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FORTALEZA DA
LITERATURA

Divulgação

O escritor Ferréz (foto)
comemora 20 anos de carreira
iniciada em 1997 com a
publicação do livro de poemas
Fortaleza da Desilusão. O autor,
que ficou conhecido com o
romance Capão Pecado no ano
2000, é um dos fundadores do
movimento cultural da literatura
marginal periférica. Para
comemorar essa trajetória de
sucesso, ele fará uma série de
eventos que começam em abril
e seguem nos meses seguintes.

2ª FESTA UMOJA
UMA NOITE AFRONORDESTINA

6º ANIVERSÁRIO
DO SAMBA DO
CONGO

TRAJETÓRIA
LITERÁRIA EM
SUZANO CONVIDA
SÉRGIO VAZ

FERRÉZ: 20 ANOS
L
DE LITERATURA
IA
R
Ferréz estreou como autor no ano de 1997 quando publicou
TO
de forma independente o livro de poemas de estilo concretista
I
chamado Fortaleza da Desilusão. Esta obra, porém, é um ponto fora
ED
da curva dentro da produção literária do autor. Ferréz, à época, não era

Muller Silva

tão envolvido com o Hip Hop. Gostava de rock, especialmente do grupo
Titãs e do compositor Arnaldo Antunes. Logo depois dessa publicação, o autor
se inclinou mais para o RAP, aproximando-se dos Racionais MC’s, grupo do qual
tornou-se parceiro.
Assumiu uma postura mais ativista e passou a adotar a alcunha de Ferréz, que é uma
junção de Ferreira, não de seu nome Reginaldo Ferreira da Silva, mas de Virgulino Ferreira,
o Lampião, e o Z de Zumbi. Motivado pela leitura do livro Cidade de Deus, de Paulo Lins,
resolveu fazer uma espécie de versão paulistana desta obra. Foi descoberto por um
jornalista da Folha de São Paulo que noticiou seu projeto em matéria publicada em janeiro do
ano 2000. Surgiu assim o livro Capão Pecado, obra que alcançou a impressionante marca
de mais de 100 mil exemplares vendidos ao longo de 16 anos.
A veia poética do autor foi deixada de lado, sendo retomada posteriormente na forma de
Rap ao lançar em 2004 seu CD Determinação. Consideramos, portanto, como marco de sua
produção literária a obra Capão Pecado, iniciando um ciclo que se estende até a edição do
livro de história em quadrinho Desterro, publicado em 2012, em parceria com Alexandre de
Maio. No ano seguinte, Ferréz lançou seu mais recente romance Deus Foi Almoçar, publicado
pela Editora Planeta. Essa obra foge radicalmente do padrão estético do autor. Nesse livro,
Ferréz resolveu fazer uma experiência fora da tradição literária que ele próprio criou.
A essa literatura, o autor denominou como Literatura Marginal. Eleilson Leite define a escrita
de Ferréz, e de outros autores, como Alessando Buzo e Sacolinha, como Literatura Hip
Hop. Segundo este pesquisador, Literatura Hip Hop é uma escrita que recebe influência
direta das expressões culturais do hip hop, sobretudo do Rap, muito presente na fase do
movimento literário da periferia paulistana que vai de 2000 até 2005 e que tem no escritor
Ferréz seu principal autor e fomentador. As obras e autores vinculados à Literatura Hip Hop
cultivam uma prerrogativa de denúncia por meio da
qual transmitem uma crítica social contundente,
pregando um engajamento reativo e difuso
de combate ao Sistema. Do ponto de vista
estético, essa literatura absorve do hip
hop as temáticas e a tensão das ruas,
mas a abordagem direta, rápida, crua,
nem sempre está presente.
Mais do que um autor da periferia,
Ferréz é responsável por uma
corrente literária que, seja qual for a
denominação que receba atualmente,
certamente fará parte do panteão da
literatura brasileira no futuro. Com 20
anos de carreira de sucesso, esse
reconhecimento está assegurado.
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RAP NA VOLTA PRA CASA MANO RÉU & CONVIDADOS

Em uma intervenção dentro do
terminal Cachoeirinha, Mano Réu
apresenta em meio ao horário de pico
seus trabalhos musicais dos discos
Reinvenção, Eternamente BreakDance
e o recém lançado “Diários”. O
evento acontece desde 2014 e tem
como objetivo apresentar o rap e
artistas da região aos usuários do
terminal, transformando esse local de
passagem em um palco e momento de
descontração.
Convidadas: Rap Plus Size.
Dia 20 (quinta-feira), 18h às 19h. Terminal Vila
Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.
www.manoreu.com.br.

