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O PODER
LGBT

A segunda edição do evento Periferia
Trans que acontece durante todo o
mês no Grajaú busca a afirmação
das identidades no universo LGBT.
Destacando o potencial político da
transgressão por meio do corpo, o
festival surge como um desestabilizador
da ordem vigente enaltecendo a força
transformadora que a causa LGBT
representa.

Leila Penteado
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A afirmação da identidade bicha como enfatiza MC Linn
da Favela, uma das atrações da segunda edição do Periferia
Trans, é um ato de empoderamento. Ou seja, é mais do que uma
atitude individual concentrada na dimensão de comportamento e
estilo de vida. A afirmação desta artista trans aponta para uma ação
política que, pela alta carga de transgressão, desestabiliza a ordem
vigente e questionando modelos hegemônicos de relações afetivas. Ser
gay é ser revolucionário! Se queres constranger o sistema, lute pela causa
da liberdade de orientação sexual, pois a dominação capitalista se baseia no
patriarcado e dela deriva uma cadeia de opressões com variadas nuances, umas
sutis, muitas nem tanto.
A politização da causa gay é algo inevitável dado esse pano de fundo de dominação que
justifica o preconceito e a opressão que sofre a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais, transgêneros). E é nesse diapasão que o Periferia Trans surge mais uma
vez como um dos mais importantes espaços de reflexão política, estética e de comportamento
para esse público que, nas periferias, ainda carece de eventos e locais para apresentar sua
cultura.
A afirmação da condição homossexual e trans está, portanto, impregnada de conteúdo político
e a organização do Periferia Trans aposta no teor explosivo dessa substância subversiva e dá
ênfase ao termo ”transgressão” associando-o ao corpo. E com isso o evento acerta em cheio
o núcleo do discurso moral baseado na repressão hipócrita da sexualidade. Não há nada mais
transgressor do que o corpo. Oculto sob as vestes, o corpo anseia por liberdade. Porém, a base
do convívio em sociedade é a repressão dos instintos sexuais. Por isso que ser dono de seu
próprio corpo e exigir o direito de vive-lo de acordo com sua visão de mundo é um ato altamente
transgressor, portanto, político. É um ato de resistência.
A edição 2016 do Periferia Trans começa e termina com duas atrações “arrasa quarteirão”
como se dizia antigamente. O termo está em desuso mas denota bem o peso da programação.
Na abertura, dia 2 de abril, Rico Dalasan rapper gay que despontou há dois anos dividirá o palco
com a revelação MC Linn da Favela já citada acima, funkeira trans que agitará o público com
seus hits “PiriGoza” e “Bixistranha”.
O encerramento será no emblemático dia primeiro de maio em um domingo com um show
a céu aberto de Liniker e os Caramelows. Liniker, que tem vídeo com mais de 12 milhões de
acessos no Youtube, se considera “preta e bicha”, é a nova revelação da blackmusic com
composições autorais que trazem como tema central as relações e o amor. Sobre o Periferia
Trans, Liniker comenta: “É muito importante estarmos ocupando todos os lugares que nos
permeiam, com nossos corpos viados, nossas ideias e ações em transformação”. Entre um
show e outro a programação tem muitos espetáculos de teatro, mostra de filmes e vários
debates abordando questões como “teoria queer” e o “T do
LGBT”.
O Periferia Trans é uma causa em si mesmo.
Realizá-lo no ano passado foi um ato de
heroismo; uma nova edição virou um
milagre. Mas como diz o poeta Sergio Vaz,
“milagres acontecem quando se vai à
luta”. E é isso que Bruno Cesar (foto) e
toda a galera do Ponto de Cultura Galpão
Cultural Humbalada fazem bem: lutar.
O movimento LGBT está sabendo, cada
vez mais, fazer luta política, ocupando
espaços, discutindo o modelo de cidade
e de sociedade onde a liberdade possa
prevalecer frente à dominação. Assim
como os negros que se organizaram
para defender seus direitos e constituem
o poder negro, os gays, lésbicas,
bissexuais, travestis, transexuais,
transgêneros também configuram um
campo político, portanto, um poder LGBT.
Andre Martins

O poder LGBT O poder LGBT O poder LGBT O poder LGBT O poder LGBT

O poder LGBT

L
A
I
R
TO
I
ED

ÍNDICE

04
05

Formação Cultural

Divulgação

08

Hip Hop
Samba

Literatura

SARAU PRETAS PERI

09

Teatro

12

Especial

Divulgação

13

Outras
Cenas

14º LOUCOS POR
VINIL FAIR

15

Hip-Hop

Divulgação

FERVO DO DALASAM

Rico Dalasam faz show de seu
primeiro álbum Modo Diverso, lançado
em 2015 com participação de Russo
Passapusso. Rico Dalasam é artista
da coexistência e da ruptura. Nascido
no bairro de Taboão, periferia da
Grande SP, onde ainda mora com a
família, Rico participava das batalhas
de MC no metrô Santa Cruz, sendo
contemporâneo de Projota e Emicida.
Autodenomina-se o primeiro rapper
gay negro a ter notoriedade, aborda
temas como teoria pós-gênero,
libertação de preconceitos, racismo e
homofobia.

Dia 08 (sexta-feira), 21h30. SESC Belenzinho –
Rua Padre Adelino, 1000. Belenzinho, Zona Leste.
Entrada: R$ 25,00 (inteira), R$ 12,50 (meia) e R$
7,50 (comerciário). (11) 2076-9700.

