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Waldo Lao

LONGA VIDA À AGENDA CULTURAL
DA PERIFERIA!
A

lcançar 100 edições é motivo de muita celebração. Para isso faremos um evento
comemorativo no dia 20 precedido de um seminário. Queremos coroar uma trajetória
de êxito marcada também por muitos percalços e incertezas.
Para chegarmos até aqui, é bom que se diga, tivemos muitos parceiros a quem queremos
homenagear. Primeiro, a própria Ação Educativa que bancou a publicação que nunca teve
orçamento suficiente para cobrir todos os seus custos. Não fosse a vontade política da
instituição de manter este projeto, a Agenda Cultural da Periferia teria ficado para trás e
estaríamos saudosos de uma ideia tão bacana quanto inviável. Outro parceiro de primeira
hora é a Gráfica Max Print que imprimiu todas as 100 edições da Agenda sendo pontuais e
sensíveis conosco.
Mas durante a nossa trajetória tivemos outros apoiadores. O primeiro de todos foi a
Fundação Itaú Social que nos financiou parcialmente durante seis anos. Nessa primeira
fase tivemos outros pequenos, porém, valiosos apoios da Oxfam GB, Global Editora e
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Fundação Casa (desde 2010). A partir de 2014 mudamos o
perfil de financiamento, captando recursos via Lei Rouanet.
Novamente foi o Itaú nosso mecenas que bancou parcialmente
o projeto naquele ano.
Em 2015, também por meio de incentivo fiscal, além do Banco
Itaú, tivemos o apoio das Casas Bahia/Fundação Via Varejo
e da Editora Companhia das Letras. Todas essas empresas
e instituições, seja qual for a participação, merecem a nossa
gratidão. Mas sendo o financiamento via lei de incentivo federal,
temos que fazer um enorme agradecimento ao Governo Federal
por meio do Ministério da Cultura que abriu mão dos impostos
daquelas empresas para que o dinheiro fosse aplicado em
nosso projeto.
Vamos saudar também os trabalhadores e trabalhadoras que
fazem chegar a Agenda todo mês nas mãos dos leitores.
Começamos pela Adriana Barbosa, nossa primeira redatora
que cumpriu essa função nas cinco primeiras edições,
momento decisivo da publicação. Depois foi a Elizandra Souza
que seguiu como redatora atuando como estagiária. Ela se
formou e veio a assumir a edição da publicação, do site e do
programa de Rádio na Heliópolis FM. Esse primeiro time da
Agenda se completa com Rogério Nogueira na revisão, função
desempenhada também pela Andreza Tibana, e pela Bete
Nóbrega, artista visual que criou o projeto gráfico da Agenda
e foi nossa diagramadora nos três primeiros anos. O Gledson Neix assumiu esse posto
e, recentemente, repaginou a publicação quando ela se tornou colorida. Na retaguarda,
cuidando da parte financeira, está o Rogério Santos. Marcel Coronato é o nosso dedicado
revisor há cerca de quatro anos. Michele Ohl, da AM3, atua no apoio à redação e na
distribuição cumprindo com esmero o papel que lhe cabe na equipe. Muitas outras
pessoas atuaram e atuam na Agenda, especialmente fotógrafos, sendo Samuel Iavelberg,
Guma, Waldo Lao, Cassimano, Moises Moraes e Douglas Mansur, os mais frequentes e
por meio deles saudamos todos os demais colaboradores tanto da Ação Educativa, onde o
Setor de Comunicação é parceiro valioso, quanto de fora de nossa organização. A todos e
todas, nossos mais sinceros agradecimentos.
Nesses nove anos chegamos a 1 milhão de exemplares; divulgamos 9600 eventos dos
quais participaram cerca de 50 mil artistas. Há uma estimativa que atribui 5 leitores para
cada exemplar da Agenda. Se essa estatística estiver correta a Agenda Cultural da Periferia
passou pelas mãos de 5 mihões de pessoas. A Região Metropolitana de São Paulo tem
20 milhões de habitantes. Então podemos dizer que um quarto da população da Grande
São Paulo teve contato com nossa publicação. Nada mal. Bora seguir adiante para ampliar
esses números. Longa vida à Agenda Cultural da Periferia!
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Acervo Ação Educativa

UM POUCO DA
HISTÓRIA DA
AGENDA CULTURAL
DA PERIFERIA
e são vigorosas as redes que
Speriféricas
constituem as cenas culturais
da cidade de São Paulo, é

porque foram e são construídas em
um tempo verbal comum: o agora – o
presente das resistências, o cotidiano
das incertezas.
A manifestação artística, uma
necessidade, impera, sempre impera.
Pega o trem, o metrô e mais um
ônibus, vem para “cidade” trocar com
os parceiros e parceiras, firmar ideia
sobre os últimos acontecimentos e o
desenrolar que cada um exige.
Assim, estrategicamente (de bonde),
muitos espaços foram tomados de
assalto, as realidades transbordaram
as margens, se impuseram ao centro
e deram frutos, espalhados por toda a
metrópole.
Chegar a centésima edição da Agenda
Cultural da Periferia significa retomar
essa história que está presente,
falar dessa caminhada que só tem
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sentido porque está eternamente em
construção.
Parte desta história tem início em
2001, quando as posses de inúmeras
quebradas se reuniram e passam
a ocupar o número 660 da General
Jardim, em outras palavras, o Espaço
Cultural Periferia no Centro da Ação
Educativa. E entre judeus ortodoxos
e a nata da burguesia paulistana,
organizam – por dez anos – a Semana
de Cultura Hip Hop. A efervescência
do momento trouxe mais e mais
ações, despontaram a literatura
marginal/periférica vinda dos Saraus;
o graffiti, acostumado a invadir a
cidade e destruir o seu cinza habitual;
e o Samba, que já chegou com
ninguém menos que a Comunidade
Samba da Vela, consagrada roda de
samba paulista.
O tal “predinho” da Ação Educativa,
que abria espaço para toda essa
galera, acaba por se confundir com
esses sujeitos e, como parte dessa

história, tem seu papel impulsionador,
de quem contribui para a valorização
dessa produção artística como
consequência do que se entende
como parte de sua própria missão.
Eleilson Leite, coordenador da área
de Cultura da Ação Educativa, quem
idealizou e liderou os processos que
resultaram na atuação da instituição
voltada para as margens da cidade,
recorda que esta trajetória “não
é consequência de uma escolha
arbitrária, mas sim a expressão de um
movimento que já existia”.
A questão que não quer calar...