AKUA NARU

A cantora afro-americana, uma das principais
referências do Jazz-Hip Hop, é nascida em
New Haven (Connecticut EUA), e radicada em
Colônia, na Alemanha. Lançou seu disco de
estreia em 2011, The Journe y Aflame, que
contou com produções de nomes da cena
alemã como The DrumKidz, JR & PH7 e 7inch.
No ano seguinte lançou seu segundo disco
em formato ao vivo, Live & Aflame Sessions,
apresentando neste trabalho a sua banda The
DigFlo, tornando-se uma referência feminina
do hip hop.
No cenário brasileiro musical Akua Naru já fez
parcerias com Emicida, Rael, Rashid e Kamau.
Dia 28 (sexta-feira), 21h30. Sesc Pompéia – Rua Clélia, 93.
Pompéia. Entrada R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$
12,00 (comerciário). (11) 3871-7700.
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CHILI BLACK “ O RETORNO”

Em um ambiente que tem o seu estilo e um
happy hour propício para aquela reunião de
amigos com hip hop, dancehall, música negra
e brasilidades com DJ residente Simmone
Lasdenas e o convidado Katu Marinho
(Soma+1).
Dia 13 (quinta-feira), das 20h à 01h. Central Caos – Rua
General Júlio Marcondes Salgado, 321 - Santa Cecilia.
Entrada R$ 10,00. (11) 3791-5391.
www.caoscentral.com.br.

BATALHA DAS FÁBRICAS

Proporciona uma estrutura profissional para
os artistas apresentarem seu talento em
alto e bom som. Acontece na última quintafeira do mês com pocket show, literatura
marginal e microfone aberto. A organização
é da produtora independente Galuz, e a
apresentação do rapper Crônica Mendes.
Nesta edição com a abertura do grupo
Massacre e o convidado Nocivo Shomon.

Dia 27 (quinta-feira), das 19h às 22h. Fábrica de Cultura do
Jardim São Luís – Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim
São Luís. Entrada franca. (11) 5510-5530.

BATALHA DO TUCURUVI

Batalha de rap que ocorre semanalmente (as
sextas-feiras) ao lado da estação de metrô
Tucuruvi. A celebração no local é um símbolo
de resistência do movimento Hip-Hop. O
formato, estrutura organizacional, conceito
e proposta da batalha em si se assemelham
bastante as tradicionais batalhas de MCs que
ocorrem em pontos específicos do centro de
SP/ZS, como a batalha da Santa Cruz. Nesta
edição: Participação de Eloy Polêmico.
Dia 22 (sábado), 15h. Fábrica de Cultura Jaçanã - Rua
Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, Zona Norte.
Entrada franca.

BATALHA DA SUL

Fruto da Batalha da Fábrica, o evento vem
com o propósito de ultrapassar os muros
da instituição e divulgação e valorização
dos artistas locais. Premiação para os
três primeiros colocados com produtos de
parceiros e comerciantes locais.

Dia 09 (domingo), 14h. Av. Comendador Sant’Anna, 138.
Capão Redondo, Zona Sul. Entrada franca.

Samba
EVENTOS
TERREIRÃO DO REDUTO

Roda realizada pelo Grupo Reduto formada
por Fabio Cerqueira no surdo, Carlos Ferreira
na percussão e no vocal, Tiago Trindade no
pandeiro e vocal, Juca Grajaú no cavaquinho e
vocal e Douglas Soares no violão.
Dia 15(sábado), 14h. Associação dos Moradores do
Inocoop Campo Limpo - Rua Fernando Sanabria, 87 Jardim Umuarama - Inocoop Campo Limpo, Zona Sul.
Entrada R$ 5,00. (11) 97175-5637.
contato@gruporeduto.com.br

SAMBA DA COMUNIDADE

O Movimento Cultural @migos do Samba.
com, em parceria com Ação Educativa,
promovem o evento com as comunidades
de roda de samba. Nesta edição, Maurinho
de Jesus acompanhado pelos músicos Allan
Abadia, Alan Feliciano, Lipe Canindé, Júlio
Cesar, Valmir dos Santos e Rodrigo Pirituba.

Dia 07(sexta-feira), das 19h às 21h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333 r. 153/126.