BATALHA DA FÁBRICA

Com apresentação do MC Marcello Gugu, a
Batalha da Fábrica abre espaço para novos
MCs e rappers da Zona Sul, no intuito de
descobrir e incentivar novos talentos locais.

Dia 28 (quinta-feira), 20h. Fábrica de Cultura Jardim São
Luís – Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim São Luis,
Zona Sul. Entrada franca.

FLORA MATOS

Flora Matos é uma cantora de rap nascida
em Brasília, lançou em 2009 seu primeiro
álbum, o disco Flora Matos vs Stereodubs e
participações com diversos artistas da cena
Hip Hop.
Dia 30 (sábado), 17h. Fábrica de Cultura Jaçanã - Rua
Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, Zona Norte.
Entrada franca. (11) 2249-8010.
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RAEL – DIVERSOFICANDO

“Diversoficando”, é o trabalho mais recente do
rapper Rael, em clima de experimentação. No
novo EP, Rael traz uma das principais marcas
do seu trabalho: letras com mensagem de
superação e do cotidiano do trabalhador, além
de versar sobre o universo do jovem negro
na periferia. Neste trabalho, Rael mantém
o time que o acompanha Brasil afora: DJ
Soares, Felipe da Costa (bateria), Rafael da
Costa (baixo), Bruno Dupré (guitarra) e Bruno
Marcucci (teclado).
Dia 30 (sábado), 18h. Ocupação SESC Parque Dom Pedro
II – Praça São Vito, s/n. Brás. Entrada franca.

NEGRA LI – SHOW TUDO DE NOVO

“Tudo de novo” é o título do álbum solo mais
recente de Negra Li, que investe na mistura de
gêneros, como pop, mpb, soul, jazz e reggae,
em composições de autores como Edgar
Scandurra, Leoni, Leo Jaime e Sérgio Britto.
Acompanhamento musical: Marcia Cardoso
(vocal) e DJ Nenê.
Dia 10 (domingo), 19h. Teatro Municipal Décio de Almeida
Prado - Rua Cojuba, 45, Itaim Bibi. Zona Oeste. Entrada
franca. (11) 3079-3438.

KL JAY – FÁBRICA CAPÃO REDONDO
DJ KL Jay apresenta uma mistura dos sons
dos anos 70/80/90 até os dias atuais. Em
2015, KL Jay completa 28 anos de carreira
e lança em outubro seu segundo álbum solo,
“No quarto sozinho”, depois de 13 anos.
Conhecido por ter fundado os Racionais MC’s,
em 1989, junto de Edi Rock, Mano Brown e
Ice Blue.
Dia 27 (quarta-feira), 20h30. Fábrica de Cultura Capão
Redondo – Rua Algard, 82. Conjunto Habitacional Jardim
São Bento, Zona Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.

EDI ROCK

O rapper paulistano, integrante dos Racionais
MCs, apresenta repertório de seu trabalho
solo Contra Nós Ninguém Será que traz 23
faixas misturando rap com outros estilos como
reggae e samba.
Dia 22 (sexta-feira), 21h30. SESC Belenzinho
– Rua Padre Adelino, 1000. Belenzinho, Zona Leste.

Entrada: R$ 25,00 (inteira), R$ 12,50 (meia) e R$ 7,50
(comerciário). (11) 2076-9700.

Samba
EVENTOS
SAMBA DO CAFOFO

Criada em 2002, na zona leste, esta roda
de samba traz sucessos do gênero e
composições assinadas por membros da
comunidade.

Todas as terças-feiras, 19h. Galeria Olido – Avenida São
João, 473. Centro. (11) 3331-8399. Entrada franca.

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 Maria Cursi.
Dia 08 (sexta-feira), das 19h às 21h. Ação Educativa – Rua
General Jaridm, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333 r. 153/126.

YVANI COELHO CONVIDA ADRIANA
MOREIRA

Baiana de Irecê, com a cabeça no cosmo e os
pés no chão, incorpora todos os elementos do
berço de nossa cultura brasileira, aplicando
variadas cadências ao seu samba e trazendo
uma identidade própria para seu trabalho.
Em seu álbum “Mulher de Fibra”, Yvani
Coelho manda o recado através dos sambas
escolhidos. Apresenta músicas inéditas,
composições próprias e com parceiros,
trazendo também regravações marcantes.
Participação: Adriana Moreira.
Dia 10 (domingo), 18h. Sesc Campo Limpo - Rua Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120.Campo Limpo, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5510-2700.

SAMBA NOSSAS COISAS

5º ANIVERSÁRIO DO
SAMBA DO CONGO

Idealizado pelos @migosdosamba.com, em
parceria com a Ação Educativa, o projeto
convida sambistas das rodas de samba.
Convidado: Wal Serra – Sambando em Poesia.
Dia 15 (sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333.

Formada por sambistas da Cidade Líder com
repertório de sambas que vão de partido alto,
samba de raiz e músicas consagradas.

Dia 10 (domingo), das 15h às 20h. Quadra Grêmio Gaspar
– Antiga Farol – Rua Virginia Augusta Miguel, 350. Cidade
Líder, Zona Leste. Entrada franca. (11) 99583-5437/949907472.

FESTA DA MASSA

Uma homenagem aos 40 anos de carreira da
sambista Alcione. Composto por um repertório
que contém composições de grandes
baluartes do samba 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, afirmando seus
principais desdobramentos: a memória afetiva,
as matrizes negras e sua função política.
Dia 23 (sábado), 16h. SESC Interlagos – Avenida Manuel
Alves Soares, 1100. Parque Colonial, Zona Sul. Entrada
franca. (11) 5662-9500.

