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UM CORPO PULSANTE
COMO SÃO PAULO
PRECISA DE UM CORAÇÃO
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DNA DA
TRANSFORMAÇÃO
DAS PESSOAS À
CADEIA PRODUTIVA

DIRETOR
EXECUTIVO
Bruno Assami

Em mais de 3 anos de atuação, o DNA da Cultura e do
Social tem sido o principal motor que move a Unibes Cultural. Essa combinação tem impacto para transformar as
pessoas nas mais diversas cadeias produtivas dos segmentos em que atuamos: arte e cultura, economia criativa, causas e impacto social e empreendedorismo.

Seja em discussões de interesse público ou em pautas
focadas nas transformações de um setor específico,
a Unibes Cultural está de portas abertas para receber
e difundir a amplitude cultural. Acreditamos que esse
é o guia para transformar tanto as pessoas quanto os
setores produtivos e criativos da nossa sociedade.

Nossa programação é distribuída em eixos que atendem
a todas as faixas etárias e às especificidades que contribuem para o desenvolvimento de setores importantes
da nossa sociedade.

Nosso próximo desafio é tornar-se cada vez mais data-driven e intensificar o uso de business intelligence
das mídias digitais, para fortalecer nossa conexão com a
cidade e, principalmente, com as pessoas.
Bruno Assami, diretor executivo da Unibes Cultural
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Debora Piccioto (2018)
Nicole Sonder Rouben (2019)

CONSELHO
ADMINISTRATIVO
Denise Zaclis Antão (Presidente)
Anita Schuartz
Bruno Laskowsky
Liora Steinberg Alcalay
Fanny Michhan Terepins
Gabriel Zitune
Maria Albuquerque Zanforlin

4

5

6

ÍNDICE

08

16

10

19

Hub Cultural

Guia de Programação

12

Dados de Imprensa

13

Campanhas

14

Site

Redes Sociais

Eixos

42

Nossos espaços

44

Unibes em 2019

Empreendedorismo
Longevidade
Sustentabilidade
Comportamento e Bem-Estar
Educação
Arte & Cultura
Música
Turismo
Atualidades
Jovem
Infantil
Arquitetura & Urbanismo
7

HUB

EM INTENSO
DIÁLOGO COM A CIDADE
1.
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1. Doc Mona
2. Christiane Pelajo
(DesConferência LAB60+)
3. Luiz Carlos Trabuco
(5º encontro do Fórum Estadão –
A Reconstrução do Brasil)

2.

3.

2018 foi o ano em que a Unibes Cultural intensificou a
proximidade com as pessoas, com a cidade e com os vários setores encampados em nossos eixos. Focamos em
eventos para todas as idades com uma agenda gratuita
e, principalmente, inclusiva.
Desde o início de nossa trajetória, a Unibes Cultural acredita que o conhecimento é a principal chave de transformação. Em busca de ir além do indivíduo, mantemos um
hub de cultura repleto de conteúdos voltados ao público
em geral e aos agentes e profissionais de diversos setores,
que acompanham o pulsar de nossa metrópole.

Stand-up Tia Má

Exposição Gastronomia Se Ensina

Foram mais de 1.200 atividades distribuídas em cada
um dos nossos eixos: Arte & Cultura, Empreendedorismo, Longevidade, Sustentabilidade, Comportamento e
Bem-Estar, Educação, Arquitetura & Urbanismo, Turismo,
Atualidades, Jovem e Infantil.

200.000

Djamila Ribeiro (Festival Agora é
que São Elas)
Gabriel Metzler na Bibliotech

público de 2018

1.200

atividades

Didi Wagner, Bruno Assami e
Mona Dorf (História Contada)

Brasil Eco Fashion
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T U R I S MO
ilustração KAUANA CAPRINI

ilustração RUTH KLOTZEL
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COMPORTAMENTO
E BEM ESTAR

ilustração ANDRÉIA BIASI
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PREEN
DEDO
RISMO
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MAIO 2018
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JUNHO 2018

JULHO 2018

AGOSTO 2018

SETEMBRO 2018

16/08/2018 16:18:19

Espaço exclusivo
para patrocinadores
11

IMPRENSA
ARTES PLÁSTICAS

Exposição cria ambiente de
imersão no universo da
terceira idade

Em atividades, visitantes experimentam características comuns
à velhice
Stephanie Ricci
São Paulo Subir escadas com 5kg a mais em cada perna, jogar
videogame vestindo luvas e tentando encaixar uma chave na
fechadura com um bracelete que treme ao redor do braço. Não
é mais preciso esperar décadas para sentir na pele os efeitos do
envelhecimento.
Buscando encurtar distâncias entre jovens e idosos, a exposição
interativa “Diálogo com o Tempo”, que está exposta na Unibes Cultural cria um ambiente de emersão no universo da terceira idade.
Por meio de diversas atividades desenvolvidas por cientistas, os
visitantes experimentam características comuns à velhice, como a
perda progressiva da audição, a redução da sensibilidade tática e a
perda parcial de sinapses cognitivas.
Além dos aspectos físicos, a sociabilização a partir dos 60 também
é abordada. Todos os guias têm entre 66 e 80 anos e apresentam
ao público sua trajetória de vida, partilhando impressões sobre sua
idade e estimulando debates entre os participantes sobre o papel