SAMBA NA 2

No final da década de 1980, um grupo de
amigos apaixonados por samba uniu sua
paixão pela música e juntos fundaram no
Jardim Nakamura, bairro do extremo Sul
de São Paulo, o grupo Poesia do Samba,
onde realizavam ensaios abertos a amigos e
admiradores. Acontece todo segundo domingo
do mês. Nesta edição com o lançamento do
DVD da Samantha Santos.
Dia 09 (domingo), a partir das 14h. Rua Miguel Dionizio
do Vale, 35. Jardim Nakamura. Entrada franca. (11) 58335901. produtorareacaosonora@gmail.com.

SAMBA DO BALAIO DO CANJICO

Esta roda teve início em setembro de 2013,
reunião mensal para difundir o samba de raiz e
resgatar compositores da velha guarda.

Dia 08 (sábado), das 17h30. Rua Pascoal da Costa, 04. Vila
Albertina (CDC Curtiball, Antigo Cliper), Zona Norte. Entrada
franca. (11)99259-8181.

SAMBA NEGRAS

Idealizado pelos @migosdosamba.com,
em parceria com a Ação Educativa, convida
sambistas das rodas de samba. Convidado:
Luiz Luz, Agnaldo Luz e Glória ao Samba.

Dia 28(sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 3151-2333.

DAMAS DO SAMBA

Encontro musical Damas do Samba entre as
sambistas Karla da Silva, Priscila Amorim,
Zana Simão e Nãnãna da Mangueira para
homenagear outras grandes mulheres do
samba compositoras e intérpretes como
Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Clara
Nunes e Clementina de Jesus. Apresenta
sambas e enredos, com ritmos, musicalidade
e batucadas inconfundíveis, e traz a reflexão
sobre a inserção da mulher neste universo,
suas peculiaridades e importância para história
da musica nacional.
Dia 29 (sábado), 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.

Maíra Domingues

SAMBA NOSSAS COISAS

Assim como as grandes lutas, o
samba nasce da resistência de
pessoas negras periféricas. O Samba
Negras em Marcha não é diferente,
proveniente da Marcha de Mulheres
Negras, o samba existe há mais de
um ano. Desde então tem sido um
quilombo de mulheres, que através da
música marcham contra o racismo, o
machismo e a lesbofobia. Instalado no
Aparelha Luzia, a roda acontece toda
primeira sexta do mês.
Dia 07 (sexta-feira), das 19h30 às 22h30.
Aparelha Luzia - Rua Apa, 78, Campos Elíseos
(Próximo à estação Marechal Deodoro). Entrada
franca. (11) 3467-0998.
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE
6º ANIVERSÁRIO DO
SAMBA DO CONGO

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.

Divulgação

Dia 08 (sábado), das 16h às 21h. Bar Coro Come – Sede
do Time São Jorge – Rua Guaraita, 192. Vila Curuça. São
Miguel Paulista, Zona Leste. Entrada franca. (11)972459007.

A Frente de Resistência Cultural
Samba do Congo Morro Grande
teve seu início em 09 de Abril de
2011, com objetivo difundir, valorizar
e incentivar a arte por meio da
composição musical, em especial
do samba autentico, resgatando a
raiz do samba paulista e a cultura
afro-brasileira, promovendo assim a
inserção social e cultural por meio da
história deste gênero genuinamente
brasileiro. Nesta edição de aniversário
com os convidados: Maria Helena
e Dica da Embaixada do Samba
Paulistano, Marquinho Jaca, Reduto
do Rap e Balaio do Canjico.

Dia 08 (sábado), das 15h às 21h. Sede do
Araras – Rua Arthur Farjardo, 509. Freguesia do
Ó, Zona Norte. Entrada franca.

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.

Dia 08 (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) 94146-8656/ 98225-2227.

COMUNIDADE SAMBA DA LAJE

Teve início em 1997 e reúnem-se para
reverenciar o melhor do samba de raiz com
os músicos da própria comunidade. A roda
acontece um domingo no mês. É possível
também apreciar uma deliciosa feijoada
preparada pela líder do samba Dona Generosa.
Roda em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.
Dia 09 (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) 960842294/5566-0345.

PAGODE DA 27
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 16 (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)94771-6064/ 99154-2808.
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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, das 16h às 20h. Rua Manoel Guilherme
dos Reis s/n. Grajaú. Zona Sul. Contribuição Voluntária:
1 kg de alimento não-perecível. (11) 5939-2913/991092772/97639-1602. pagodeda27@gmail.com.

Roda de samba fundada 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.

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.

COMUNIDADE MARIA CURSI

Esta roda foi 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.

Dias 08,15 e 22 (sábados), a partir das 20h. Avenida Maria
Cursi, 799 - São Mateus (altura do nº 2680 da Av. Mateo
Bei). