Programa de TV

TV Vila Imperial
Canal 19

Direção e apresentação:
Catarina Maul

Apresentação:
O presente projeto trata da produção e veiculação do
programa de televisão BEM CULTURAL, na TV VILA
IMPERIAL – CANAL (19) COMUNITÁRIO DE
PETRÓPOLIS, através da Tech Cable, cidade de
Petrópolis- RJ, com transmissão também via internet,
de caráter semanal, com duração de 1 hora.
O programa segue ao vivo O mesmo visa valorizar a
diversidade cultural e todos os segmentos artísticos
locais e/ou regionais, propiciando a difusão de idéias,
valores, práticas, conhecimento, enquanto oferece
veículo de amplo acesso, capaz de auxiliar na
propagação de projetos, artistas e movimentos culturais.
O programa entrou no ar em junho de 2010, tendo contemplado mais de 500 entrevistas e
matérias, mostrando projetos, formadores, artistas e notícias pertinentes não somente para a
cidade de Petrópolis, no RJ, mas para toda a Cultural Nacional, já que recebe constantemente
convidados de outras localidades.
Em 2015, foi indicado ao prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, entre três mídias, para
a categoria de divulgação cultural.

Apresentação:
O programa de TV Bem Cultural veio unir os anseios da TV Vila Imperial – Canal (19)
Comunitário de Petrópolis, com a experiência da produtora cultural, escritora, comunicadora,
pedagoga e empresária cultural Catarina Maul, nome reconhecido na cidade de Petrópolis, por
promover ações diversas e de qualidade nas áreas de Educação, Literatura, Música, Teatro,
Artes Plásticas, além de festivais diversos em todas as áreas, tendo, em todos os campos,
conquistado muitos prêmios.
Com um rico currículo na prática de desenvolver ações coletivas nos diversos segmentos,
Catarina Maul passou a conhecer e reconhecer as diversas iniciativas e projetos culturais da
cidade e fora dela, unindo muitos deles em festivais, mostras ou ações de valorização da
cultura local e de forma coletiva.
A possibilidade de proporcionar espaço na mídia televisiva para impulsionar tais ações,
artistas, projetos e segmentos culturais foi visto pela produtora como uma grande oportunidade
de contribuir com o crescimento intelectual da cidade de Petrópolis, divulgando também, tais
ações, através da internet, para todo o Brasil.
Em 2010, com início em junho de 2010, o projeto piloto foi lançado, de forma a verificar a
receptividade, experimentar e encontrar seu formato ideal. O programa Bem Cultural é
considerado, por vários formadores de opinião da cidade, como o grande abarcador cultural da
TV petropolitana.

Acessibilidade:
O programa de televisão BEM CULTURAL, além de transmissão ao vivo pela TV Vila Imperial
– Canal (19) Comunitário de Petrópolis, na cidade de
Petrópolis – RJ, em programa semanal de 1 hora, conta
ainda com três reprises em dias e horários alternados na
mesma emissora, e transmissão pelo site da TV, dentro
da programação, em horário real. As matérias são
disponibilizadas através do canal de youtube
BEMCULTURALTV, e pelo site www.bemcultural.com.br.
A página do facebook Bem Cultural TV também
armazena fotografias das entrevistas e links para os
vídeos do programa.

Desenvolvimento:
O programa conta com roteiro, direção artística e apresentação de Catarina Maul, assessoria
de produção e geração de conteúdos para os canais de youtube, site e página de facebook por
André Berini. A vinheta de abertura tem criação de Rafael Wallygator e a trilha sonora é do
maestro Rodrigo D’Avila.

Na rede:
www.tvvilaimperial.com.br
www.bemcultural.com
youtube: bemculturaltv
facebook: Bem Cultural – TV