Exposição “Diálogo com o Tempo”
(Folha de S. Paulo)
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R$ 24 MILHÕES
de valoração

Mostra apresenta 50 anos de história da
comunicação no Brasil
Eliane Pereira
Colaboração para o UOL, em São Paulo
24/10/2018 14h58

Em julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong entrou para a história
como o primeiro ser humano a pisar na Lua. Aqui na Terra, 500 milhões
de pessoas assistiram a tudo ao vivo, pela televisão. Os meios de comunicação de massa mudaram a forma como se escreve a história, como
mostra a exposição “50 anos de mídia no Brasil – 1968/ 2018”, aberta
nesta quarta-feira (24) na Unibes Cultural, em São Paulo
A exposição comemora os 50 anos de atuação do Grupo de Mídia
São Paulo, uma das mais antigas entidades do mercado publicitário
brasileiro, que reúne profissionais da área de mídia das agências
de publicidade.

Exposição “50 anos de mídia no Brasil 1968-2018” (UOL)

Unibes Cultural recebe palestras sobre
empreendedorismo do programa Colabore
Série de palestras sobre empreendedorismo do
Programa Colabore
18 JUL 2018

95.290

de centimetragem

+61%

comparado ao
ano anterior

O evento, que tem patrocínio da Cielo, é direcionado a empreendedores criativos e sociais e tem programa dividido em três eixos:
Difusão, Fomento e Formação.

Programa CoLABore (Terra)

4.093
matérias

Viva, a longevidade começa hoje

+ de 50 mil visitantes
10 milhões
+ de
de engajamento
+ 30 posts

COLABORE

Conecte-se aos inovadores que vão
transformar o Empreendedorismo

+ de 25 mil visitantes
+ de 110 mil de engajamento
+ 26 posts

CONFIRA ESSES DOIS CURSOS QUE MOSTRAM
QUE FELICIDADE E MÚSICA TÊM TUDO A VER COM VOCÊ.
CAMINHOS DA FELICIDADE
29/10; 5, 12 e
19/11,
das 19h30 às 22h

KIDS QUE ARREBENTAM

Aqui o princípio é brincar com a cultura
desde o começo

15h34 atualizado em 19/6/2018 às 11h54

Nos dias 19 e 20 de junho, a Unibes Cultural terá a abertura do
programa CoLABore, que tem como objetivo mudar a forma de
empreender no Brasil e facilitar a conexão das pessoas que possuem
ótimas ideias com investidores que podem viabilizá-las.

CAMPANHAS

DIÁLOGO COM
O TEMPO

30 mil impactados
+ de
nas redes sociais
+ 13 posts

com Gaya Machado

Descubra por que a Ciência da Felicidade vem sendo aplicada com
sucesso em todo o mundo e é um dos cursos mais concorridos
da Universidade de Harvard por fornecer ferramentas que,
comprovadamente, melhoram a produtividade em 31%, nos tornam
três vezes mais criativos e inteligentes e potencializam o poder de
venda de produtos, serviços e ideias.
A professora Gaya Machado é doutoranda em Psicologia, mestre em
Comunicação com MBA executivo em Desenvolvimento do Potencial
Humano e coautora de cinco livros.
Investimento: R$ 290,00 (em 3x)

UMA HISTÓRIA DA MÚSICA, DE BACH AOS BEATLES

7, 21 e 28/11;
e 5/12,
10h30 às 12h30

com João Marcos Coelho

João Marcos Coelho, renomado crítico do jornal O Estado de S. Paulo,
apresentador de rádio e autor de importantes livros sobre o tema,
traçará um amplo panorama histórico para mostrar como a música foi
se transformando, desde o século 18, com Bach, até os movimentos
de vanguarda e a explosão das músicas populares no século 20.
Tudo isso, de forma bem harmônica e envolvente, sem preconceito e
privilegiando o prazer da escuta dos participantes.
Investimento: R$ 260,00 (em 3x)

Acompanhe nossas redes sociais ou acesse unibescultural.org.br
e veja outras ótimas opções de cursos a partir de janeiro.

JANELAS PARA
O CONHECIMENTO
Cursos livres com os
protagonistas da cidade

+ de 50 mil visitantes
+ 80 posts
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SITE

Além de servir como guia de programação cultural,
o website da Unibes Cultural selou maior aproximação com o público. A grande parte dos acessos
do site vem da newsletter, que semanalmente informa aos inscritos a nossa programação - prova
de que construímos uma relação de confiança com
quem frequenta nossos espaços ou quer conhecer
de perto o que fazemos.