Sônia Bischain

SAMBA DOS AMIGOS DA CIDADE
LIDER

A Frente de Resistência Cultural Samba
do Congo Morro Grande teve inicio em
abril de 2011 para valorizar e incentivar
a composição musical, em especial o
samba de raiz. Para comemorar cinco
anos de atividades a Comunidade
convida: Kolombo Diá Piratininga,
Samba do Balaio do Canjico, Terreiro
de Compositores, Sarau da Brasa e
Reduto Rap. Lançamento do CD do
Dodo Andrade.

Dia 12 (terça-feira), 19h às 22h30. Casa de Cultura
da Brasilândia – Praça Benedita Cavalheiro, s/n.
Próximo a Escola João Solimeu. Estrada do
Sabão. Brasilândia, Zona Oeste. Entrada franca.
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE

Divulgação

SAMBA DA TENDA

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

Dias 02 e 30 (sábados), 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

TERREIRO DE COMPOSITORES

Encontro de sambistas e compositores na
Zona Leste, fundado em junho de 2011, 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.
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)
96400-3770/99866-7270/99909-1837.
contato@terreirocompositores.com.br
www.terreirodecompositores.com.br .

SAMBA NO ASFALTO

Criada em 2007 no bairro de Ermelino
Matarazzo, 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 24 (domingo), das 16h às 21h. 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
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PAGODE DA 27

Esta roda teve início em 2005 no bairro
do Grajaú e promove uma roda de samba
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.

Todos os domingos, a partir das 16h. 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.

COMUNIDADE MARIA CURSI

Roda fundada em julho de 2004, formada
por moradores da Zona Leste e o público
que chega de vários cantos da cidade para
apreciar o samba de raiz e de terreiro. Com um
repertório formado por nomes consagrados da
música brasileira e novos compositores. Dia
16 – Lançamento do CD de Dodô Andrade.
Dias 09, 16 e 23 (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 MOGIANA
PACATICABUM

Grupo concebido por amigos amantes e
pesquisadores dos Sambas de Raiz. Fundada
em 19 de agosto de 2011, com as cores
Rosa, Branco e Preto com sede em Mogi das
Cruzes. O Pacaticabum é composto por vinte
integrantes.
Dia 16 (sábado), a partir das 16h. Rua Francisco Afonso
de Melo, 630. Ao lado do Fórum de Brás Cubas. Mogi das
Cruzes. Entrada franca. (11) 97656-9810/9.4870-9521.

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. Com isso surgiu a
roda que busca resgatar o samba de raiz e
outros talentos da comunidade. Nesta edição
com a cantora Neide Sales.
Dia 10 (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

SAMBA NA FEIRA

Concebido em 2007 de um encontro casual
entre compositores da Escola de Samba
Camisa Verde e Branco na feira de domingo.
Desde então, os sambistas se reúnem
sempre no terceiro domingo do mês com
um repertório de sambas consagrados e
composições inéditas de integrantes da
própria comunidade.

Dia 17 (domingo), a partir das 13h, na Feira Livre da
Eulina. Av. Eulina, s/n, Vila Santa Maria, Limão. Zona Norte.
Próximo da Av. Deputado Emílio Carlos, na altura do nº
2.200. Entrada franca. (11) 99194-4924 Alexandre.

COMUNIDADE SAMBA DA VELA

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.
Dia 11 – Samba da Vela acende a Vela Rosa
para ouvir sambas inéditos para o lançamento
do novo caderno.

PAGODE DO SOBRADO

A roda começou 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. Nesta edição com o
convidado: Everson Pessoa.

Dia 30 (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.

SOCIEDADE SAMBA DÁ CULTURA!

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

Dia 03 (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.

COMUNIDADE SAMBA DA LAJE

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.

Iniciou 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 10 (domingo), a partir das 14h. Rua Gaspar Barreto,
387. Vila Alpina. Zona Leste. Entrada franca. (11) 999091837/96722-6924 c/ Ricardo Romano.

COMUNIDADE SAMBA JORGE

A Comunidade Samba Jorge teve inicio em
setembro de 2007, com uma reunião entre
amigos para uma confraternização uma
vez por mês com samba de raiz. Esta roda
acontece na Associação Recreativa São Jorge,
sede do time de futebol fundada em 1952, por
pais e avós dos integrantes da comunidade.
Dia 09 (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)97245-9007.

Divulgação

SAMBA DO OLARIA

Teve início em 1997 e reúnem-se
para reverenciar o melhor do samba
de raiz com os músicos da própria
comunidade. A roda acontece sempre
em um domingo do mês. É possível
também apreciar uma deliciosa
feijoada preparada pela líder do samba
Dona Generosa.

Dia 10 (domingo), a partir das 13h. Rua Jadi,
79 Travessa da Rua Jorge Duprat Figueiredo.
Vila Santa Catarina. Zona Sul. Entrada 1 kg de
alimento não-perecível. (11) 96084-2294/55660345. comunidadesambadalaje@gmail.com.
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INQUIETUDES URBANAS – A
PERIFERIA NO CENTRO

A série de debates Inquietudes Urbanas
está voltada para a discussão das
relações entre a universidade pública e
a cidade no contexto contemporâneo,
trazendo à tona questões nas quais
os mais diversos problemas ligados à
violência e à segregação social, entre
outros, contracenam com o papel
formador do ensino universitário,
entendido como o ‘lugar’ em que as
fissuras da sociedade são tratadas de
forma crítica.
Dia 11 (segunda-feira), 19h. Cidades,
segregação e violência –Com Paula
Miraglia, Bruno Paes Manso e Daniel
Hirata.
Dia 27 (quarta-feira), 19h. Arte e
periferia: vozes do outro lado da ponte
– Com Rose Satiko Gitirana Hikiji, Érica
Peçanha , Elizandra Souza e Bob Jay.