Diretora e apresentadora:
Catarina Maul -Petropolitana, pedagoga, poetisa e produtora cultural.
Formada em Pedagogia pela UCP (Universidade Católica de Petrópolis).
Ocupou a função de professora da Prefeitura de Petrópolis, no quadro permanente, no período de 1987 a 1997.
Desde 1998, coordena projetos cívicos e culturais na Secretaria Municipal de Educação.
Em 1996 produziu o simpósio de 4 semanas “Poesia Também é Matéria”, no Teatro Santa Cecília, para público
fixo de 500 alunos das Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino de Petrópolis.
Idealizadora e coordenadora do projeto “Semeando Poesia nos Jardins da Educação”, que dedica-se a difundir a
arte da poesia entre as escolas municipais de Petrópolis.
Organizadora ou co-organizadora de festivais de poesia na Prefeitura de Petrópolis, nos Jornal Luso-Fluminense,
no Clube de Poesias do Petropolitano, entre outros.
Organizadora, desde 1998, do Concurso de Poesia da Bauernfest.
Membro titular da Academia Brasileira de Poesia-Casa Raul de Leoni- cadeira nº 5, de 1998 até julho de 2011.
Idealizadora e presidente da Academia Poética da E. M. Vila Felipe, fundada em 1994, primeira instituição
reconhecida e registrada para público juvenil do Brasil.
Organizadora e produtora de 8 livros editados e de 2 Cds poéticos gravados da Academia Poética da E. M. Vila
Felipe, um deles lançado na Bienal do Rio de Janeiro.
Organizadora e produtora de 2 antologias do projeto “Semeando Poesia nos Jardins da Educação”, pela Secretaria
de Educação.
Delegada, em Petrópolis, da APPERJ (Associação Profissional dos Poetas do Estado do Rio de Janeiro), desde 2000.
Membro Honorário da Academia Petropolitana de Letras.
Membro do Clube de Poesias do Petropoliano F. C, onde coordena os Festivais Poéticos desde 1998.
Recebeu o prêmio de “Personalidade Petropolitana” - Revelação na Educação, em 1998.
Recebeu o prêmio “Abrarte – Cultura Artística Petropolitana” = destaque da Cultura (Literatura), em 2000.
Recebeu o prêmio Célio Thomaz – destaque da Cultura, em 2001.
Recebeu o prêmio ALAP ( Academia de Letras e Artes de Paranapuã – RJ) - Destaque na Cultura, em 2002.
Recebeu Moção por serviços prestados à Cultura, outorga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 2002, pelo
vereador Jarbas Maranhão.
Produziu e apresentou os programas Sábado Jovem Imperial e Programa Jovem 1550, na Rádio Imperial de
Petrópolis, de 2002 a março de 2006.
Recebeu o prêmio de “Personalidade Petropolitana” - Destaque na Cultura, em 2004.
Idealizou e produziu o encontro poético “Poesia Impera”, parte do circuito estadual Poesia em Festa, realizados
nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis e Nova Friburgo.
Acadêmica Correspondente da Academia de Letras Rio- Cidade Maravilhosa.
Recebeu o título de Imperatriz da Poesia – 2004 (Evento do circuito Poesia em Festa), eleita pela APPERJ.
Recebeu título de “Mãe dos Jovens”, em 2005, pela Rádio Imperial de Petrópolis.
O programa na Rádio Imperial, JOVEM 1550, foi eleito uma das ações a serem homenageadas na Festa de
Personalidades Petropolitanas - 2005, pelos notáveis eventos e projetos realizados durante o ano de 2005.
Produtora e apresentadora do projeto musical “Embarque Musical pelo Brasil”, desenvolvido no Teatro Municipal
Paulo Gracindo em 7 espetáculos mensais em 2005, com média de público e jovens envolvidos de mais de 400
pessoas, por edição.
Produtora, ao lado de Padre JAC, do projeto “Férias com Jesus”, realizado na Catedral de Petrópolis, de 2003 a
2005.
Produtora de 7 festivais de rock, no Centro de Cultura Raul de Leoni, em 2005, somando 20 bandas participantes.
Produtora do DVD do grupo musical Instrumental da Cozinha, em 2005.
Produtora do projeto continuado “De Rafael para Raphael “, homenagem a Raphael Rabello, em 2005.
Executou, ao lado do músico Anderson Sabadine, a fundação da Orquestra Feminina de Percussão SABATICUM,
em 2005.
Produtora do evento quinzenal “ jovem.som.br”, no Espaço 85, com mais de 10 festivais de rock, em 2006.
Produtora de diversas bandas petropolitanas e/ou iniciativas musicais.
Idealizadora, produtora e autora dos textos do Grupo Menestréis da Alegria, com os seguintes espetáculos e
montagens:

















Contos Cantados de um Carnaval Alto Astral
Petrópolis, do Império à Poesia, Caminho do Ouro e Magia
Cabral Redescobre o Brasil
Amanda na Trilha da Água
Contando e Cantando os Sonhos de Dumont
Menestréis da Alegria em Defesa da Ecologia
Vinícius em Bossa e Poesia
Baú de Emoções Natalinas
As Vovós da Praça Koblenz
Retalhos do Brasil
Relembrando o Centenário da Elevação
Cidadão Nota 10
Uma História de Amor
Zumbi, Guerreiro da Liberdade
Festival dos Festivais – abertura do Festival de Inverno do SESC 2006