DOE SEU IR

UNIBES

DOE PARA O BAZAR

DOAÇÕES PARA A UNIBES

DOE SEU IR

UNIBES

DOE PARA O BAZAR

DOE SEU IR

DOAÇÕES PARA A UNIBES

CURSOS

CURSOS

CURSOS

PALESTRAS

MÚSICA

EXPOSIÇÕES

PALESTRAS

MÚSICA

EXPOSIÇÕES

acessos em 2018

PALESTRAS

MÚSICA

DOE PARA O BAZAR

EXPOSIÇÕES

DOAÇÕES PARA A UNIBES

MAIS EVENTOS

MAIS EVENTOS

MAIS EVENTOS

Início:
8 de março de 2018 | 10:00
Final:
6 de maio de 2018 | 19:00
Período:
8 de março a 6 de maio
Preço:
GRÁTIS
Local:
Lounge

NASCIDAS EM 55
8 de março de 2018 | 10:00 - 6 de maio de 2018 | 19:00
A fotógrafa Nellie Solitrenick, com sólida carreira em fotojornalismo, fez 60 anos em 2015. A partir de
uma reflexão sobre como a mulher se vê quando chega a essa idade, desenhou um projeto destinado a
registrar mulheres que completaram 60 anos em 2015. Foram mais de 400 mulheres fotografadas.
Para a exposição “Nascidas em 55”, que segue em cartaz na Unibes Cultural, Nellie percorreu 9 mil
quilômetros e 110 bairros, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016. O resultado é um rico documento
sobre os caminhos percorridos por mulheres de origens, atividades e situações diferentes. Um
testemunho da diversidade.

88.524

acessos via newsletter

Com entrada gratuita, a mostra – aberta desde 8 de março – foi prorrogada até 6 de maio, domingo.

Programa CoLABore oferece
mais de 60 atividades; receba

“ Diálogo com o Tempo”: nas
férias de julho, ingressos para

Grátis: 3º edição do Mirar Fest
promove exposições, workshops

19 de junho de 2018 / 09:00 - 31 de dezembro de 2018/
23:59

1 de julho de 2018 / 10:30 - 31 de julho de 2018/
17:00

27 de julho de 2018 / 19:00 - 26 de agosto de 2018/
19:00

A partir de 19 de junho, o programa CoLABore
oferece mais de 60 atividades a empreendedores criativos e sociais. Baseada na Unibes
Cultural, a iniciativa de
SAIBA MAIS

Durante as férias de julho, os ingressos para
a exposição “ Diálogo com o Tempo” custam
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Além disso,
a exposição
SAIBA MAIS

Atualizada às 16h47, de 17 de agosto a 3º
edicão do Mirar Fest acontece de 27 de julho
a 26 de agosto de 3º feira a domingo, na
Unibes Cultuarl. Durante a
SAIBA MAIS

DOE SEU IR

CURSOS

Início:
26 de outubro de 2018 |
10:30

329 MIL

UNIBES

UNIBES

PALESTRAS

MÚSICA

DOE PARA O BAZAR

EXPOSIÇÕES

DOAÇÕES PARA A UNIBES

MAIS EVENTOS

VOCÊ TEM POUCOS DIAS PARA VER 50 ANOS DE MÍDIA: EXPOSIÇÃO VAI ATÉ 3/2
26 de outubro de 2018 | 10:30 - 3 de fevereiro de 2019 | 18:30

Final:
3 de fevereiro | 18:30

Aproveite e confira os últimos dias da exposição “50 anos de mídia no Brasil: 1968 – 2018”, que conta a
história dos meios de comunicação brasileiros nos últimos 50 anos de forma interativa e divertida.

Período:
até 3 de fevereiro de 2019

Com caráter documental e linguagem pop, a iniciativa do Grupo de Mídia de São Paulo apresenta os
fatos que mais marcaram e influenciaram o país e os brasileiros no período. Memorabilia, revistas,
cartazes e textos explicativos compõem a mostra. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Thomaz
Souto Correa são os curadores. A cenografia é da CaseLúdico.
Dividida em cinco partes – ‘1968-1977 – Massificação das mídias’; ‘1978-1987 – O Brasil via Embratel’;
‘1988-1997 – Quantidade e Qualidade’; ‘1998-2007 – A Internet veio para ficar’;

Exposição “Mirares 2018” segue
até 16 de setembro na Unibes

Virada Sustentável São Paulo
2018: Unibes Cultural recebe

Saúde da mulher negra é o foco
da Campanha Outubro Rosa das

27 de julho de 2018 / 10:00 - 16 de setembro de 2018/
19:00

23 de agosto de 2018 / 08:00 - 26 de agosto de 2018/
17:00

28 de outubro de 2018 / 12:00 - 19:00

Atualizada às 10h30, de 8 de agosto. Com o
tema “Existir, Resistir”, o Mirar Fest realiza a
exposição “ Mirares 2018” pela primeira vez. A
mosta conta com
SAIBA MAIS

Atualizada às 12h25, de 22 de agosto. De 23 a
26 de agosto, mais de 20 atividades da Virada
Sustentável São Paulo 2018 acontecem na
Unibes Cultural. Pela
SAIBA MAIS

Atualizado às 17h00, em 22 de outubro de
2018. Saúde da mulher negra. Esse é o tema
principal da campanha Outubro Rosa das
Rosas, que acontece
SAIBA MAIS