Ricardo Teles

Ora, mas se TODA a cidade emana
cultura, arte e inovação estética, qual
é o espaço da cultura periférica?
Como ela atinge o centro e demais
regiões para além dos bairros
ao redor ou do circuito de trocas
estabelecidas (por questões de
sobrevivência) por esses artistas?
Para responder esta pergunta e
colocar em xeque o contexto de
desigualdades construído pela mídia
que produz informação sobre cultura,
foi fundamentada a ideia de Eleilson
de construir o primeiro guia de
programação cultural das quebradas.
“Observando o Guia da Folha [Folha
de São Paulo] eu fiz uma conta
rápida, notei que a oferta cultural ali
divulgada se concentrava em apenas
20 distritos da cidade de São Paulo.
Porém, se a metrópole paulistana
tem 96 distritos, algo estava errado.
O mapa cultural da mídia comercial

é extremamente segregador. Foi aí
que resolvi fazer um guia cultural da
periferia que dei o nome de Agenda
para ressaltar a dimensão de tempo
cronológico, já que a dimensão
de espaço estava bem definida”,
relembra.
Elizandra Souza, poetisa e jornalista,
atualmente editora da Agenda Cultural
da Periferia, foi uma dessas figuras
que cruzaram a ponte. Os papéis
da artista e jornalista se confundem
desde o momento em que esta
história começa. Como ela mesmo
narra, foi convidada a trabalhar na
construção da Agenda Cultural da
Periferia depois de anunciar seu
ingresso na universidade para cursar
Jornalismo, durante o Sarau da
Cooperifa. E é exatamente dessa
mistura que a Agenda é composta: os
olhares periféricos, híbridos em sua
essência, fazem da publicação esse
instrumento de troca fácil, feito de
dentro para fora e de fora para dentro.
Como destaca Elizandra, dar
visibilidade para as ações culturais
periféricas, possibilitar encontros,
inclusive de territórios e, sobretudo,
incidir no processo de construção de
inúmeras políticas públicas são os
grandes feitos do projeto. Estes são
tão importantes quanto “não perder
suas raízes e continuar chegando às
mãos daquela senhora que trabalha
longe de sua casa, cruza a cidade
todos os dias para retomar os
estudos na EJA [Educação de Jovens
e Adultos] e que está conhecendo
sobre a cultura da periferia e,
principalmente, se reconhecendo
neste cenário”, conclui.

Por Juliane Cintra - Coordenadora de
Comunicação da Ação Educativa

07

Waldo Lao

FORTALECENDO A
REPRESENTATIVIDADE
E VISIBILIZANDO A
CENA CULTURAL DA
PERIFERIA

relação que Agenda da Periferia
A
desenvolveu ao longo desses nove
anos com os projetos e iniciativas
culturais foi muito além da divulgação
das informações básicas: data,
endereço e horário. A dinâmica do
projeto da Ação Educativa com os
indivíduos, coletivos e comunidades
da periferia de São Paulo e da sua
região metropolitana funcionou
como um espaço efervescente capaz
de fortalecer e visibilizar novos
protagonistas nas margens das
cidades, possibilitando a reafirmação
da intensidade de ecoar as vozes das
ruas.
“Eu não sei se quem faz a Agenda
tem essa noção, mas o trabalho
que ela fez foi essencial para tirar
o preconceito do que acontece
na periferia. Muita gente ainda
tem preconceito com atividades
culturais na periferia, a revista ajuda
a vencer isso”, comenta Reinan,
da Comunidade Maria Cursi (Zona
Leste). “Por muito tempo ela foi o
nosso principal material de trabalho.
A gente pegava a versão impressa,
saía distribuindo e provava para as
pessoas que o que a gente fazia era
sério”.
Para Chapinha, um dos criadores
da Comunidade Samba da Vela
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(Zona Sul), a importância vai além
de ser o “principal mecanismo de
comunicação” das periferias. “A
visibilidade que a agenda deu para as
iniciativas culturais cumpriu um papel
mais importante do que divulgar os
eventos, ajudou na representatividade,
no reconhecimento e na valorização.
A partir daí, outras quebradas tiveram
a vontade de criar suas próprias
atividades”, observa.
Dialogando com a visão do Chapinha,
o escritor Sacolinha, da Associação
Literatura no Brasil (Suzano), afirma
que a Agenda entendeu que os
coletivos precisavam mais do que
uma ferramenta para atrair público,
mas também “mostrar o que estavam
fazendo, que estavam na ativa, a
disposição para trocas e novas
experiências. E a Agenda de Periferia
tem feito isso, algo que os tradicionais
“guias” nunca fizeram e nunca
tiveram a intenção de fazer”
Primavera da Periferia
Apesar de ainda existir resistência
e preconceito - “para muita gente
cultura é só Antônio Fagundes no
Teatro Municipal”, ironiza Chapinha
- a multiplicação dos saraus, o

crescimento da cena do hip hop, do
teatro, a resistência do samba e a
inventividade das diversas cenas têm
chamado a atenção e recebido cada
vez mais destaque.
Cris, do Amigos do Samba.com,
atribui o surgimento desse novo
cenário à conquista de espaço e
a capacidade de superação dos
atores periféricos “ Os movimentos
vêm ganhando força e vêm
aumentando, com trabalhos de maior
conscientização, novos artistas foram
descobertos na periferia. Atribuo
esse crescimento também à Agenda
da Periferia. Porque as pessoas
visualizam eventos na Agenda, vão
conhecer e acabam se identificando”,
avalia.
Tiely Queen, do Hip Hop Mulher,
celebra a riqueza e a diversidade das
expressões periféricas, as quais não
se limitam a uma só linguagem, tendo
como marca a abertura para novos
artistas e uma pegada, muitas vezes
influenciada pela política. “A periferia
não se limita a fazer samba ou Rap,
toda hora surge um coletivo novo de
teatro, um sarau, um grupo de dança.
Quando organizamos a semana do
Hip Hop, ficamos impressionados
com a quantidade de grupos...Muito
Funk tem revelado uma influência
política”, comenta.