Autora de textos interpretados por outras companhias, tais como:
 Eu sou a Favor da Vida – O Bando do Teatro Popular
 Contos, Cantos e Encantos do Mestre Lobato – Cia. Dramática de Teatro
 Dia de rodoviário é todo dia – O Bando do Teatro Popular
 A Emoção dos grandes clássicos – atores diversos, Festival de Inverno 2008.
Produtora do grupo teatral Candeeiro Encantado, da Companhia Dramática de Teatro e Cia Renato de Resende.
Coordenadora pedagógica do projeto “Baú da Diversão”- recreação infantil, em 2007 e 2008.
Produtora e coordenadora do projeto musical mensal “jovem.som.br”, no Petropolitano F. C., de agosto de 2006
a dezembro de 2008.
Ministrante do projeto “Verso... Canto... Contação...”, no Sesc de Nogueira, em janeiro de 2007, com 4 oficinas.
Coordenadora do Ciclo de Leituras do SESC Petrópolis, temporada de março a maio e agosto a novembro de 2007.
Coordenadora do SARAU 85, no Clube 85,com 5 edições em 2007.
Coordenadora do Sarau Poesia Impera, no Palácio de Cristal, realizado de outubro de 2007 a setembro de 2008.
Produtora, em 2008, de trabalhos musicais com os grupos:
 Grupo de Choro Taruíra;
 Cristal Jazz;
 Gafieira Jazz Clube;
 Caruda Jazz Trio;
 Trio Dubrá;
 Chega de Saudade;
 Receita de Samba
Idealizadora e proponente do projeto “Hoje tem Espetáculo”, de circulação teatral, realizado pela Prefeitura
de Petrópolis, em 2008.
Produtora de identidade, de eventos e programação cultural do Bar Beco do Barão, de agosto de 2008 a
janeiro de 2009.
Idealizadora e produtora cultural do projeto “Bossa do Rio em Noites Imperiais”, com 10 artistas plásticos, no
Beco do Barão.
Produtora cultural da Roda de Choro da Mosela, realizada desde outubro de 2007.
Produtora em 2008 e 2009, no Shopping Vilarejo, de apresentações nos eventos: Festival de Jazz (julho),
Arraiá do Vilarejo (junho), Consciência Negra (novembro), Mês de Férias (dezembro), Programação de
Carnaval (fevereiro).
Produtora, de 2008 a 2010, no Shopping Vilarejo, dos seguintes eventos: O Brasil que o Vilarejo Descobriu
(abril), exposição de fotos “Simplesmente mãe” (Maio), Mostra Infanto Juvenil de Teatro.
Obs: Das produções culturais realizadas no Shopping Vilarejo constam 3 carnavais consecutivos, ao lado de
Priscila Bernardes, exposições de fotografia, de artes, concursos de poesia, shows musicais e intervenções
teatrais.