Centro Universitário Maria – Rua Maria
Antonia,294. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3123-5238.eventosma@usp.br.

OFICINA DE PUBLICAÇÃO E EDIÇÃO
DE LIVROS

Oficina oferece uma visão completa dos
processos de edição e publicação de um livro:
desde o envio e seleção de originais pelo
autor e editoras, registro de direitos autorais,
passando pela elaboração do projeto inicial,
detalhes técnicos, impressão, distribuição
e vendas. Haverá visita a gráfica para
acompanhar na prática. Com Marcelo Nocelli,
escritor, editor e técnico gráfico.
Dias 27 a 29 (quarta a sexta-feira), 10h às 14h. SESC
Interlagos – Avenida Manuel Alves Soares, 1100. Parque
Colonial, Zona Sul. Entrada franca. (11) 5662-9500.
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BORDANDO NOSSAS HISTÓRIAS

Unidos por um único tecido, os participantes
inscritos serão instigados a realizar um
bordado coletivo que busca resgatar a partir
das lembranças e da memória das pessoas o
Território Campo Limpo.

Todas as terças-feiras, das 14h às 17h. SESC Campo Limpo
– Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. Campo
Limpo, Zona Sul. Entrada franca. (11) 5510-2700.

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA
PARA MULHERES

Por meio de exercícios de escrita, leitura
e troca entre as participantes, procura
desmistificar a criação literária mostrando
que as mulheres podem se expressar
poeticamente. Escrever é importante para
criarmos uma cultura própria, trabalhar
as habilidades de expressão que foram
historicamente negadas às mulheres,
estimulando assim a criatividade. A proposta
é oferecer um espaço seguro de criação,
construção de auto-estima e confiança.Aberta
para todas mulheres interessadas, considerese escritora ou não. No final será feito um
pequeno sarau. Somente para mulheres.
Mediadora: Monalisa Gomyde.
Dia 30 (sábado), 16h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha,
Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466. Inscrições a
partir de 05/04 na recepção do CCJ e online no site
www.inscricoes.ccj.art.br.

OFICINA DE DANÇA AFRICANA

Mariama Camara trabalhará aspecto do corpo
da cultura Mandigue, com danças, cantos,
toques e relatos de sua vivência em cultura
tradicional por diversas partes do mundo.
Durante o processo será possível sentir
o corpo com outro olhar, lugar e espaço.
Ritmos tradicionais diretamente relacionados
com aspecto deste povo, como nascimento,
plantio/colheita e a iniciação a fase adulta
emanados em cantos e contos que também
serão trazidos no processo.
De 03/04 a 26/06 (domingos), 15h às 16h30. Centro
Cultural da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641.
Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.
(11) 3984-2466

Literatura
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 com o lançamento do
livro do escritor Oswaldo de Camargo.
Dia 13 (domingo), 16h. Fábrica de Cultura Jaçanã - Rua Dia
11 (segunda-feira), 21h. Espaço Clariô –Rua Santa Luzia,
96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.

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. Nesta edição lançamento do
CD Floresça, de Luiz Semblantes.
Dia 08 (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

COLETIVO PERIFATIVIDADE

SARAU PALMARINO

Evento de iniciativa do núcleo Embu das Artes
do Circulo Palmarino, corrente do movimento
negro. Todo último sábado na periferia de
Embu das Artes. A atividade reúne músicos,
poetas, dançarinos, ativistas culturais e
pessoas da comunidade e da região.

Dia 30 (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

Esta atividade acontece desde 2010 dentro da
Livraria Suburbano Convicto, especializada em
literatura marginal e periférica. Apresentação:
Alessandro Buzo. Toda edição realiza
lançamentos de livros e CD’s. Microfone
aberto para recital de poesias e intervenções
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 PRETAS PERI

Divulga;áo

Dia 02 (sábado), 19h. Arte do Sarau –
Associação Nova Heliópolis – Estrada das
Lágrimas, 1595. Heliópolis. Entrada franca.
Dia 16 (sábado), 13h. Veia e Ventania nas
Bibliotecas Municipais - Biblioteca Amadeu
Amaral – Avenida do Cursino, 1100. Jardim da
Saúde. Entrada franca.
Dia 24 (domingo)14h. Sarau Perifatividade no
Telecentro Parque Bristol – Rua José Pereira
Cruz, 81. Parque Bristol, Zona Sul. Entrada
franca. (11) 98167-8807/96748-4730.
http://perifatividade.com.

Pretas Peri é um coletivo de Mulheres
Negras que desenvolvem diversas
ações na periferia de São Paulo como
oficinas de dança afro, debates sobre
arte periférica, mostra artística e a
principal ação é o Sarau Pretas Peri
que acontece todo último domingo do
mês no Jardim Camargo Velho- Itaim
paulista, zona leste, com microfone
aberto para intervenções artísticas e
como proposta valorizar e fortalecer a
mulher/artista periférica. Nesta edição
comemorando “As Mulheres no Hip
Hop” com as convidadas: Odisseia
das Flores e o lançamento do livro
Reticências da poeta Thata Alves.

