

Acessibilidade



(12) 3911-7090
comunicacao@afaccultura.org.br

afaccultura.org.br
/afaccultura

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


