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Proposta do Poder Público ou da Sociedade Civil: PDUI - Aglomeração Urbana de Piracicaba 

 

Instituição: Universidade Diversitas - Piracicaba 

Número da proposta: 037 (trinta e sete) 

Data de entrada: 12/02/2018 

 

1. TEMA 

X     Atendimento Social, Educação, Saúde, Segurança, Defesa Civil e Cultura 

 Desenvolvimento Urbano, Econômico e Habitação 

 Meio Ambiente, Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos 

 Rede de Infraestrutura, Mobilidade, Transporte e Logística 

 

2. TÍTULO DA PROPOSTA 

CENTRO CULTURAL LOSSO NETTO 
 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Centro Cultural Losso Netto – Piracicaba 
Recuperação do Teatro Losso Netto, transformando-o em um Centro Cultural, voltado à produção cultural e formação 
de artistas, além da apresentação de espetáculos: 
A) Recuperação plena das condições do teatro 
B) Desenvolvimento de áreas formativas em música, teatro, ópera 
C) Recuperação da sala de cinema 
D) Criação de um centro de produção audiovisual com narrativas que divulguem histórias de grupos locais e dos 
movimentos culturais nas áreas da literatura, da música, do teatro e das artes plásticas. 
E) Criação de uma biblioteca constituída pela doação de acervo(s) de docente(s) da da Universidade de São Paulo e 
outros (já está disponível um acervo de aproximadamente 10 mil livros nas áreas história e ciências sociais); 
F) Transformação do hall do Centro Cultural em espaço de exposição e cursos de pintura e artes plásticas; 
G) Cafeteria e local de confraternização para os visitantes; 
H) Loja do Centro Cultural. 
 

4. REFERÊNCIAS 

Também colaboram na elaboração da proposta as professoras: 
Zilda Márcia Gricoli Iokoi (DIVERSITAS – FFLCH – USP) 
Sandra Regina Chaves Nunes (DIVERSITAS – FATEC) 
O DIVERSITAS – Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos pretende participar ativamente nas fases 
subsequentes do encaminhamento desta proposta. Assinam esta proposta o coordenador do DIVERSITAS – Professor 
Antonio Almeida a vice-coordenadora Professora Sandra Nunes e a ex-coordenadora Professora Zilda Iokoi, que doará o 
acervo de livros para a biblioteca do Centro Cultural. 
 
Seguem dois links com fotos e matéria jornalística sobre o Teatro Losso Netto 
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/02/com-obras-paradas-teatro-de-piracicaba-tem-cenario-de-
abandono.html 
https://www.google.com.br/search?q=teatro+municipal+dr+losso+netto+piracicaba&rlz=1C1GCEA_enBR760BR760&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja_OatuaHZAhXCUJAKHZHTDOYQ_AUICygC&biw=1536&bih=759#imgrc=rIiy
gdUJmNJS0M: 