Dia 24 (domingo), 18h. Praça - Rua Vicente Reis
com a Manoel Alvares Pimentel S/N.Próximo
ao ponto final de Ônibus 2766 Jardim Camargo
Velho- Itaim Paulista, Zona Leste. Entrada franca.
(11)96948-8592. pretasperi@gmail.com
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SARAU RITMO E POESIA

SARAU BECO DOS POETAS

Este encontro de autores, escritores e
leitores de literatura esta completando um
ano de atividade, fortalecendo a arte literária
no entorno, é um dos poucos saraus que
acontecem pela manhã.
Dia 24 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

Divulga;áo

SARAU DO VINIL

A partir do termo “rhythm and
poetry” (traduzido do inglês, ritmo e
poesia), que deu origem à sigla RAP,
o encontro apresenta as múltiplas
relações existentes entre esta vertente
do hip hop e a literatura, recebendo
escritores, compositores e MC’s para
um bate-papo, que também inclui
leituras e intervenções poéticas. Os
convidados desta edição são os
músicos e compositores Chico César
e Black Alien. O projeto contempla
também performances de artistas
da cena dos saraus periféricos e
slams, representada neste encontro
por Luiza Romão (foto). Durante a
atividade serão abertas inscrições para
participação do público. Curadoria e a
mediação do sarau: Caco Pontes.

Dia 15 (sexta-feira), 19h. SESC Pinheiros - Rua
Pais Leme, 195 – Pinheiros. Entrada franca. (11)
3095-9400.

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 30 (sábado), das 19h às 22h. Bloco do Beco – Rua
Doutor Benedito Arruda Vianna,126. Jardim Ibirapuera, Zona
Sul. Entrada franca. harrysagadetune@hotmail.com
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Encontro de amantes da boa música, com a
qualidade sonora insubstituível dos famosos
“bolachões” e da literatura, marginal e
clássica. Se divide em sessões de viagens
musicais na vitrola, poesia, crônicas e música
acústica. Nesta edição com exibição do
documentário Grajaú em Foco, do Sarau do
Grajaú e discotecagem com o DJ Dandan.
Dia 21 (quinta-feira), a partir das 19h. Av.
YervantKissajikian, 1439 - Vila Joaniza. Zona Sul. Entrada
franca. (11) 9 8322-3324 / 9 6112-4944.

SARAU LITERATURA NOSSA

Esta atividade organizada pela Associação
Cultural Literatura no Brasil, acontece toda
terceira sexta-feira do mês.

Dia 15 (sexta-feira), 19h30. Comunidade Kolping do Jardim
Revista – Rua Cumbica, 630. Jardim Revista. Suzano.
Entrada franca. (11) 96680-4065.
www.literaturanobrasil.blogspot.com.

COMUNIDADE DO CONTO

Coordenado pela Associação Cultural
Literatura no Brasil o grupo de escritores
que se reúne uma vez ao mês para escrever,
discutir e estudar o gênero conto.

Dia 08 (quarta-feira),19h. Faculdade Piaget – Av. Mogi das
Cruzes, 1001. Jardim Imperador, Suzano. Entrada franca.
(11) 99526-3561.

LITERATURA MARGINAL

Organizado pelo escritor Ferréz que recebe
convidados com grande influência na
produção literária. O encontro é iniciado com
o bate-papo sobre a literatura de periferia,
seguido de debate e sarau composto pelos
participantes.

Dia 16 (sábado), 17h.Fábrica de Cultura Capão Redondo –
Rua Algard, 82. Conjunto Habitacional Jardim São Bento,
Zona Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.

SARAU DA BRASA

4ª EDIÇÃO - FEIRA DO
LIVRO DO CCJ

Dia 16 (sábado), das 20h às 22h. Goiabeira’s Bar – Rua
Joaquim Ferreira da Rocha, 268. Travessa da Rua Parapuã,
esquina com a Rua Paulo Garcia Aquilino. Vila Brasilândia,
Zona Norte. brasasarau@yahoo.com.br.

SARAU ELO DA CORRENTE

O Coletivo realiza encontros desde 2007, 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.
Nesta edição com o lançamento do livro de
contos Casa de Portugal, de Sergio Ballok.
Dia 07 (quinta-feira), 20h30.Bar do Santista -Rua Jurubim,
788-A. Pirituba - Zona Oeste. Entrada franca.
http://elo-da-corrente.blogspot.com.

SARAU ESCAMBO

Iniciativa dos Jovens Monitores Culturais do
Centro Cultural da Cidade Tiradentes com
roda de conversas e microfone aberto. Nesta
edição com o tema – Amor & Sexo com amor
livre, sexo seguro, tipos de amor entre outros
assuntos relacionados com a afetividade e
sexualidade.
Dia 22 (sexta-feira), 18h. 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)25552840.

SARAU DE PARAISÓPOLIS

Realizado pelo Núcleo Arte e Comunicação
- Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis desde 2011, 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 30 (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

Divulga;áo

Criado em julho de 2008 com o objetivo de
produzir e divulgar arte e poesia dentro da
comunidade da Zona Norte. Há, também, um
espaço de expressão, discussão e reflexão,
aberto a todos que queiram comungar da
palavra. Nesta edição com o lançamento do
livro O Allien da Linha Azul, de Willian Dellarte.