Circulação
Os nove anos de existência da
Agenda da Periferia trazem números
que impressionam: mais de 50 mil
artistas passaram pelas páginas da
revista e já foram distribuídos mais de
1 milhão de exemplares. No final de
2014, a Agenda da Periferia estreou
sua versão online, onde reproduz
todo o conteúdo da versão impressa
e também produz matérias mais
detalhadas com os destaques de cada
mês.
A capacidade de veiculação da
revista, combinada com o poder
de divulgação da internet, tem
funcionado bem, explicam os
entrevistados e as entrevistadas.
Conforme relembrou o escritor
Sacolinha “mas é necessário repensar
na distribuição, para que a agenda
não cumpra somente o papel de
registro, mas também o de divulgar”.
Porém, todos os entrevistados torcem
para uma ampliação das páginas e
da tiragem, e que realizem matérias
e entrevistas para que haja mais
complexidade e edições nas mãos
dos artistas, nas comunidades, nas
escolas...
Por Paulo Pastor Monteiro - Jornalista
Responsável pelo site Agenda Cultural da Periferia
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HIP HOP

Jonatas M

SHOW AMANDA NEGRASIM

A cantora e MC realiza o show “ Um pedaço da
África” e mostra em suas apresentações de hip-hop
canções autorais que tratam da diáspora africana sob
a ótica da mulher negra da periferia. Participação: DJ
Luiz Robato e Lena Silva.
Dia 11 (quarta-feira),15h. Biblioteca Pública Brito
Broca – Avenida Mutinga, 1425. Vila Pirituba, Zona
Norte. Entrada franca. (11) 3904-1444.
Dia 20 (sexta-feira), 10h. Biblioteca Pública Vicente
Paulo Guimarães – Rua Jaguar, 225. Vila Curuça,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2035-5322.

HIP HOP NA FREQUÊNCIA

Primeira edição da festa Hip Hop na
Frequência com os convidados: Hebano
(Potencial 3), Funk Buia e DJ Tano (Z’África
Brasil), Mema Fita, Cicerone Mc, Duzzão, A
Cúpula Negredo, Versão Popular e Gabriel da
Paz (Rapa da Godoy). Discotecagem com os
DJs: Rec (Aumenta O Volume), Nando (Bocada
Forte), JL Queiróz (Fat Beats Oz) e Tiago Alves
(Youthmans Yms Sound Sistem). Live paint
com Guilherme Akbo, Julio Falas e Primat.
Dia 07 (sábado), a partir das 14h. Centro Cultural Monte
Azul - Avenida Tomás de Souza, 552. Jd. Monte Azul, Zona
Sul. Entrada R$ 10,00. (11) 5853-8080.
www.monteazul.org.br.

GRUPO DE MENOS CRIME

Com os MCs Mikimba, Lerap, Mago Abelha,
Bocão DRR e DJ Beto. O repertório do show
do famoso grupo de rap traz as canções “A
Todos da Várzea”, “Fogo na Bomba”, “Só
Quem É Loco”, entre outras.

Dia 20 (sexta-feira), 19h. Casa de Cultura de São Mateus
– Rua José Francisco dos Santos, 502. Jardim Tietê, Zona
Leste. Entrada franca.

SHOW JÉ VERSÁTIL

O rapper mescla músicas de seu EP “No meio
do povo” com performance de beatbox, poesia
e faixas do álbum solo “Até Aqui Nos Ajudou
o Senhor”.
Dia 13 (sexta-feira), 20h. Centro Cultural Palhaço
Carequinha – Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252.
Parque América. Zona Sul. Entrada franca. (11) 5924-9135.
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BATALHA DAS FÁBRICAS

Batalha com os melhores Mcs de várias
quebradas da zona sul de São Paulo. O evento
acontece no teatro da Fábrica de Cultura
do Jardim São Luis. Nesta edição: Crônica
Mendes convida Max B.O. Realização: Galuz.

Dia 19 (quinta-feira), 19h. Fábrica de Cultura do Jardim São
Luis - Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim São Luis.
Zona Sul. Entrada franca.

REDUTO DO RAP

Idealizado pelo Coletivo NusCorre, a atividade
surgiu para fortalecer os eventos de rap na
periferia da Zona Norte e aproximar os jovens
da Cultura Hip Hop. Nesta edição com Reduto
do Rap na Casa da Árvore. Shows de Dom
Omnira e Maderit. Discotecagem com os DJ’s:
Makola e Koka. Microfone aberto.

Dia 21 (sábado), das 17h às 22h. Casa da Árvore - Avenida
Doutor Felipe Pinel, 305b. Ao lado do Terminal e Estação
Pirituba. Zona Oeste. Entrada franca. (11) 9 8063-5683.
www.redutodorap.com.br.

HIP HOP EM CENA

O Coletivo Zumaluma, em parceria com o
Observatório da Juventude, promoverá no
CCJ uma ação de Hip Hop colaborativo
reunindo artistas dos seguimentos da cultura
de rua. Shows com: DJ Ducandu, BreakZuma,
intervenção Ganzaranda, Made in Favela,
TatuduBem e Z’África Brasil.
Dia 28 (sábado), das 13h às 21h30. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

EVENTOS DE SAMBA
SAMBA DA COMUNIDADE

O Movimento Cultural @migos do Samba.
com, em parceria com Ação Educativa,
promovem a roda de samba em conjunto com
as comunidades de roda de samba. Nesta
edição com a Comunidade Samba da Tenda.
Dia 06 (sexta-feira), das 19h às 21h. Ação Educativa – Rua
General Jaridm, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 3151-2333 r. 153/126.

SAMBA NOSSAS COISAS

Concebido pelos @migosdosamba.com,
em parceria com a Ação Educativa, o projeto
convida sambistas das rodas de samba.
Convidado: Fernando Paiva e Galêgo.
Dia 20 (sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa
Rua General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 3151-2333.

SAMBA DE TODOS OS TEMPOS

Este projeto cultural surgiu em outubro de
2004 e reúne compositores, músicos e
simpatizantes do samba com o objetivo de
reverenciar e manter viva a história do samba
e seus grandes mestres. Discotecagem: DJ
Nena. Convidado: Bateria Bloco do Beco.

Dia 22 (domingo), 13h. Rua José Joaquim, 266.Jardim São
Luis, Zona Sul. Entrada franca.

