
Informativo
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CULTURAL - Centro Espírita Caridade e Cine Teatro Odette

Distribuição Gratuita - ANO I - Nº 002 - DEZEMBRO DE 2018 - www.cineteatroodette.com

O PIC encerra 2018 em grande estilo
Quando pensamos no encerra-

mento de 2018, conversamos 
com os professores Brunno Thayer 
e Eduardo Rodrigues quanto a 
uma programação significativa. 
Sem ter decidido nada, levamos 
os alunos a uma apresentação 
na Casa da Cultura de Uberlân-
dia onde os professores Kayami 
Satomi, Gabriel Gonçalves, Júlio 
Luz entre outros se apresenta-
riam. Chegando lá, identifiquei os 

alunos do prof. Gabriel, da cidade 
de Uberaba e imediatamente falei 
com os professores sobre um en-
contrão: convidarmos todos os 
alunos de cello da região, a maio-
ria alunos sociais, para virem ao 
Cine Teatro Odette e fazer uma 
grande confraternização. Pronto! 
Ficamos marcados o dia 16 de de-
zembro com um mega concerto 
de alunos no final da tarde - conta 
Públio Carisio de Paula um dos 
coordenadores do PIC e vice-pre-
sidente do CEC.

As cidades de Uberlândia, 
Uberaba, Araguari, Caldas No-
vas e Itumbiara inscreverem-se 
comparecendo com seus alunos 
e professores.

Foi agendada e divulgada 

uma apresentação às 18 horas 
no pátio do Educandário Espíri-
ta, onde se reuniram cerca de 40 
cellistas.

Ao longo do dia aulas e mui-
to estudo com os professores e 
alunos divididos por nível de 
conhecimento nas salas. Ao fim 
do dia os alunos tocaram juntos 
brindando os quase 100 especta-
dores presentes, entre familiares 
e amigos do PIC.

O maestro Kayami Satomi 
é o grande iniciador do movi-
mento de violoncelo na região. 

Natural da Paraíba, iniciou seus 
estudos musicais aos quatro anos 
de idade com a sua mãe, Alice 
Lumi Satomi. Aos sete ingres-
sou como aluno de extensão na 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Cursou Bacharelado em 
música na mesma Instituição, e 
fez mestrado na Escola Superior 
de Música de Münster, na Alema-
nha. É professor na Universidade 
Federal de Uberlândia e tem se 
apresentado nas principais salas 
nacionais e internacionais.

Na foto ao lado, Kayami é o 
segundo da direita para a esquer-
da. Todos os professores de cello 
presentes foram seus alunos.

Seja nosso amigo no face-
book curtindo nossas redes so-
ciais e visite o site www.cinetea-
troodette.com onde você poderá 
conhecer mais sobre a Institui-
ção e o Projeto PIC.

O seu apoio será bem vindo 
e se transformará em serviço.

*
Foto 1: Mestre Kayami Satomi, Profs. David, 
Gabriel, Brunno, Júlio e Eduardo com alunos.

Foto 2: Todos os participantes do 1º Encontro de Alunos de Violoncelo defronte o
Cine Teatro Odette em Araguari - MG - 16-12-2018



O PIC em 2019
O Programa de Iniciação 

Cultural - PIC, é o proje-
to social do Cine Teatro Odette 
e do Centro Espírita Caridade. 
Idealizado com o objetivo de ini-
ciar crianças e jovens nas artes, 
prioriza o violoncelo como ins-
trumento musical por seus be-
nefícios diretos.

O violoncelo é um instru-
mento de grau 
de dificuldade 
alto, exigin-
do do apren-
diz excelentes 
quant idades 
de paciência, 
boa vontade 
e raciocínio. 
De sonoridade 
agradável, fa-
vorece a execu-
ção de um nú-
mero vasto  de estilos musicais.

A criança e o jovem que 
inicia seu aprendizado recolhe 
benefícios imediatos na apren-
dizagem escolar, já que a sua 
capacidade cognitiva é bastante 
ativada. Outro benefício é o re-
lacionamento interpessoal pela 
convivência com outros colegas 
nas mesmas condições.

A coordenação do PIC ini-
cia em 2019 uma temporada 
de apresentações corporativas 
e escolares a fim de divulgá-lo 
atraindo investimentos finan-
ceiros e despertando o interesses 
de novos alunos.