DOE SEU IR

CURSOS

UNIBES

PALESTRAS

MÚSICA

DOE PARA O BAZAR

EXPOSIÇÕES

DOAÇÕES PARA A UNIBES

MAIS EVENTOS

Data:
25 de novembro de 2018

49ª CONVENÇÃO NACIONAL CONIB: FILÓSOFO BERNARD-HENRI LÉVY
MINISTRA PALESTRA SOBRE JUDAÍSMO

Hora:
11:00 - 13:00

25 de novembro de 2018 | 11:00 - 13:00
Atualizado às 11h12, em 6 de novembro de 2018

Período:
25 de novembro

Em sua 49ª edição, a Convenção Nacional CONIB (Confederação Israelita do Brasil) promove palestra
gratuita do filósofo francês Bernard-Henri Lévy. A conferência, intitulada de “O Espírito do Judaísmo –
Uma Reflexão Contemporânea”, acontece em 25 de novembro, domingo, às 11h, na Unibes Cultural.

81.789

acessos via
pesquisa orgânica

No encontro, o autor de 30 livros, cineasta e ativista aborda temas como manifestações atuais de
antissemitismo e contribuição da cultura judaica para a história do Ocidente, informa a organização.
Haverá tradução simultânea. No dia do evento, a CONIB pede que os participantes doem roupas em
bom estado. Classificação: Livre.
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REDES SOCIAIS

8 MILHÕES
de alcance

Busca

Unibes Cultural
21 de agosto de 2018

FACEBOOK

Unibes Cultural
@unibescultural

No último domingo (1ª/7), a Unibes Cultural iniciou o novo horário de funcionamento
(de domingo a 3ª feira, das 10h às 19h). Com uma programação diversificada, o espaço
reuniu atrações como a 73ª edição do Fotroca, ministrada pelo fotógrafo Itaci Batista, e
a tradicional troca de fotos entre os participantes. No quesito musical, os jovens da Camerata de Violões Infanto-Juvenil do Guri apresentaram um concerto regido pelo violinista
Paulo Bellinatti. Já para a criançada não ficar de fora, teve, ainda contação de histórias
do livro “O Que A Gente Come” e oficinas criativas de desenho com tintas naturais e
carimbos com alimentos.

Página Principal
Publicações
Eventos

115 MIL
curtidas

2.051 publicações

Seguindo

29,1mil seguidores seguindo 2.895

UnibesCultural

Seguindo

Unibes Cultural

Com a presença do ministro das Cidades Alexandre Baldy,
o 2º Seminário Mobilidade Urbana aconteceu na última
2ª feira (22/1), na Unibes Cultural. O evento gratuito
da Folha de S. Paulo reuniu cerca de 200 pessoas que
discutiram as condições de deslocamento da população
no espaço geográfico das cidades brasileiras. O encontro
contou com cinco mesas – “O que é preciso para o metrô
crescer mais rapidamente?”; “Novo modelo de licitação
de ônibus de SP”, “Big data para o gerenciamento do
trânsito”, “Os desafios das estradas” e “Cidades para
pedestres e ciclistas”. Rui Costa (governador da Bahia),
Luiza de Andrada e Silva (diretora do Instituto Cidade em
Movimento), Paulo Menezes Figueiredo (presidente do
Metrô de São Paulo), Carlos Aranha (representante da
Cidadeapé – Associação Pela Mobilidade a Pé em São
Paulo e da Rede Nossa São Paulo), Harald Peter Zwetkoff
(presidente da ViaQuatro) e Laurence Casagrande
Lourenço (secretário de Logística e Transportes do Estado
de São Paulo) estavam entre os palestrantes. Fotos:
Divulgação/Unibes Cultural

O hub de impacto social que une Arte, Cultura e Empreendedorismo Criativo.
De terça a domingo, das 10h às 19h.
bit.ly/2PhgVwz

unibescultural

Seguindo

Unibes Cultural

de crescimento

594

publicações

Vídeos
Fotos

Com entrada gratuita, o GATE - Global Access Through Education 2018 SP chega à Unibes
Cultural! Em sua 3ª edição, o evento ocorre em 15/9, sábado, a partir das 11h. Confira a
programação completa em https://bit.ly/2LdFjfN

Notas
YouTube
Instagram
Avaliações
Comunidade
Grupos

Unibes Cultural

Informações e anúcios

@unibescultural
Página Principal
Publicações

Unibes Cultural
30 de outubro de 2018

Eventos
Sobre
Vídeos
Fotos
Notas

Unibes Cultural

O Menos30 FEST - 5ª edição oferece uma programação recheada de atividades gratuitas!
Com o tema “Como se faz um futuro?”, a iniciativa promovida pela Rede Globo ocorre em
10/11, sábado, das 9h às 20h, na Unibes Cultural. São 11 horas de debates sobre temas
como inteligência artificial, análise de dados, internet das coisas, marketing etc, música e
mais uma edição do Arte na Rua – iniciativa que valoriza a arte – com gastronomia e feiras
de startups e de produtores independentes (a última é realizada em parceria com a Feira
Cultural Preta, Solano Trindade, Pop Plus e Auê). Inscreva-se https://bit.ly/2ze5Gyc