A Feira do Livro do Centro Cultural
da Juventude chega à 4ª edição e,
este ano, celebra a primeira década
de existência desse polo cultural da
zona norte. O evento reúne mais de
50 editoras e também com uma vasta
programação que inclui lançamentos de
livros, saraus, peça de teatro, mesas de
conversas e shows.
Dia 08 ( sexta-feira), das 12h às 16h.
MENOR SLAM - Competição que
apresenta poesias de até 10 segundos.
17h - SARAU D’QUILO
Dia 09 (sábado), 15h. LANÇAMENTO
DO LIVRO: BARÁ NA TRILHA DO
VENTO – Romance da escritora Miriam
Alves (foto)com esquetes do espetáculo
“As Rosas Falam” do Coletivo Levante
Mulher. 17h - SARAU DO KINTAL
Dia 10 (domingo), 15h30.
LANÇAMENTO: CULTURA DAQUI OLHARES DA BRASA - O livro é um
registro fotográfico de áreas do Distrito
de Brasilândia, na zona norte.
17h - SARAU ELO EM BRASA - Roda
de poesia com os Saraus Poesia na
Brasa e Elo da Corrente. 18h - SHOW
DE ENCERRAMENTO DA FEIRA DO
LIVRO: GOG.

Dias 08 a 10 (sexta-feira, sábado e domingo),
a partir das 10h. Centro Cultural da Juventude
Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11)
3984-2466.
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Teatro

Divulgação

VOO DE ÍCAROS – CIRCO
TEATRO PALOMBAR

Grupo Circo Teatro Palombar estreia
o “Voo de Ícaros” no Centro Cultural
Arte em Construção. A montagem é
fruto do desejo do grupo em conhecer
e se aprimorar do novo equipamento.
A báscula é uma alavanca que fornece
força de transferência dos corpos
através do balanço. Seu movimento,
curvatura e impulsão são semelhantes
à do trampolim e favorecem as
habilidades acrobáticas.
A Trupe de Ícaros chega de lugares
longínquos, saindo de tempos
remotos para realizar essa fabulosa
apresentação que encanta e nos
conduz a um lugar em que vivem
os mitos e sonhos de circo. Quem
vai impressionar o público são os
espetaculares acrobatas que com seus
saltos levam a audiência a acreditar
que realmente eles podem voar assim
como os pássaros que conduziam o
sonho de Ícaro. Através do impulso
RAP
PLUS SIZE
PAZ E SARA
da báscula
farão–aISSA
apresentação
de
suas vidas com saltos mortais e muita
DONATO
Lançamento
do cd
Rapmovimentos.
Plus Size de Issa
Paz
destreza em
seus
Serão
e Sara
Donato
como
Ícarocom
queparticipações
quis chegar de
aosLuana
céus
Hansen,
Soutoasas
MC, Rubia
RPW,em
Gabialcançar
Niaray,
com suas
sonhando
Tássia
Reis,
Banda
Davi
Dariloco
e
DJ
Vivian
a liberdade.

Marques.
O show acontecerá
Dia 30 (sábado),
13h. Centrosimultaneamente
Cultural Arte em
Construção
– Avenida
dos Metalúrgicos,
com
o live painting
do coletivo
CotidiAnas.2100.
Tiradentes,
Zona Leste.
Entrada
Dia Cidade
13 (domingo),
16h. Fábrica
de Cultura
Jaçanãfranca.
- Rua
Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, Zona Norte.
Entrada franca. (11) 2249-8010.
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MEDO – CIA. HELIÓPOLIS

O espetáculo Medo é inspirado no texto
“Medo Líquido, de Zygmunt Bauman. A peça
baseia-se nos atentados de 2006 na cidade
de São Paulo e traz consigo a memória do
movimento social “Mães de Maio”, constituído
por um coletivo de mulheres denunciantes da
violência urbana nas periferias da metrópole. A
subjetividade da peça permeia e caminha pela
casa, locomovendo o público por caminhos
físicos e sensoriais, apresentando fragmentos
do encontro com a escuridão, as ausências e
a insegurança pós-moderna A peça demostra
de forma poética alguns aspectos do medo
em ação e questiona a pressão, as fobias e a
violência psicológica gerada sobre os jovens e
adultos contemporâneos.
Todos os sábados e domingos, 20h. Casa de Teatro Maria
José de Carvalho. Rua Silva Bueno, 1533. Ipiranga, Zona
Sul. Entrada R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). (11).
2060-0318.ctheliopolis@ig.com.br.

OS COLORIDOS

Espetáculo infantil da Companhia Os Crespos
que questiona a visão deformante do racismo
de forma lúdica. Duas araras, uma vermelha
e outra amarela, contam uma à outra suas
diferenças culturais e o valor de suas cores
numa disputa de superioridade. Mas, com
a chegada da arara azul, todos conhecem a
história da arara de muitas cores e descobrem
a beleza de serem coloridos.
Dia 07 (quinta-feira), 10h. Fábrica de Cultura Jaçanã - Rua
Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, Zona Norte.
Entrada franca. (11) 2249-8010.

FARINHA COM AÇÚCAR

O espetáculo Farinha com Açúcar ou
Sobre a Sustança de Meninos e Homens
é a materialidade cênica e poética que
o dramaturgo, ator e diretor, Jé Oliveira
(Coletivo Negro), escolheu para formalizar
sua investigação sobre a construção da
masculinidade negra periférica. A obra se
entende como uma “peça-show” para ser
ouvida, sentida e vista.

Dias 05 e 06 terça e quarta-feira), 21h. Sesc Pompéia – Rua
Clélia, 93. Barra Funda. Entrada R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00
(meia) e R$ 6,00 (comerciário). (11) 3871-7700.