O aumento das disciplinas 
oferecidas no PIC dependerá da 
chegada de novos recursos. Sem-
pre foi interesse dos responsáveis 
dar aulas de Inglês, Espanhol, Te-
atro, Dança, Computação e refor-
ço escolar, além do esporte.

Duas turmas1 seguem tendo 
aulas semanais, sendo extenso o 
currículo do cello.

Elegendo escolas públicas 

do município de Araguari, são 
privilegiadas as classes sociais de 
risco ou excluídas, que não têm 
esperança de alcançar determi-
nados tipos de formação e con-
seguintemente não alimentam 
maiores sonhos para sua vida.

Com 95 e 68 anos de fun-
dação, o Centro Espírita Carida-
de e o Educandário Espírita de 

Araguari respectivamente, onde 
funciona o Cine Teatro Odette, 
as Instituições responsáveis pelo 
PIC estão convictas do papel so-
cial do Programa, com resultados 

concretos até aqui e em anda-
mento na formação de cidadãos 
conscientes e críticos.

Sempre foi da filosofia da 
Mantenedora do Cine Odette 
trabalhar na Educação e na Cul-
tura, setores dos quais jamais se 
afastou desde a sua criação2.

“Papai, juntamente com os 
seus companheiros do Carida-
de sempre sonhou em fazer com 

que o teatro fosse cinema um dia. 
Incansável, ergueu um edifíco 
que prestou serviços de educação 
formal por 60 anos, com mais 
de 40.000 alunos beneficiados 
diretamente. Quando decidimos 
seguir o viés cultural com mais 
ênfase, foi por sentir que o setor 
está desprovido da atenção pri-
vada e governamental. Aprender 
matemática e física as escolas re-
gulares já ensinam. O que torna o 
jovem um bom cidadão vai além 
do intelecto, está ligado à beleza, 
à sensibilidade, à criatividade e, 
para o despertamente uma das 
principais ferramentas é a arte” - 
diz Gessy Carísio de Paula, presi-
dente e filha do fundador.

O legado principal de proje-
tos como o PIC é a construção de 
um ser humano mais espiritua-
lizado, o que quer dizer sensível 
a causas humanitárias, coletivas; 
desperto o indivíduo, valoriza a 
vida graças ao sensido existen-
cial que adquire.

2019, portanto, começa com 
muita disposição e vontade de 
trabalhar tanto da coordenação 
como dos alunos. 

Bem-vindo, 2019!

1 - Foto 1 com alunas da nova turma do PIC em 
outubro de 2018 e Foto 2 apresentação na E. 
E. Paes de Almeida com diretoras e servidoras. 
2 - Veja-se o site www.caridadearaguari.com.br, 
a história do Centro Espírita Caridade e do Edu-
candário Espírita de Araguari e linha do tempo.
Foto: Apresentação na Escola Paes de Almeida 
de ensino fundamental 2 - novembro de 2018.



O grupo PIC fez apresentações em
importantes eventos em 2018

Dia das mães - Loja Maçônica Brasil Central Dia das mães - Clube dos Oficiais 2º BTL

Escola em Movimento - E. E. Raul Soares

Feira Cultural FAEC - Praça Getúlio Vargas

Dia Consciência Negra - E. E. Paes de Almeida

Inauguração do Espaço Dharma

Recepção ao Cap. Alfredo - Colégio Tiradentes

55 anos Fundação C. E. Paulo de Alencar

Concerto de violoncelo 
Conservatório Estadual de Música

Visita de Divulgação do PIC na Escola Estadual São Judas Tadeu

Visita ao Municipal de UDIA - Concerto Piano
Foto com a Pianista Viviane Taliberti