FESTA DA MASSA

O show é uma homenagem aos 40 anos de
carreira da sambista Alcione e é composto
por um repertório que contém composições
de grandes nomes do samba de vários
estados brasileiros e que foram interpretados
pela cantora ao longo da sua carreira. O
grupo apresenta os múltiplos sotaques, as
peculiaridades e diferenças que constitui a
diversidade do samba brasileiro, afirmando
no palco os principais desdobramentos dessa
expressão: a memória afetiva, as matrizes
negras e sua função política.
Dia 21 (sábado), 22h. SESC Bom Retiro – Alameda
Nothmann, 185. Bom Retiro. Entrada franca.
(11) 3332-3600.

TERAPIA DOS BOÊMIOS – SAINDO
DA ROTINA

Encontro de amigos para falar do cotidiano
e samba de mesa com repertórios de
compositores consagrados. Este projeto visa
resgatar a boêmia paulistana no mundo do
samba.
Dia 22 (domingo), 14h. Rua Mandiba, 370. Travessa da
Avenida Imirim, Altura 2.630.Casa Verde. Zona Norte.
Entrada franca. (11) 94786-5330.

Irae Garcia Freire

100 ANOS DE SAMBA!

O samba completa cem anos contados a partir do
lançamento da canção “Pelo Telefone”, em 1916, do
compositor Donga. Nasceu da influência de ritmos
africanos, sofreu inúmeras transformações de caráter
social, econômico e musical, e se transformou em
um bem imaterial da nossa cultura.
Dia 01 (domingo), 15h. Na Palma da Mão.
Dia 08 (domingo), 15h. Ministério do Samba (foto).
Dia 15 (domingo), 15h. Samba da Tenda.
Dia 26 (quinta-feira), 14h. Samburbano.
Dia 29 (domingo), 15h. Comunidade Samba da Laje.
SESC Itaquera – Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de
Mattos, 1000. Itaquera, Zona Leste. Entrada franca. (11) 2523-9200.
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RODAS DE SAMBA

Waldo Lao

COMUNIDADE MOGIANA PACATICABUM

Grupo formado por amigos amantes e pesquisadores
dos Sambas de Raiz. Fundada em agosto de 2011,
com sede em Mogi das Cruzes. O Pacaticabum é
composto por vinte integrantes.
Dia 21(sábado), a partir das 18h. Rua Francisco Afonso de Melo,
630. Ao lado do Fórum de Brás Cubas. Mogi das Cruzes. Entrada
franca. (11) 97656-9810/9.4870-9521.

PAGODE DA 27

COMUNIDADE SAMBA DA VELA

Todos os domingos, das 16h às 20h . Rua Manoel
Guilherme dos Reis s/n. Grajaú. Zona Sul. Contribuição
Voluntária: 1 kg de alimento não-perecível.(11) 59392913/99109-2772/97639-1602. pagodeda27@gmail.com.
http://www.pagodeda27.com.

Todas as segundas-feiras, a partir das 20h30. Casa de
Cultura de Santo Amaro - Praça Francisco Ferreira Lopes,
434 (Altura do nº 820 da Av. João Dias) - Santo Amaro.
Zona Sul. Entrada: R$ 5,00. (11) 3106-8569/ 99851-4175.

Acontece todos os domingos. Busca revelar
novos compositores, mas também exalta
grandes nomes e preserva as raízes do samba
mantendo o comprometimento com a sua
história.

COMUNIDADE MARIA CURSI

Foi fundada em julho de 2004 por moradores
da Zona Leste e o público que chega de vários
cantos da cidade. Com repertório formado por
nomes consagrados e novos compositores.
Dia 28 – Convidada: Grazi Brasil.
Todos os sábados, a partir das 20h. Avenida Maria Cursi,
799 - São Mateus (altura do nº 2680 da Av. Mateo Bei).
Zona Leste. Entrada franca. 99188-9186 C/ Reinan.

COMUNIDADE DO BURACO DO SAPO

Teve início nos anos 80, ficou um tempo sem
atividade e retomou em 2001 com a reunião
de um grupo de amigos para expor ideias de
melhorias para o bairro. Nesta edição especial,
Dia das Mães, com Bia Flow e banda.
Dia 15 (domingo), a partir das 17h. Rua Armando Guzzi,
s/n. Freguesia do Ó, Zona Norte. Entrada franca. (11)
99466-3216 c/ Geraldo.
geraldo@carvalhorodrigues.com.br.
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Roda de samba criada em 2000 com o
intuito de celebrar o autêntico samba de
terreiro, enaltecer compositores da velha
guarda e revelar novos autores, os quais
atuam e desenvolvem trabalhos em outras
comunidades e em prol do samba paulista.

SAMBA DO OLARIA

Concebida em 2004 com uma reunião de
amigos e instrumentistas num bate-papo
sobre a autenticidade do ritmo, sem a intenção
de prosseguir regularmente. Em formato de
Samba de Mesa.
Dia 15 (domingo), das 12h às 17h. Praça Albino de
Figueiredo, Vila Fernandes, Zona Leste. Entrada franca. (11)
99909-1837/96722-6924 c/ Ricardo Romano.

SAMBA DA TENDA

Formada em 2001 por músicos e
compositores de São Miguel Paulista com
o objetivo de resgatar o samba popular e
apresentar composições da comunidade.

Dia 28 (sábado), a partir das 17h. Associação dos
Amigos do Parque Boturussu – Rua Rubens Galvão de
França, 363. Parque Boturussu, Zona leste. Entrada: 1kg
de alimento não perecível. (11) 98419-0665/98225-2227.
comunidadesambadatenda@gmail.com

RODAS DE SAMBA
COMUNIDADE SAMBA DA LAJE

É realizada desde 1997, acontecendo um
domingo no mês. É possível também apreciar
uma deliciosa feijoada preparada pela líder do
samba Dona Generosa. Nesta edição com os
convidados Everson Pessoa e o Grupo Deu
Samba na Cabeça.
Dia 15 (domingo), a partir das 14h. Rua Jadi, 79 Travessa
da Rua Jorge Duprat Figueiredo. Vila Santa Catarina. Zona
Sul. Entrada 1 kg de alimento não-perecível. (11) 960842294/5566-0345. comunidadesambadalaje@gmail.com.

TERREIRO DE COMPOSITORES

SAMBA NO ASFALTO

Formada em 2007, tem o objetivo de resgatar
o samba de raiz e proporcionar lazer e cultura
para a comunidade. Conta com a participação
dos compositores e intérpretes locais.