Especial

Jose de Holanda

2ª EDIÇÃO DO PERIFERIA TRANS

PROGRAMAÇÃO

Dia 02 (sábado), 21h. Show de abertura: Rico
Dalasam e MC Linn da Favela.
Dia 03 (domingo),19h. Espetáculo: É pra
copiar ou reescrever?. Com o Coletive
Zoooom.
Dia 06 (quarta-feira), 20h. Debate: Teoria
Queer: Que porra é essa?
Dia 09 (sábado), 21h. Espetáculo: Specullum,
do Coletivo de Dois + 1.
Dia 10 (domingo), 19h. Espetáculo: Meninos
também amam, A Inacabada Cia.
Dia 13 (quarta-feira), 20h. Debate: Quem é “T”
do LGBT?
Dia 16 (sábado), 21h. Show: As Bahias e a
Cozinha Mineira.
Dia 17 (domingo), 19h. Espetáculo: Godofredo
& Alice, da Impertinente Trupe.

Dia 20 (quarta-feira), 20h. Debate:
Fundamentalistas: Quem são? Onde vivem?
Do que se alimentam?
Dia 21 (quinta-feira), 20h. Espetáculo: Maria
que virou Jonas, da Cia Livre.
Dia 23 (sábado), 21h. Performance: Coletivo
Parabelo.
Dia 24 (domingo), 19h. Espetáculo: Picumã –
Asas de Passarinho Preto, de Igor Valentin.
Dia 27 (quarta-feira), 20h. Debate: Ninguém
pode dizer que não somos uma família.
Dia 28 (quinta-feira), 20h. Filme – Fábrica de
Bonecas – Estéticas da Precariedade
Dia 30 (sábado), 19h. Oficina: Dia de Drag
Dia 01/05 (domingo), 16h. Show de
encerramento - Liniker e os Caramelows.

Derek Fernandes

Programação especial com tema voltado
às questões LGBT acontece nos dias 02 de
abril a 01 de maio, no bairro do Grajaú Zona
Sul de São Paulo. O projeto idealizado e com
curadoria de Bruno César Lopes, reúne uma
programação que envolve os temas LGBT. O
tema dessa segunda edição é “Por um corpo
TRANSgressão” e tem como foco trazer a
questão do corpo como uma possibilidade de
resistência na cidade.

Dias 02/04 a 01/05. Galpão Cultural Humbalada – Av.
Grande São Paulo, 282. Próximo da Estação Grajaú. Entrada
franca. (11) 98592-6757. periferiatrans@gmail.com
www.periferiatrans.tumblr.com
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Outras Cenas

Divulgação

TERÇA AFRO TERRITÓRIO
DE AFETOS

O Projeto Terça Afro realiza o
lançamento do livro e documentário
“Terça Afro Território de Afetos”,
registrando a atuação de três anos na
zona norte de São Paulo com rodas
de conversas que abordem aspectos
relevantes sobre a população negra
no Brasil, no continente africano ou
na diáspora, em suas mais diferentes
esferas, como sociológica, psicológica,
histórica, cultural, artística. A proposta
do projeto é sempre ter convidados
que compartilhem com o público o
fruto de suas pesquisa ou vivências. O
livro e o documentário apresenta um
pouco da trajetória e do pensamento
do “Terça”, através das vozes dos
diversos convidados que já fizeram
parte dessa roda.
Dia 12 (terça-feira), 19h. Casarão do Belvedere Rua Pedroso, 267 - Bela Vista. Próximo ao Metrô
São Joaquim. Entrada franca.

BODEGA DO BRASIL

O Sarau Bodega do Brasil é um movimento
cultural que reúne música, literatura e teatro
e divulga a cultura popular em suas variadas
vertentes e também um ponto de encontro
para cantores, atores, poetas e interessados.
Criado em outubro de 2009 com a curadoria
do cantor e cordelista Costa Senna.
Dia 09 (sábado), a partir das 17h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
99448-2049/9419-7667.
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PANELAFRO

Produzido pelo Grupo Espirito De Zumbi, tendo
por objetivo valorizar e promover a cultura
afro-brasileira na periferia. 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 29 (sexta-feira), a partir das 19h. Casa de Cultura do M’
Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da Silva. Piraporinha, Zona
Sul. Entrada franca.

COMUNIDADE RODA DE SAMBA DO
LARGO DO ROSÁRIO DA PENHA

Esta atividade é realizada da Comissão de
Festejos da Igreja Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos da Penha de França,
iniciada em junho de 2014, que ocorre
todo último sábado de cada mês, no Largo
do Rosário, reunindo grupos e artistas da
velha guarda e nova geração do samba. Os
encontros têm como características a troca,
o fortalecimento das tradições, o intercâmbio
intergerações e entre linguagens que dialogam
com o samba como o chorinho, o samba de
roda, o jongo, o samba enredo, entre outros.

Dia 30 (sábado), das 14h às 18h. Largo do Rosário. Penha,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2306-3369.
http://largodorosario.blogspot.com.br/.

CORAL GUARANI TENONDE PORÃ

O Coral Guarani Tenonde Porã, vem desde
2000 atuando no trabalho de divulgação da
cultura guarani, principalmente na cidade de
São Paulo, fazendo intervenções culturais com
as músicas sagradas do povo, que referencia
os Nhanderu, a natureza e os seres que a
protegem. Intervenção com as danças que
estimulam a concentração espiritual e alegria
dos espíritos das pessoas.
Dia 20 (quarta-feira), 20h30. Sesc Campo Limpo - Rua
Nossa Senhora do Bom Conselho, 120.Campo Limpo, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5510-2700.