Lançamento de Livro em Uberaba-MG
Biblioteca Municipal de Uberaba



Mantenedora confia na adesão de Investidores 
sociais pessoa física e jurídica

“Nós trabalhamos 40 horas 
por semana para que os meninos 
estudem 24 horas semanais e mais. 
A única maneira de se aprender é 
tocando” - diz Públio Carísio, co-
ordenador do projeto. “Os meni-
nos tocam em torno de 10 horas no 
Educandário e levam os cellos para 
casa. Além de adquirirem respon-
sabilidade pelos instrumentos que 
são muito frágeis, têm de repetir e 
repetir as lições. Um ponto grave é 
que não temos recursos para novas 
aquisições, por exemplo: à medida 
que educam o ouvido, melhoram 
o som que tiram do instrumento; 
como os instrumentos são de aluno, 
comprados da ‘china’, não ajudam 
a soar como deveriam; como estão 
aprimorando o ouvido, é preciso 
melhorar as cordas, o cavalete, o 
estandarte, para se extrair o má-
ximo de qualidade do som. Além 
disso, precisamos contratar um 
professor de teoria musical e um 
professor de percepção. Intenciona-
mos trazer alunos mais novos, de 
cerca de 9 anos, o que requer vio-
loncelos 1/2 - menores. Desejamos 
meninos e meninas mais novos por 
que ficam mais tempo conosco. É o 
desenvolvimento natural do proje-
to” - conclui Públio.

Para que o projeto cresça em 
número de alunos e qualidade dos 
serviços, o PIC precisa de investi-
dores sociais interessados em terem 
suas MARCAS associadas a uma ini-
citiva séria e de resultados efetivos.

O PIC quer oferecer línguas, 
teatro, dança, computação, reforço 
escolar, etc, e crescem os custos.

A Mantenedora e o Cine 
Teatro Odette estão abertos a 
contribuições diretas que po-
dem ser feitas em conta especí-
fica para doações em seu portal 
www.caridadearaguari.com.br 
ou em parcelas pelo cartão de crédito1.

Ao lado apresentamos um 
desmonstrativo simples das despe-
sas diretas hoje e um orçamento 

do material necessário para o in-
cremento das aulas.

Estimamos o custo do projeto 
desejado em R$ 12.000,00 mensais 
com as contratações e alunos novos. 

Necessitamos adquirir o material 
listado abaixo. Seja um investidor 
social pessoa física ou jurídica.
1 - O número da conta corrente para doações en-
contra-se no site.

Objeto Valor Loja Quant. Total
Violoncelo Eagle 4/4 CE 300 R$ 3.200,00 Mercado Livre 2 R$ 6.400,00
Violoncelo Eagle 4/4 CE 200 R$ 2.600,00 Mercado Livre 2 R$ 5.200,00
Violoncelo 3/4 Michael Vom30 R$ 2.400,00 Mercado Livre 3 R$ 7.200,00
Violoncelo  1/2 Zion By Plander Modelo Primo R$ 1.200,00 Shoptime 5 R$ 6.000,00
Encordoamento Jargar Forte R$ 550,00 Mercado Livre 4 R$ 2.200,00
Encordoamento Mauro Calixto Especial R$ 130,00 Mercado Livre 10 R$ 1.300,00
Estandarte Akusticus 4/4 R$ 280,00 Mercado Livre 5 R$ 1.400,00
Estandarte Akusticus 3/4 R$ 245,00 Mercado Livre 5 R$ 1.225,00
Breu Pirastro Cello Rosin R$ 85,00 Mercado Livre 10 R$ 850,00
Espigão em Fibra de Carbono R$ 150,00 Mercado Livre 10 R$ 1.500,00

R$ 33.275,00

Material a ser adquirido para incremento e funcionamento das aulas de Violoncelo Social

Item Valor 99%
Doações R$ 600,00

Eventos R$ 0,00

Receitas R$ 0,00 Renda mensal total R$ 4.500,00

C. E. Caridade R$ 3.900,00 Total de despesas mensais R$ 4.477,00

SALDO R$ 23,00

Item Valor

Aluguel/hipoteca R$ 0,00

Luz R$ 287,00

Combustível R$ 200,00

Merenda R$ 450,00

Cópias R$ 220,00

Faxina(+prod.+higiene) R$ 700,00

Professor cello R$ 1.350,00

Monitor cello R$ 750,00

Uniformes-extras(rateio) R$ 150,00

Manutenção R$ 120,00

R$ 0,00

Entretenimento-Viagens (rateio) R$ 200,00

Diversos R$ 50,00

R$ 0,00

Observações: (os recursos atuais do Projeto provem da locação do TRT, junto às demais despesas da Instituição)

1. Secretaria, Coordenação, Cozinha = (ideal) voluntários.

2. Aulas de Línguas Teatro e outros = aguardando verbas.

3. Expansão de mais alunos, implica compra de cellos + uniformes + incremento lanches e materiais.

4. Compra de materiais para incremento dos cellos atuais (cordas + estandartes + arcos + breu) = aguardando recursos.

5. Atualmente apresentações gratuitas para divulgação do projeto. Não há cobrança de cachês.
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