Produtora, em 2009, do Espetáculo “Serenin”, de Cesar Nascimento, no Theatro D. Pedro, em Petrópolis.
Produtora do Lançamento do Cd “De mudar o coração de cada um”, da Tribo de Gonzaga e de outros shows
da Banda.
Organizadora da oficina de percussão com materiais reciclados, ministrada por Dino Fernandes.
Ministrante da oficina de customização de camisetas, na colônia de férias do SESC de Nogueira, ao lado de
Raquel Theo.
Produtora e idealizadora do projeto “Coreto Folklórico”, com exposições de 6 artesões na Praça da Mosela
(agosto a outubro de 2009).
Produtora, proponente e realizadora, através da Lei Rouanet, dos projetos “Temporada de Glória- Música na
Alma” (realização em dezembro de 2009) e “Choro para Alegrar a Vida”, (realização em janeiro de 2010),
ambos com 10 espetáculos, patrocinados pela GE Celma e Ministério da Cultura.
Indicada para o Prêmio Cultural Municipal Guerra Peixes, realizado pela Prefeitura de Petrópolis para premiar
os destaques de 2009, na categoria PRODUÇÃO CULTURAL.
Produtora do projeto Roda de Choro do Grupo Taruíra, em 12 comunidades petropolitanas, de janeiro a
dezembro de 2010.
Produtora, diretora, pesquisadora e autora do espetáculo En’Canta Noel, com teatro e música, com 10
apresentações agendadas para 2010.
Produtora da apresentação do Grupo Poético Flor do Ventre, reunindo vários poetas jovens petropolitanos,
em duas apresentações no Shopping Vilarejo, em 2010.
Produtora do II Festival de Esquetes do Shopping Vilarejo – Tema: Minha mãe é uma figura, em 2010.
Produtora e apresentadora do programa BEM CULTURAL, na TV VILA IMPERIAL, canal 19, em Petrópolis.
Elaboradora e produtora cultural de projetos para a Lei Rouanet, em 2009, 2010 e 2011
Idealizadora e editora do Tablóide Bem Cultural, lançado em 2010.
Idealizadora e editora do jornal Desabafo da Natureza – realização da Secretaria de Educação – 6
comunidades – 2011.
Idealizadora e coordenadora do projeto Brasil Musical (realização da Secretaria de Educação) - 2007 até o
presente.
Organizadora da Mostra Estudantil de Teatro de Petrópolis – 2009 até o presente.
Organizadora do livro Brasil Musical – Singela Homenagem ao Samba – 2011 (realização da Secretaria de
Educação).
Eleita pelo Lions Clube de Petrópolis – Destaque da Cultura, pelos serviços relevantes prestados – 2011.
Fundadora e coordenadora da Confraria da Poesia Informal – CPI – com 11º membros em janeiro de 2012
Colunista no Jornal Luso Fluminense – Petrópolis – Coluna Versos e Re-Versos, de dezembro de 2011 até a
extinção do mesmo, em outubro de 2012.
Colunista do Jornal de Cascatinha - Petrópolis – Coluna Poetizando – de dezembro de 2011 a fevereiro de
2013.
Coordenadora do Madrigal Maestro Guerra Peixe – de março de 2012 a dezembro de 2012.
Diretora da empresa Bem Cultural Produções Artísticas – desde agosto de 2012.
Assessora de imprensa do lançamento do II CD da Tribo de Gonzaga – julho/2012.
Assessora de Imprensa do evento Festival Independente de Petrópolis – julho/agosto de 2012
Autora do livro de poemas Intensa – agosto/ 2012.
Presidente da Academia Brasileira de Poesia – Casa de Raul de Leoni – desde fevereiro de 2013 – dois
mandatos
Colunista do Diário de Petrópolis – caderno TODOS – de fevereiro de 2013 a setembro do mesmo ano.
Colunista do Jornal Com Texto – desde março de 2013.
Eleita ao prêmio Mulheres de Ouro – 2013, junto a oito petropolitanas, pela imprensa da cidade.
Chefe da Divisão de Atividades Culturais e Artísticas – Secretaria de Educação Municipal de Petrópolis – desde
maio de 2013
Coordenadora Pedagógica do Projeto Ciranda das Artes – Fundação de Cultura e Turismo – de maio de 2013 a
dezembro de 2014.
Coordenadora editorial da I Antologia da Poesia Informal – lançada na Bienal do Livro do Rio de Janeiro –
setembro de 2013, e da II Antologia, lançada na Bienal de São Paulo, em 2014.
Roteirista e produtora do trabalho teatral Projeto Alerta – CPTrans, de setembro a dezembro de 2013.

Roteirista e produtora do projeto Sarau Poético, pelo SESC Quitandinha, em outubro e novembro de 2013,
com 13 apresentações.
Produtora do Sarau Poético de Natal do Sesc, em 2013, e do Sarau Poético do Festival de Inverno 2013 e
2014.
Produtora Cultural do Shopping Vilarejo – desde fevereiro de 2014
Diretora Cultural da Associação Comercial de Itaipava – desde fevereiro de 2014.
Expositora da Mostra “Olhares sobre a Jamaica – Centro de Cultura Raul de Leoni – 2014.
Idealizadora e produtora da I Feira dos Amantes do Vinil da Serra – março de 2014.
Autora do livro de poemas Intensa II – outubro 2014.
Autora do livro infantil/juvenil E Deus Criou o Mundo... – outubro 2014.
Produtora executiva do I Festival Literário Petropolitano- 2014.
Troféu de homenagem especial do prêmio Criança Feliz – 2014.
Exposição fotográfica “Sin Perder La Ternura” – imagens de Cuba – Centro de Cultura Raul de Leoni – 2014.
Produtora executiva da Banda Alma Reggae – desde 2014.
Produtora executiva do Coral dos Anjos – desde fevereiro de 2015.
Indicada ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura – 2015 – Categoria: Produção Cultural
Indicada ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura – 2015 – Categoria: Comunicação - programa Bem
Cultural
Sócia - Diretora da Bem Cultural Editora – desde 2012.
Sócia - Diretora da Nossa Casa Cultural – janeiro a dezembro de 2015.
Coordenadora da Cia. Bem Cultural de Teatro – desde fevereiro de 2015.
Produtora executiva da Cia. Musical Maestro Guerra Peixe – desde março de 2015.
Produtora da Roda Meia Lua de Samba – desde outubro de 2015
Produtora da Banda Comunidade Reggae – desde dezembro de 2015
Produtora geral do DVD “Do Nosso Jeito”, da Banda Comunidade Reggae – gravação em fevereiro de 2016
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