58%

Eventos

Comunidade

Sobre
Vídeos

Grupos

Fotos

Informações e anúcios

Notas
YouTube
Instagram
Avaliações

1 cometário 1 compartilhamento

Comunidade
Grupos
Informações e anúcios

48 MIL

de envolvimento
unibescultural
Unibes Cultural

Publicações

Avaliações

#UnibesCultural #Cultura #Educação #PremioIPL
#MauríciodeSousa #prêmioiplretratosdaleitura

Seguindo

Página Principal

Instagram

Quem nunca ficou horas e horas se deliciando com
as histórias da Turma da Mônica, que atire a primeira
pedra! Parte da infância de várias pessoas, o trabalho
do cartunista mais queridinho do Brasil Mauricio de
Sousa incentivou a leitura, a diversão e o conhecimento
em cada página. Durante o Prêmio IPL – Retrato da
Leitura (Instituto Pró-Livro), Maurício, que é o patrono
da premiação, teve presença marcada e falou um
pouco sobre a importância da leitura para a equipe da
Unibes Cultural. Confira a entrevista em nossa página
no Facebook ou em canal no YouTube: www.youtube.
com/unibesculturalsp

de crescimento

@unibescultural

YouTube
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unibescultural

unibescultural

Sobre

Unibes Cultural
21 de agosto de 2018

32

INSTAGRAM

189%

288 MIL
envolvimento

Sabe quem também está na Virada Cultural 2018?
A Unibes Cultural! Acesse o link na bio e veja a
programação da casa. #UnibesCultural #Programação
#ViradaCultural #ViradaCultural2018 #DiálogoComOTempo #VisitasGratuitas #Longevidade #Envelhecimento
#Exposição #ComeceAgora #FestivalLusoBrasileirodeComedia #Humor #Comédia #StandUp @ViradaCultural

25.291
seguidores

17

YOUTUBE

Unibes Cultural

INSCREVER-SE 2,4 MIL

2.431 inscritos

INÍCIO

VÍDEOS

PLAYLISTS

COMUNIDADE

CANAIS

visualizações

publicações

86%

2.317

Unibes Cultural - 959 visualização - 9 meses atrás

O diretor executivo da Unibes Cultural Bruno Assami convida o público para conhecer a exposição “Diálogo com o
Tempo”. A iniciativa permite que os visitantes experimentem o mundo das pessoas

Unibes Cultural

TWITTER

publicações
18

inscritos

de crescimento

SOBRE

Bruno Assami convida para exposição “Diálogo com o Tempo”

272

88

172.983

Todos os eventos realizados na Unibes Cultural são organizados por eixos. É uma forma estratégica de oferecer o melhor conteúdo ao público, alinhado aos parceiros e
apoiadores. Estes foram os eixos em destaque que trabalhamos ao longo de 2018:

EMPREENDEDORISMO
Sem fronteiras para inovar

LONGEVIDADE
O que é envelhecer?

SUSTENTABILIDADE
Por uma nova diretriz

MÚSICA
Quem sabe faz ao vivo

TURISMO
Importando experiências

@UnibesCultural - 2 de mar de 2018

Exposição gratuita “Liberdade de Ir e Vir” segue até 31 de março; com 10 cartazes selecionados pela ONG @Poster4Tomorrow, mostra debate Direitos Humanos
http://bit.ly/2BJgxzv #GRÁTIS

28%

de crescimento

264 MIL

de alcance

COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR
Corpo e mente conectados

EDUCAÇÃO
Diálogo sem fronteiras

ARTE E CULTURA
Olhares atuais

ATUALIDADES
Ideias e desafios

JOVEM
Energia e dinamismo

INFANTIL
Hábitos culturais

592

seguidores

ARQUITETURA E URBANISMO
Locomoção inteligente

19

EMPREENDEDORISMO
20

SEM FRONTEIRAS PARA INOVAR
A globalização do século XXI e a universalização do acesso digital possibilitaram o surgimento de empreendedores
de perfis nunca antes vistos. A conectividade descentralizou o que antes era restrito a um grupo de privilegiados e
democratizou a criação de serviços, negócios, redes e produtos. Nesse cenário, a cultura empreendedora tem redefinido
estratégias e formas de aproximação do público, fazendo com que grandes exemplos de inovação estejam à distância
de um clique. Eventos como Programa CoLABore, Talk Consciente, Sessão Videocamp, além de iniciativas como a Bibliotech e muitas outras, trouxeram um amplo panorama da ressignificação do que é ser empreendedor nos dias de hoje.

1.

1. Alan Leite, CEO da Startup Farm; Maure Pessanha, diretora-executiva da Artemisia; Fabio
Neufeld, CEO da Kavod Neufeld; e Claudio
Bessa, Head de Startups da IBM (Colabore)
2. Romildo Campello, Secretário da Cultura
do Estado de São Paulo (Colabore)
3. Seminário Finanças do Bem
4. Luciano Huck (Doar é Maravilhoso)

4.
2.