Dia 15 (domingo), a partir das 16h. Praça Benedicto
Ramos Rodrigues (Praça 1ºde Maio). Altura do nº 2.500 da
Av. Boturussu . Ermelino Matarazzo, Zona Leste. Entrada
franca. (11)99154-2808.
www.projetosambanoasfalto.blogspot.com.

COMUNIDADE SAMBA JORGE

Encontro de sambistas e compositores no
qual apresentam suas músicas e evidenciam
composições de samba que são reunidas
em um caderno para que todos possam
acompanhar a letra e seguir a melodia.

Teve inicio em 2007, com uma reunião entre
amigos para uma confraternização uma vez
por mês com samba de raiz. Acontece na
Associação Recreativa São Jorge, sede do
time de futebol fundado em 1952, por pais e
avós dos integrantes da comunidade.

Todas as quintas-feiras, das 20h30 às 23h. Bareskina
Avenida Luis Ignácio de Anhaia Mello, 1720. Próximo
ao Metrô Vila Prudente. Zona leste. Entrada franca. (11)
96400-3770. www.terreirodecompositores.com.br

Dia 14 (sábado), a partir das 16h. Bar Coro Come – Sede
do Time São Jorge – Rua Guaraita, 192. Vila Curuça. São
Miguel Paulista, Zona Leste. Entrada franca. (11)972459007.

PAGODE DO SOBRADO

SOCIEDADE SAMBA DÁ CULTURA!

Dia 28 (sábado), a partir das 17h. Av. Sítio Novo, 176 - Jd.
Lenize (em frente à escola Cyro Barreiros) – Guarulhos.
Entrada 1 kg de feijão ou arroz + R$ 5,00. (11) 24670818/96254-6689/95402-6875.

Dia 01 (domingo), das 17h às 22h. Casa Popular de Cultura
M´Boi Mirim - Av. Inácio Dias da Silva, S/Nº, Piraporinha.
Zona Sul. Entrada franca. (11) 5514-3408/98560-6042.
sambadacultura@bol.com.br. www.sambadacultura.com

Teve início em janeiro de 2007 quando o
Sr. Alisson e sua família resolveram abrir as
portas da sua casa para enaltecer o Samba
Raiz e o Partido Alto.

Criada em 2006 por antigos sambistas
moradores da região de Santo Amaro, nas
imediações do Guarapiranga e M’Boi Mirim, no
qual reúnem admiradores de samba.

Divulgação

SAMBA NA FEIRA

Concebido em 2007 por compositores da Escola de
Samba Camisa Verde e Branco na feira de domingo.
Desde então, os sambistas se reúnem sempre no
3º domingo do mês com um repertório de sambas
consagrados e composições inéditas de integrantes
da própria comunidade.
Dia 15 (domingo), a partir das 13h, na Feira Livre da Eulina. Av.
Eulina, 256. Vila Santa Maria, Limão. Zona Norte. Próximo da Av.
Deputado Emílio Carlos, na altura do nº 2.200. Entrada franca.
(11) 99194-4924 Alexandre.
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FORMAÇÃO CULTURAL
JORNALISMO CULTURAL DA PERIFERIA

A Agenda Cultural da Periferia chega a sua 100ª
edição comemorando nove anos de existência e,
em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação
do SESC, promove uma reflexão sobre o jornalismo
cultural da periferia.
Dia 17 (terça-feira) - 16h às 18h30 - Aperte o
play: “Se eu tocar no seu radinho...” - Com Danilo
Barreto (Mano Zoio) e Fábio Rogério. Mediação:
Eleilson Leite. 19h às 21h30 - Multimídia: Cultura
de periferia na internet - Com Alexandre de Maio e
Thiago Borges. Mediação: Elizandra Souza
Dia 18 (quarta-feira) - 16h às 18h30 - Cobertura
cultural em guias impressos: o lugar e o não lugar da periferia - Com Érica Peçanha e Livia
Lima. Mediação: Eleilson Leite - 19h às 21h30 - Estratégias de comunicação e assessoria
de imprensa na periferia - Com Jéssica Balbino e Juliane Cintra. Mediação: Elizandra Souza
Dia 19 (quinta-feira) - 16h às 18h30 - Revista: autonomia e pluralidade de vozes - Com
Nabor Junior e Alessandra Tavares. Mediação: Eleilson Leite. 19h às 21h30 - (In) visibilidade
das mulheres negras nos meios de comunicação - Com Semayat Oliveira e Aline Ramos.
Mediação: Elizandra Souza

Dias 17 a 19 (terça a quinta-feira), a partir das 16h. SESC Centro de Pesquisa e Formação – Rua Dr. Plínio Barreto, 285.
4º andar. Bela Vista. Valores do ciclo: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$ 18,00 (comerciário).
Inscrições no site : http://www.sescsp.org.br/

CULTURA HACKER FEMINISTA

Nessa atividade será explorada a história
e as intersecções do hacking, mulheres e
feminismo. A atividade tem uma parte teórica
e outra prática onde serão exploradas técnicas
e ferramentas sobre segurança digital e
criptografia. Exclusiva para o público feminino.
Dia 29 (domingo), das 15h às 19h. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.
Inscrições a partir de 03/05, na recepção do CCJ ou online
em www.inscricoes.ccj.art.br.

A HOMOSSEXUALIDADE NO CINEMA
Enfoca a homossexualidade na história
do cinema brasileiro por meio de obras
fundamentais. A partir de bagagem histórica e
teórica, realizarão um curta-metragem.
De 07/05 a 30/07 (sábados, das 13h às 17h). Biblioteca
Pública Mário Schenberg. R. Catão, 611, Lapa. Zona
Oeste. Inscrições até dia 06/05, presenciais, pelo email:
bpmschenebrg@gmail.com ou pelos telefones 3672-0456
ou 3675-1681.
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FEMINISMO NEGRO E A URGÊNCIA
DA LUTA ORGANIZADA

O Brasil passa por um período branco: a
supremacia opressora, embranquecida,
machista, racista e homofóbica nos espaços
de decisão politica retratam bem os desafios
que temos. Historicamente, as mulheres
negras são silenciadas e esquecidas. No
entanto, entendemos que não é possível
pensar a identidade do homem preto separada
da mulher preta. Neste encontro será discutida
a opressão de gênero em dois momentos:
Círculo 1 - masculinidade preta; Círculo
2 - avanços e desafios do feminismo preto.
Ministrado pela pesquisadora e doutoranda:
Jaqueline Conceição.
Dia 14 (sábado), das 14h às 18h. Casa Comunitária Di
Jejê – Rua Caetano Gonçalves, 75. Chora Menino, Zona
Norte. Inscrição: R$ 40,00. (11) 94468-1000. 2363-3018.
jaquec@hotmail.com.

