
Quem Somos 

A Jatobá Cultural é uma empresa especializada em produções 

financiadas por leis de incentivo, principalmente ProAC-ICMS e 

Lei Rouanet, com o objetivo de difundir com maior qualidade e 

quantidade atividades culturais e artísticas. Possui sede em 

Campinas SP e é atuante na capital e no interior de São Paulo. 

Unimos o sonho, a experiência e o conhecimento de 5 

produtores culturais que trabalham com parcerias entre si 

realizando eventos e atividades culturais, como festivais e 

exposições de arte desde 2009. 

As formações profissionais da equipe são diversificadas e isso 

disponibiliza mais recursos e amplia alternativas e soluções 

criativas. 



Desenvolver e viabilizar projetos culturais que 

tenham real relevância à sociedade, administrando  

os recursos de forma a fortalecer a cultura como 

ferramenta fundamental de transformação social. 

 

Nossa Missão 



Entendemos que todos os envolvidos em nossas atividades devem ser 
remunerados de maneira justa mediante os trabalhos desenvolvidos. 

Nossos Princípios 

Qualidade 

Responsabilidade 

Colaboratividade 

Transparência 

Remuneração Justa 

Em parceria com profissionais criativos e comprometidos, executar projetos 
culturais com excelência no serviço prestado. 

Gerir o dinheiro público com responsabilidade fiscal, financeira e social. 

Valorizar e priorizar ideias de projetos que explorem novas perspectivas e que ofereçam 
significativa contribuição cultural para a sociedade. 

Garantir o acesso as informações envolvidas nos processos e fluxos do 
desenvolvimento dos projetos. 



Clara Mancuso, Produtora Executiva 

Graduada em Comunicação Social – Habilitação em Rádio e Televisão pela 

UNESP. Sua experiência em Produção e Gestão de Eventos Culturais teve 

início no Coletivo Ajuntaê de Campinas (2010 a 2012). Depois, atuou na 3S 

Projetos (2012 a 2014) trabalhando com produção geral e executiva de 

projetos de leis de incentivo.  

Um pouco de cada um de nós 

Gabriel Fedel, Produtor 

Possui mestrado pela Unicamp (2011) e graduação em Ciência de Computação 

pela USP (2008). Atuou no Coletivo Ajuntaê de Campinas e na Casa Fora do Eixo 

em São Paulo nas áreas de Produção Cultural, Comunicação, Cultura Digital e 

Software Livre. Tem larga experiência com projetos de Cultura Digital, participando 

de diversos grupos da área. 

 

Pablo Oliveira, Elaboração de Projetos 

Possui pós-graduação em Gerenciamento de Projetos - Práticas PMI pelo SENAC. 

Sua experiência na área cultural se iniciou como vocalista, compositor e produtor 

da banda Eskambo (2002 a 2009) e se estendeu como produtor do Coletivo 

Ajuntaê, coordenando atividades e festivais de música. 

 



Izabel Magnani, Produtora 

Artista visual e Arte educadora formada pela Unicamp (2009). De 2010 a 

2012 trabalhou como assistente de produção na Galeria Fernandes 

Naday, participando na produção de exposições de artistas como Alex 

Flemming, Vicente de Mello, Vânia Mignone e Marcelo Moscheta. 

Ministra oficinas culturais desde 2009 e já realizou mais de 100 oficinas 

nos últimos 2 anos com projetos incentivados via leis culturais. 

 

Eliza Mancuso, Elaboração de projetos 

Desde 2011 atua como produtora cultural na cidade de Campinas e 

participou da produção de grandes festivais como Feira da Música de 

Fortaleza (2012) e Grito Rock Campinas (2012). Uma das idealizadoras 

do grupo Magê Oficineiros Culturais, já participou de mais de 10 

projetos via lei de incentivo cultural ministrando oficinas no interior do 

estado de São Paulo.  

 

 



 

 

Oficina Leitores Detetives 

Leitura Pública para Adultos 

2015 

15 participantes 

Salto | SP 

Produção 

Últimas Atividades Culturais Realizadas: 



Mad Science 

Espetáculo : Watchatchá! 

2015 

Público 300 crianças 

Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto 

Santa Cruz do Rio Pardo | SP 

Produção 



Stand Up Em Pé Na Rede 

2015 

Evento Beneficente para APAE-Cruzeiro 

Público 1.000 pessoas 

Cruzeiro | SP 

Produção 



Contos e Caraminholas 

www.contosecaraminholas.art.br  

2015 

Contação de Histórias e Oficina de Fantoches 

Público 140 pessoas 

Centro Cultural Jardim Morada do Sol 

Indaiatuba | SP 

Criação, produção e prestação de contas 

ProAC - ICMS 

Projetos em Realização: 



Uso e Desuso 

2015 

www.usoedesuso.art.br  

Oficinas de Grafitti para Iniciantes e  

Exposição de Lixeiras Grafitadas 

 pelo Artista Fernando Madeira 

Cruzeiro | SP 

PROAC-ICMS 

Criação, produção e prestação de contas 



Festival Rock Radical | 1a edição | Nike SB 

2014 

www.rockradical.art.br  

3 dias de programação 

12 bandas e Campeonato de Skate | Amador e Feminino 

Vale do Anhangabaú | São Paulo 

PROAC-ICMS 

Criação, produção e prestação de contas 

Principais Projetos Realizados: 



Festival Rock Radical | 2a edição  

2015 

www.rockradical.art.br  

1 dia de programação 

4 bandas e Campeonato de Skate 

Lagoa do Mingone | Campinas SP 

PROAC-ICMS 

Criação, produção e prestação de contas 



As Cigarras e as Formigas 

2013 e 2014 

38 semanas de intervenção artística 

30 oficinas de Jogos e Brinquedos de Sucata 

24 localidades em 14 cidades do estado de SP 

PROAC-ICMS 

Criação, produção e produção executiva 



Tiré: Cadernos Especiais 

exposição de cadernos artesanais, gravuras e desenhos 

Imagens Efêmeras 

exposição fotográfica interativa 

2014 

Exposições realizadas juntas na Galeria Tomás Perina, Campinas SP 

FICC (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas) 

Criação, produção e prestação de contas 



Festival Grito Rock | 1a e 2a edições | Campinas SP 

2012: 

5 dias 

11 bandas 

3 oficinas 

8 grupos de teatro e dança 

4000 pessoas 

7 espaços e casas de show 

Produção independente com apoio da secretaria municipal de cultura 



Outros Projetos 

•  Semana da Cultura Digital de Campinas, 2013, co-organização 

•  Feira da Música de Fortaleza, 2012, produção executiva e logística 

 

•  Cinema Móvel, 2012 exibição gratuita de filmes, produção e 

execução, PROAC-ICMS 

•  FEIA – Festival do Instituto de Artes da Unicamp, 2011, curadoria 
das bandas  e produção 

•  Virada Cultural de Campinas, 2011, co-produção com Secretaria 

Municipal de Cultura de Campinas 

•  8º Cardápio Underground, 2011, produção conjunta com Edith 

Cultura, Bragança Paulista SP, PROAC Edital 

•  Deep Water, 2009, curta-metragem, FICC (Fundo de Investimentos 
Culturais de Campinas) 



Contato 

contato@jatobacultural.com.br 

www.jatobacultural.com.br  

19 2517 6092 

 

Contato comercial 

19 98801 6779 | Eliza Mancuso 

 