3.

5. Exposição Mulheres de Pedra
6. Patrícia Santos, Fernanda Ribeiro, Stephane Ribeiro,
Mayara Silva e Luana Safira (Rede Quilomba)
7. Workshop Storytelling

AGREGAR VALOR A
UMA SOCIEDADE QUE
RESPIRA INOVAÇÃO

5. 6.
7.

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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LONGEVIDADE

1.

Existem diversas perspectivas para encarar a longevidade: por meio da empatia, exercendo a cidadania, pela
inclusão e até mesmo pelo legado. Todas essas narrativas
suscitam novos significados sobre o que é envelhecer, algo
que envolve convívio familiar, ambiente de trabalho e a
dinâmica com as novas tecnologias. A exposição “Diálogo
com o Tempo”, o encontro “Maturijobs”, a palestra “Novas
Etapas do Envelhecimento”, a “DesConferência Lab 60+”
e muitos outros eventos ajudaram a ampliar o olhar, a
percepção e a compreensão do que é envelhecer.
1. Exposição Diálogo com o Tempo
2. Wellington Nogueira
(Exposição Diálogo com o Tempo)

O QUE É
ENVELHECER?
3.

2.

4.

3. MaturiJobs
4. 2º Simpósio sobre Perdas e Luto: Partilhas,
Reflexões e Inovações
5. DesConferência LAB60+
6. 13º Seminário da Terceira Idade
7. Avŏsidade: Gerações Estreitamente Conectadas

6.
ABRAÇAR O MELHOR DA IDADE

22

5.

7.
Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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SUSTENTABILIDADE
24

A sustentabilidade pauta decisões individuais e coletivas e vai muito além do foco em recursos naturais. Seus pilares econômico, social e ambiental impactam modelos de desenvolvimento que abrangem o mercado de trabalho, contratação de serviços
e as ações estratégicas em empresas de diferentes ramos. Eventos como “Virada Sustentável São Paulo 2018”, “Mobilidade do
Século XXI”, “Seminário Energia Limpa”, da Folha de S. Paulo, e muitos outros deram um panorama de como fazer da sustentabilidade uma diretriz para um convívio harmônico na vida e nos negócios.

4. 5.
1.
1. Virada Sustentável
2. ODS Talks Company (Abraps)
3. Alex Atala e Bela Gil (Seminário Fruto)

POR UMA
NOVA DIRETRIZ

2.
3.

4. Encontro SOS Mata Atlântica
5. Exposição Oceano Limpo
6. Cerimônia WRI
7. Seminário Folha: 3º Fórum de Economia Limpa

6.
ENXERGAR NA SUSTENTABILIDADE
UMA ALTERNATIVA

7.

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR

CORPO E MENTE
CONECTADOS

4.

2.

5.

Estar em sintonia com a mente e o corpo exige constante
aprendizado e prática de atividades que reconectam o ser a ele
mesmo. Música, dança e gastronomia saudável ajudam - assim como a busca constante por conhecimento e participação
social. A festa matinal “Wake”, a meditação do “Parampara
Talks”, os eventos realizados em parceria com The School of
Life e muitos outros reforçaram a máxima de que o verdadeiro
potencial está dentro de cada um.

6.

4. Homem Brasileiro 2018
5. International Happiness Forum 2018
6. 5º Seminário Internacional Pais e Filhos
7. José Loreto (Vamos Falar sobre Diabetes)
8. Dia sem Pressa

1.
3.

ENSINAR SOBRE SE SENTIR BEM

7.
8.

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br

1. Alain de Botton (The School of Life)
2. Parampara Talks
3. Caminhada Maria Bonita 2018

26

27

EDUCAÇÃO

1.

5.

A educação é um dos principais pilares para o desenvolvimento da sociedade. É preciso que ela seja inclusiva,
equitativa e, principalmente, de qualidade, para formar
pessoas capacitadas para gerar mais oportunidades
no futuro para as próximas gerações. As discussões
pautadas por “Fronteiras Educação”, “Fórum Inovação
Educativa”, da Folha de S. Paulo, entre outros eventos,
abordaram a importância da inclusão social e o diálogo
intergeracional de aprendizes e educadores.
1. STB G.A.T.E. 2018
2. Fronteiras da Educação
3. Mario Sérgio Cortella (Fronteiras da Educação)

DIÁLOGO SEM
FRONTEIRAS
28

4.

6.

4. Escola Schumacher Brasil
5. Curso de Produção Cultural
6. Roman Kiznaric (The School of Life)
7. Leandro Karnal (Educa Week 2018)
8. Jorge Paulo Lemann (Fundação Estudar)
9. Encontro Nacional de Cursinhos Universitários Populares

2.

7.

9.

8.