TEATRO
GRANDE SERTÃO GRAJAÚ

Em forma de um grande prólogo e por meio
de um coro formado por seus 12 atores,
a II Trupe de Choque apresenta a narrativa
completa da sua versão para o célebre
romance de João Guimarães Rosa. A peça
representa a primeira parte da pesquisa
que o grupo desenvolve sobre o “Grande
Sertão: Veredas”, com apoio da Lei Municipal
de Fomento ao Teatro. Ao final de cada
apresentação haverá uma roda de discussão
aberta com os coletivos da região sul.
Todos os sábados, 18h30. E.E.Professor Carlos Ayres –
Avenida Belmira Marim, 595. Grajaú, Zona Sul. Entrada
franca.

OJU ORUM – COLETIVO QUIZOMBA

Quatro mulheres, a mítica Negra Anastácia, a
menina nordestina Alice, a mineira Alzira e a
adolescente paulistana Anita, são retratadas
em quatro períodos históricos distintos.
Todas as terças e quartas-feiras, 20h. Centro Cultural
São Paulo – Sala Adoniran Barbosa – Rua Vergueiro, 100.
Paraíso. Entrada R$ 15,00. (11)3397-4002.

CARNE – KIWI COMPANHIA DE
TEATRO

Por meio de 20 quadros interligados,
acompanhados por percussão, o espetáculo
discute as relações entre patriarcado e
capitalismo, mostrando o panorama da
opressão de gênero e a situação específica da
violência contra as mulheres no Brasil. Kiwi
Companhia de Teatro.
Dias 13 e 14 (sexta-feira e sábado, 21h) e
15 (domingo, 19h. Teatro Municipal Cacilda
Becker – Rua Tito, 295. Lapa, Zona Oeste.
Entrada franca. (11) 3864-4513
Dias 21 (sábado, 20h) e 22 (domingo, 19h).
Teatro Municipal Martins Penna – Largo do
Rosário, 20. Penha, Zona Leste. Entrada
franca. (11) 2295-0401
Dias 27 e 28 (sexta-feira e sábado, 21h) e
29 (domingo, 19h). Teatro Municipal Alfredo
Mesquita - Av. Santos Dumont, 1770 Santana, Zona Norte. Entrada franca. (11)
2221-3657.

MOSTRA MARIO PAZINI DE TEATRO DO
GUETO

Isabella Santos

A mostra de teatro do Gueto, realizado pelo Grupo
Clariô de Teatro, completa a 6ª edição.Tema: Teatro de
Periferia: Estética ou Movimento?
Dia 07 (sábado), 20h30. Cia Os Crespos –Espetáculo:
Cartas à Madame Satã ou me Desespero sem notícias
suas.
Dia 08 (domingo), 16h. Bando Trapos – Espetáculo:
Foi o que ficou do bagaço.
Dia 10 ( terça-feira), 20h30. Cia Basalto – Espetáculo
Divina.
Dia 11 (quarta-feira), 20h – Debate: Teatro de
Periferia, estética ou movimento? Mediação: Naruna Costa.
Dia 12 (quinta-feira), 16h – Coletivo Quizumba – Espetáculo infantil Quizumba (foto).
Dia 13 ( sexta-feira), 20h30 – Trupe Arte de Belo Horizonte - Espetáculo De Zero a Ene
Dia 14 (sábado), 20h30. Capulanas Cia de Arte – Espetáculo Sangoma.
Dia 15 (domingo), 20h. Runsó – Caboclos e Encantaria

Espaço Clariô – Rua Santa Luzia, 96. Taboão da Serra. Entrada franca. (11)4701-8401/98194-1009.
grupoclariodeteatro.com.br
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LITERATURA

Divulgação

SARAU - RESISTÊNCIA PRETA

O Sarau “Resistência Preta” promoverá o encontro
de diversas linguagens artísticas e gêneros literários
que dialogam com a cultura negra e com os direitos
humanos e combate ao raciscmo. Realizado pelo
Coletivo de Esquerda Força Ativa.
Dia 28 (sábado), 14h. Biblioteca Maria Firmina dos Reis – Direitos
Humanos - Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. R.
Inácio Monteiro, altura do nº 6.900. Inácio Monteiro, Zona Leste.
Entrada franca. (11)2555-2840.

COLETIVO POESIA É DA HORA

Este sarau acontece há quatro anos no Centro
de Acolhida Florescer que abriga apenas
transexuais e travestis. Nesta edição com
pocket show com as rappers da zona leste:
Issa Paz e Sara Donato (Rap Plus Size).
Exposição de artesanato com os artistas
Alex Silva e Fernando Filho. Performances
das transexuais e travestis da casa. Banda
Sobrevivente 01, com Otávio Alexandre e
convidados. Apresentação do sarau com a
poeta Ana, autora do livro: “Súplica de um
Servo”.
Dia 28 (sábado), das 14h às 16h. Centro de Acolhida
Florescer – Rua Prates, 1.101. Bom Retiro. Próximo à
estação do metrô Armênia. Entrada franca.
http://poesiaedahoramano.blogspot.com.br/.

SARAU DO BINHO

O Sarau do Binho já se transformou em marco
importante de expressão cultural para poetas
e escritores dos movimentos de periferia da
cidade. O interesse dos participantes pela
cultura é construído com o próprio esforço, e
gera frutos de qualidade. Nesta edição: Mostra
Mario Pazini Teatro do Gueto com o espetáculo
Literatura Ostentação.
Dia 09 (segunda-feira), 20h30. Espaço Clariô –Rua Santa
Luzia, 96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.
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SARAU PALMARINO

Acontece todo último sábado do mês na
periferia da cidade de Embu das Artes. A
atividade reúne músicos, poetas, dançarinos,
ativistas culturais e pessoas da comunidade e
da região.

Dia 28 (sábado), a partir das 20h. Sede Nacional do
Circulo Palmarino - Rua Campos Sales, 12. Presidente
Kennedy. Embu das Artes. Entrada franca. (11) 4557-5773.
secretariacirculopalmarino@gmail.com.