14º LOUCOS POR VINIL FAIR

Show dançante do grupo de samba rock
Poesia Samba Soul com duas participações
de Tabeah Mangelsdorf (Cantora Alemã) de
Jazz & Pop e Bernadete renomada intérprete
da Escola de Samba Unidos da Peruche. No
repertório serão tocadas músicas do CD Antes
Soul do que mal acompanhado e do DVD
Poesia Samba Soul 25 anos.
Dia 09 (sábado), 20h. Sesc Campo Limpo - Rua Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120.Campo Limpo, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5510-2700.

#PASSINHO - DANÇA CHEIA DE
MANHA

Nos últimos 20 anos o Funk carioca criou
uma identidade genuinamente brasileira que
deu origem ao passinho. Com influências no
frevo, samba e outras linguagens de danças
urbanas a dança foi revelada nas Batalhas
de Passinho, fenômeno criado para escolher
o melhor dançarino do baile. O espetáculo
conta com nove meninos de diferentes
comunidades cariocas apresentando a
dança ao som de funk. Para a montagem do
espetáculo, visitaram comunidades em busca
de uma narrativa para a apresentação. Com
a ajuda dos dançarinos, os diretores criaram
a coreografia, letras e trilha sonora. Direção:
Lavínia bizzotto e Rodrigo Vieira
Dia 29 (sexta-feira), 20h. Sesc Campo Limpo
- Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120.
Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca. (11)
5510-2700.
Dia 30 (sábado), 16h. Sesc Interlagos –
Avenida Manuel Alves Soares, 1100. Parque
Colonial, Zona Sul. Entrada franca. (11) 56629500.

GRAFFITI MULHER CULTURA DE
RUA

O grupo Graffiti Mulher Cultura de Rua surgiu
com a intenção de criar um espaço livre para
que mulheres grafiteiras, veteranas, iniciantes
ou admiradoras possam se fortalecer e trocar
experiências.

Dia 27 (quarta-feira), 10h. Fábrica Vila Nova Cachoeirinha –
Rua Franklin do Amaral, 1.575. Zona Norte.
http://www.fabricasdecultura.org.br/

Divulgação

POESIA SAMBA SOUL CONVIDA

Encontro de colecionadores e amantes
dos discos de vinil promove uma
homenagem as Lendas do Rock N’
Roll. A décima quarta montagem do
Loucos por Vinil de Embu das Artes
terá como tema dessa edição as lendas
do rock n’roll.Loucos por Vinil foi
idealizado em 2001 pelo artista plástico
Paulo Dud e assumido pelo governo da
cidade de Embu das Artes, por meio da
Secretaria de Cultura, com o objetivo
de reunir colecionadores e admiradores
do velho bolachão. A programação
terá bandas locais e convidadas,
representando as lendas do rock e
suas influências com exibição de filmes
e documentários, workshops, mix
áudio com dj’s, acontecerá também
a exposição “A arte e nossas lendas
musicais”, com mais de 30 artistas
plásticos renomados da cidade usando
as telas como base para expressar
diversas técnicas de pintura.
Dia 08 (sexta-feira), 19h. Abertura e
show com Felipe Dias Trio.
Dia 09 (sábado), 9h às 14h: DJs. 15h
Banda Jubarte. 17h – Pastor Rottweiler.
19h – Banda Adaaga.
Dia 10 (domingo), 09h às 13h:
DJs. 14h30 – Hellven. 15h30 –
Os Subterrâneos. 17h –Leandrix
Experience. 19h – Banda AJNA.

Dias 08 (sexta-feira, 19h) e 09 e 10 (sábado e
domingo, a partir das 09h. Centro Cultural Mestre
Assis do Embu – Largo. Centro. Embu das Artes.
Entrada franca. (11) 4785-3686/4781-4462.
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Edital Redes e Ruas
Com um recurso na ordem de R$ 2450.000,00, o Edital da Prefeitura de São Paulo
selecionará até 47 projetos de pessoas jurídicas sem fins lucrativos e coletivos, nas
áreas de Cultura Digital, Inclusão e Cidadania, em quatro categorias: Robótica Livre,
Desenvolvimento em Software Livre e Internet das Coisas; Midiativismo; Formação em
Rede e Intervenção Digital. Assim como outros editais municipais, as propostas para o 2º
Edital Redes e Ruas também serão recebidas exclusivamente pela internet, por meio da
plataforma SP Cultura.
O edital Redes e Ruas foi criado com o objetivo de fortalecer ações de cultura digital na
cidade a partir da indução de processos estético-criativos, econômicos e de promoção
da cidadania, apoiando-se em outros projetos e ações em andamento na cidade e que se relacionam com esta
iniciativa, entre eles, a rede municipal de Pontos de Cultura, o programa Ruas Abertas, o projeto Centro Aberto,
as praças digitais do Programa WiFi Livre SP, telecentros e os laboratórios de fabricação digital do programa
FabLab Livre SP.
Inscrições: 31 de março a 29 de abril na plataforma SP Cultura

A Agenda Cultural da Periferia está no Rádio! Todas as terças-feiras, das
16h às 17h. Programa Agenda da Periferia, com a locutora: Elizandra Souza.
Acompanhe pelo site www.radioheliopolisfm.com.br ou direto pelo rádio nas
imediações da comunidade: 87,5 FM

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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