3.
ENSINAR E APRENDER
COM O CORAÇÃO

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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ARTE E CULTURA

OLHARES
ATUAIS

Arte é construção de diálogo com o nosso tempo e contato imersivo com o passado. Literatura, artes visuais, artes cênicas, cinema e música permitem conhecer formas inovadoras
de narrar histórias, transmitir vivências e provocar um olhar diferente sobre a contemporaneidade. Com a facilidade de acesso, os agentes culturais têm discutido caminhos para o
desenvolvimento do setor, em busca de maior fidelização, experimentação de narrativas
e novas formas de atrair o público. Eventos como “Grupo de Leitura Penguin”, “Sessão VideoCamp”, “Menos 30Fest”, da Rede Globo, e muitos outros ajudaram a construir um olhar
abrangente sobre a cultura, tanto para quem produz, como para quem vivencia.

1.

1. Davi Kopenawa
2. Astrid Fontenelle e seu filho Gabriel
(Feira Rosenbaum)
3. Exposição Nascidas em 55
4. DocSP: Encontro Internacional de Documentário de São Paulo

5.
4.

5. Exposição Mirares
6. Tarcísio Meira e Gloria Menezes (lançamento “O Livro do
Jô - Uma Autobiografia Desautorizada”)
7. Exposição 2º Italian Film Fest
8. Mariana Ximenes (Festival Agora é que São Elas)
9. Exposição 50 anos de Mídia no Brasil: 1968-2018
10. RockMaster Party

6. 7.

7.

10.
8.

ARTE E CULTURA QUE
CAUSAM IMPACTO SOCIAL

9.
Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br

2. 3.
30

31

MÚSICA

As plataformas digitais democratizaram o acesso à música, mas é nas performances
ao vivo que se testemunha a potência criativa de um artista. Além disso, ao longo
das décadas toda a cadeia produtiva que vai da criação à divulgação fonográfica mudou significativamente. De shows de André Abujamra e Orquestra Sinfônica do Guri
a discussões setoriais, como Brazil Music Conference e Projeto Lance Novo, entre outros eventos, a música atraiu públicos interessados por suas inovações estéticas, disrupções tecnológicas e pelos novos desafios do setor.

3. 4.

1. André Abujamra
2. João Suplicy

1.

32

QUEM SABE
FAZ AO VIVO

2.

5.

3. Ocupação Dandô: Circuito de Música Dércio Marques
4. Toquinho e João Carlos Martins
5. Guitarrísimo com os músicos espanhóis José Miguel
Moreno, Marcos Martín e David Martínez García
6. Outubro Rosa
7. Coral de Familiares do Guri

6.
PERMITIR QUE A
ALMA DANCE E CANTE

7.
Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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TURISMO

IMPORTANDO
EXPERIÊNCIAS
1.

Viajar é mais que deslocamento físico; move um mercado cada vez mais aquecido,
incluindo Turismo Cultural, Turismo Gastronômico, Turismo de Negócios e até Turismo de Consumo. Por isso, abrimos a nossa agenda para discussões inerentes ao
setor em uma abrangência que vai da diversidade da “Experiência LGBTravel”, da
Braztoa, às discussões mediadas por Paulo Panayotis, do site O Que Vi Pelo Mundo,
entre muitos outros eventos.

1. Experiência LGBTravel
2. Braztoa Desvenda: Cruzeiros

2.

34

4.

3.
3. Turismo by O Que Vi Pelo Mundo
4. Exposição Rostos Haitianos
5. Fórum Turismo de Luxo

PERMITIR QUE A
VIAGEM COMECE
ATRAVÉS DO DESEJO

5.

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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ATUALIDADES
IDEIAS E
DESAFIOS

O fenômeno da globalização e das redes sociais ajudou a formar grupos e comunidades engajados em temas como política, sociedade e direitos humanos. Discussões como os novos
rumos do liberalismo e a pauta da imigração de refugiados ganham novas perspectivas com
a difusão cada vez mais descentralizada da notícia. A troca de ideias é fundamental em busca
de compreender novos e antigos desafios, abordados em eventos como “Reconstrução do
Brasil” (do jornal O Estado de S. Paulo), “Encontro Mulheres com Direito”, a série Seminários
Folha, do jornal Folha de S. Paulo, e muitos outros.

1.

1. 3º Fórum de Inovação
Educativa (Folha de S. Paulo)
2. Fernando Henrique Cardoso
(5º encontro do Fórum Estadão –
A Reconstrução do Brasil)

3.

3.

4. 5.

3. Luciana Temer (Fórum Exploração Sexual Infantil)
4. Claudio Lutemberg, Mona Dorf e Denise Zaclis Antão (História Contada)
5. III Fórum de Igualdade Racial
6. Cannes Preview 2018 (O Estado de S. Paulo)

2.
6.
DAR ESPAÇO ÀS PAUTAS DO HOJE

36

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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JOVEM

Entre o planejamento para encarar os desafios do futuro
e o diálogo com os temas do presente, o jovem de hoje
lida de forma dinâmica com educação, mercado de trabalho e relações interpessoais. Munido de informações
sobre os mais variados assuntos, o jovem está mais suscetível à troca de experiências. Por isso, investimos em
uma programação diversificada que incluiu “Palestra
Brasil Cursinhos”, “Rock Master Party”, “Fotroca” e mais.
1. União Geek
2. Skate Week

1.
38

ENERGIA E
DINAMISMO

2.

4.