SARAU SUBURBANO

Acontece desde 2010. Apresentação:
Alessandro Buzo. Toda edição realiza
lançamentos de livros e CD’s. Microfone
aberto para manifestações artísticas.

Todas as terças-feiras, das 19h30 às 22h. Livraria
Suburbano Convicto – Rua 13 de Maio,70. 2º andar. Bixiga.
Entrada franca. (11) 98218-7512.
www.sarausuburbano.blogspot.com

SARAU PRETO NO BRANCO

Criado em 2012, formado por um grupo de
jovens do Jd. Ibirapuera justamente para
incentivar jovens da região, poetas e artistas
do bairro a se expressarem. Microfone aberto
com poesias e manifestações culturais.

Dia 28 (sábado), das 19h às 22h. Bloco do Beco – Rua
Doutor Benedito Arruda Vianna,126. Jardim Ibirapuera, Zona
Sul. Entrada franca. harrysagadetune@hotmail.com.

LITERATURA
SARAU DA MADRUGADA

O grupo Semente do Jogo de Angola realiza
sarau com microfone aberto para poetas,
músicos, seresteiros, contadores de histórias,
repentistas e rimadores. Microfone aberto e
roda de capoeira.

Dia 13(sexta-feira), a partir das 20h30 até 05h. Sede do
Grupo de Capoeira Semente do Jogo de Angola – Avenida
Vereador João Lucca, 41. Cupecê. Zona Sul. Entrada franca.
(11) 95199-9158.
http://sementedeangolasp.blogspot.com.br.

A COR DA PALAVRA - MULHERES
NEGRAS NA LITERATURA
BRASILEIRA

A palestra procura analisar as categorias
gênero e etnia no universo literário. A partir
de um breve resgate histórico da inserção das
mulheres na literatura, será feito um recorte
étnico, destacando a presença das mulheres
negras na literatura brasileira, enquanto
personagens e autoras até os dias atuais,
quando jovens mulheres negras e periféricas
exercem seu protagonismo social por meio da
literatura. Com Débora Garcia.
Dia 31 (terça-feira), 10h. Biblioteca Pública Vicente
de Carvalho - Rua Guilherme Valência, 210 – Conjunto
Residencial Jose Bonifacio, Zona Leste. Entrada franca.
(11) 2521-0553.

SARAU ELO DA CORRENTE

Sarau mensal na segunda quinta-feira do mês,
com o intuito de incentivar a leitura, recitar
poesias e valorizar a arte e cultura da periferia
paulistana.
Dia 11(quinta-feira), 20h30.Bar do Santista -Rua Jurubim,
788-A. Pirituba - Zona Oeste. Entrada franca.
http://elo-da-corrente.blogspot.com

SARAU DE PARAISÓPOLIS

É um sarau temático com apresentações de
teatro, dança, música, poesia, entre outras
manifestações artísticas realizadas pelos
jovens artistas da comunidade. Acontece no
último sábado do mês.

Dia 28 (sábado), a partir das 18h30. Programa Einstein na
comunidade de Paraisópolis - Rua Ernest Renan, 1068 Paraisópolis. Zona sul. Entrada franca. (11) 97297-5057.
saraudeparaisopolis.blogspot.com.

SARAU BECO DOS POETAS

Este encontro de autores, escritores e leitores
de literatura está completando um ano de
atividade, fortalecendo a arte literária no
entorno, e é um dos poucos saraus que
acontecem pela manhã.
Dia 29 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

Divulgação

SARAU DO VINIL

Encontro de amantes da boa música, com a
qualidade sonora insubstituível dos famosos
“bolachões” e da literatura periférica e clássica.
O Sarau do Vinil se divide em sessões de viagens
musicais na vitrola, poesia, crônicas e música
acústica.

Dia 19 (quinta-feira), a partir das 19h. Av. Yervant Kissajikian, 1439.
Vila Joaniza. Zona Sul. Entrada franca.
(11) 98322-3324 / 96112-4944.
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OUTRAS CENAS
VISÍVEL + NAVE ENCRUZILHADA OCUPAÇÃO CÊNICA

Divulgação

Ocupação realizada pela Nave Gris Cia Cênica e o
Visível Núcleo de Criação com os espetáculos de
dança contemporânea, oficina e bate-papos.
Todas as quartas-feiras, 19h. Oficina Dramaturgias
do Corpo: (Re)Inventando tradições.
Dias 06, 07, 20 e 21(sexta-feira a sábado, 20h) e
dias 08 e 22 (domingo, 19h).DIKANGA CALUNGA
com a Nave Gris Cia Cênica.
Dias 12 e 13 (quinta e sexta-feira), 20h. Espaço
Encruzilhada : IWOSAN com Débora Marçal, SANGUE
com Flip Couto , ANA PAULA PADRÃO com Ana Musidora
Dias 14,15, 27, 28 e 29 (sexta-feira e sábados, 20h e domingos, 19h). NEGRO DE
ESTIMAÇÃO com o Visível Núcleo de Criação.
FUNARTE - Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos. Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). (11) 983687915. lourencokleber@gmail.com

PANELAFRO

Produzido pelo Grupo Espirito De Zumbi. Foi
idealizado para proporcionar à população da
Zona Sul: música, dança, poesia, rodas de
ciranda, de samba, maracatu, afoxé, samba de
roda, samba de côco, roda de capoeira, dança
de rua entre outras manifestações da cultura
popular brasileira, além de mostra de vídeos,
lançamentos de livros e CDs, exposição de
artesanatos. Durante o evento é servido um
prato da culinária brasileira de influência e/ou
origem africana para a degustação de todos.
Dia 27 (sexta-feira), a partir das 19h. Casa de Cultura do M’
Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da Silva. Piraporinha, Zona
Sul. Entrada franca.

MARACATU OURO DO CONGO

Apresentação deste grupo que pesquisa e
vivencia a cultura do maracatu de baque
virado. A companhia é a única da cidade de
São Paulo que trabalha exclusivamente com a
linguagem da Nação do Maracatu Porto Rico,
situada no bairro do Pina, em Recife (PE).
Coordenação geral: André Jota Vianna.