3.
3. RockMaster Party
4. Lançamento do livro “Felizes para Sempre?”
5. Desguarda-Roupa
6. Seminário NETLAB TV 3ª Edição

PENSAR PARA AS
CABEÇAS DO FUTURO

5.
6.

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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INFANTIL

A infância é o momento em que se está mais apto a
aprender. Por isso, acreditamos que introduzir o hábito
cultural desde os primeiros meses é crucial para o desenvolvimento da criança e de sua relação com o mundo.
Brincadeiras lúdicas, jogos e leituras enriquecem a programação extraclasse - principalmente nas férias, em
encontros como “XPress YourSelfie”, “Galápagos Jogos”,
“Skate 4 Kids” e muito mais.
1. Jogo e Oficina Mirar para Crianças
2. Skate 4 Kids
3. Walmir Borges e Heleninha Repertório

HÁBITOS CULTURAIS

Os debates sobre locomoção vão além de formas alternativas de transporte. Envolvem uma cadeia produtiva e distributiva que impacta diretamente a economia das cidades. Além
disso, temas como urbanismo e segurança, gestão urbana e
acessibilidade inspiraram encontros como o “Festival MobiFilm 2018”, “Alternativas de Moradia na Maturidade”, “Painel
Diálogos da Cidade” e muitos outros.

1.

DESPERTAR NAS CRIANÇAS
O BRINCAR COM A IMAGINAÇÃO.

40

ARQUITETURA E URBANISMO

2.

1. Exposição Ausência
2. Festival Mobifilm

3.
Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br

VALORIZAR A FORMA
E A MENSAGEM

1.

2.

LOCOMOÇÃO
INTELIGENTE

Veja mais sobre este
evento ou acesse
unibescultural.org.br
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NOSSOS ESPAÇOS
A Unibes Cultural possui espaço para eventos, exposições
e espetáculos em uma área privilegiada da cidade.
U-Cult 360º: área exclusiva de 300 m2, com linda vista da
cidade no andar superior.
Lounge: com capacidade para reunir 80 pessoas em
formato coquetel.
Teatro: com capacidade de 296 lugares para palestras, debates e shows.
Auditório: montagem de diversos tipos de eventos com
capacidade de 90 lugares.
Biblioteca: espaço de leitura com capacidade de 70 lugares.
Salas Multiuso: reservadas para cursos, reuniões e treinamentos com até 60 pessoas.
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◀

Numa investida mais data-driven, vamos ampliar nosso alcance e criar maior envolvimento com o nosso público e os
nossos patrocinadores, em busca de fazer da Unibes um hub
de cultura mais antenado com a cidade e com as pessoas.

44

◀

Doações integralmente revertidas
para atividades de serviço social

Com o salto significativo de crescimento nas redes sociais, vamos usar os dados a nosso favor (business intelligence) para
produzir mais conteúdo de qualidade, contemplando a pluralidade dos formatos multimídia.
Em uma era ultraconectada, vamos investir em produção
audiovisual para o YouTube, em estratégia alinhada aos objetivos dos nossos parceiros, e experimentar novas formas de
interatividade nos perfis do Instagram, Twitter e Facebook.

CENTRO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (CCA)

Transformando pessoas para que
elas possam transformar o mundo

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA
JOVENS

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo e empresas privadas, cerca de 670 crianças
e adolescentes que estudam na
rede pública são atendidos

◀

◀

As redes sociais e as plataformas digitais ajudam a criar maior
proximidade com as pessoas e com a cidade. Para a Unibes
Cultural, isso significa ir além da nossa programação.

BAZAR UNIBES

Em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 30 idosos são
beneficiados com cuidados diurnos

CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL BETTY LAFER
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o espaço atende
crianças entre 2 e 5 anos com atividades pedagógicas e recreativas

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e empresas privadas,
atende anualmente cerca de 700
jovens em capacitação profissional

◀
CENTRO DIA

◀

UNIBES
EM
2019
O ANO DO ENVOLVIMENTO

A Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social) atende a cidade de São Paulo há mais de 100 anos, tornando-se uma das instituições
mais respeitadas do terceiro setor.

◀

◀

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI):

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL À FAMÍLIA (SASF):

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 60 idosos são abrigados em duas unidades e recebem
atendimento socioassistencial

Realizado em parceria com a Prefeitura através da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo, este programa
atende a mais de 6 mil famílias da
região central da cidade
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“

O trabalho que a Unibes Cultural faz de unir as artes e a economia criativa
em todas as suas disciplinas é único e inspirador
Alex Atala, chef e empresário

“

“Este espaço compreende tudo o que a gente precisa avançar na questão da mulher, na questão de ser
cadeirante, de ser negra. Quanto mais espaço tivermos para discutir a diversidade e direitos humanos, melhor”
Mona Rikumbi, bailarina negra e cadeirante

“

É um território onde juntamos nossas existências, nossas alegrias, nossas
capacidades e, acima de tudo, a nossa humanidade
Mário Sergio Cortella, filósofo e educador

unibescultural.org.br
Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré, São Paulo - SP
(11) 3065-4333
CEP 05409-012
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“