Dia 08 (domingo), 18h. Casa de Cultura Salvador Ligabue
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do
Ó. Zona Norte. Entrada franca. (11) 3931-8266.
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NOITE DOS TAMBORES – SESC
CAMPO LIMPO

Dias 17 a 20 (terça a sexta-feira), das 14h às
16h30. Tambor e Educação - Apresentação
artística e bate-papo sobre o uso do tambor
como uma ferramenta educativa.
Dia 28 (sábado), 20h. SAMBA DE RODA
DE PIRAPORA - Bumbos e Batuques de
Pirapora fundaram o samba paulistano. A
forte presença da zabumba (bumbo) que
fazia o compasso do ritmo da dança, aos
poucos provocou a fusão da denominação dos
Sambas que se praticavam nos barracões de
Pirapora como Samba de Bumbo ou Samba
de Pirapora que Mario de Andrade preferiu
chamar de “Samba Rural Paulista”.
Dia 29 (domingo), 18h. MALÊ DEBALÊ - Bloco
percussivo e de dança apresenta um pouco
da cultura baiana. Foi criado com inspiração
na população descendente dos Malês, povo
de origem africana de religião muçulmana que
lutaram na Revolta dos Malês contra o sistema
escravocrata brasileiro.
Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom
Conselho, 120.Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca.
(11) 5510-2700.

OUTRAS CENAS
BODEGA DO BRASIL

Movimento cultural que reúne música,
literatura, teatro e divulga a cultura popular
em suas variadas vertentes. Criado em 2009
com a curadoria do cantor e cordelista Costa
Senna. Nesta edição com o lançamento do
livro Espinheiros, de Guilvan Miragaya.
Dia 14(sábado), a partir das 18h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
99448-2049/9419-7667.

DAMAS DA VOZ - DIVAZZ

Nesta edição com o Divazz - trio vocal Graça
Cunha (Banda Altas Horas), Nanny Soul
(Banda Altas Horas) e Corina Sabbas (Sexo
& as Negas), convidam as instrumentistas
Paula Padovani (bateria), Anna Tréa (guitarra e
voz), Fernanda Horvarth (contrabaixo) e Anette
Camargo (piano e voz) com homenagem às
grandes compositoras e intérpretes da música.
No repertório obras de Rita Lee, Cassia Eller,
Frenéticas, Elis Regina, entre outras.
Dia 14 (sábado), 20h. Sesc Campo Limpo - Rua Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120.Campo Limpo, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5510-2700.

TERÇA AFRO

O projeto Terça Afro vem se construindo a
mais de três anos, tendo como eixo central as
temáticas abordadas pelo projeto Terça Afro,
que é o universo negro em suas múltiplas
dimensões. A partir desse ano o projeto passa
a ter suas rodas de conversa quinzenais,
trazendo em si a continuidade desse território
de afeto. No mês de maio, tendo como
referência o 13 de maio, iremos abordar as
histórias que não nos contam sobre como
enquanto negros em um período colonial
fomos e somos potências e lutamos para
nossa liberdade.
Dia 10 (terça-feira), 19h.Aquilombadas: as
mulheres negras nas rebeliões coloniais com
Jarid Arraes.
Dia 24 (terça-feira), 19h. Independência do
Haiti: narrativas de mãos negras com Marc
Elie Pierre.
Instituto Cultural Samba Autêntico - Rua Icatuaçu, nº 157.
Freguesia do Ó, Zona Norte. Entrada franca.
tercaafro@gmail.com

17ª FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Anahí Santos

Realizado por As Caixeiras da Família Menezes e a
Associação Cultural Cachuera.
Dia 07 (sábado), 12h. Abertura da Tribuna.
Dia 15 (domingo), 11h.Levantamento do mastro
15h -Apresentação de grupos convidados. 18h Levantamento do mastro da 17ª Festa do Divino
Espírito Santo. 19h -Tambor de Crioula com o Grupo
Cupuaçu.
Dia 22 (domingo) - Festa do Divino 6h- Alvorada. 9h
- Missa na igreja da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos. 11h - Cortejo em direção
ao Espaço Cachuera!
18h - Alvorada ao pé do mastro .20h-Ladainha.22h- Encerramento
Dia 23 (segunda-feira), 20h. Derrubamento do mastro - Marcha de Tambor de Crioula com o
Grupo Cupuaçu. 21h - Entrega dos cargos e posse dos novos impérios.
Dia 24 (terça-feira), 19h30 . Fechamento da Tribuna e Bambaê. 21h -Bambaê de caixas

Dias 07 a 24 - Espaço Cachuera! Rua Monte Alegre, 1.094,Perdizes. Entrada franca. (11) 3872-8113/ 3801-1708.
cachuera@cachuera.org.br. http://www.cachuera.org.br/
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Entre os dias 23 e 28 de agosto de 2016 acontecerá
a sexta edição do Encontro Estéticas das Periferias.
Organizado por um grupo curatorial composto por mais
de 40 instituições e coletivos, o evento neste ano será
territorializado. Serão 17 circuitos que mobilizarão cerca
de 150 espaços culturais nas periferias. A partir da
segunda quinzena de maio começarão as reuniões nos
territórios conforme relação abaixo. Acompanhe pelo
site www.esteticasdasperiferias.org.br as datas dos
encontros e participe.
Circuitos territoriais: Zona Norte: Jaçanã-Tremembé;
Cachoeirinha- Brasilândia- Freguesia do Ó; Perus –
Pirituba. Zona Sul: Ipiranga –Heliópolis; Santo Amaro; Campo Limpo – Capão Redondo;
Jardim São Luiz – Jardim Angela- M’ Boi Mirim; Monte Azul – Parque Santo Antonio;
Cidade Dutra; Grajaú. Zona Oeste: Butantã- Taboão da Serra; Centro: Vila Buarque- Barra
Funda- Gllicério. Zona Leste: Cidade Tiradentes; Gauianazes; Itaim Paulista; São Miguel –
Ermelino Mattarazzo; São Mateus- Sapopemba.

www.agendadaperiferia.org.br
/agendadaperiferia
@agendaperiferia

Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e Informação
Rua General Jardim, 660 - CEP 01223-010
São Paulo - SP - BRASIL
Para divulgar eventos na Agenda Cultural da Periferia fale
com Elizandra Souza pelo telefone (11) 3151-2333, ramal
142 ou pelo e-mail elizandra.souza@acaoeducativa.org
agenda@acaoeducativa.org - www.acaoeducativa.org
A Ação Educativa mantém em sua sede o Ponto de
Cultura: Espaço Cultural Periferia no Centro, aberto ao
público, que promove regularmente atividades de formação,
intercâmbio e difusão cultural.
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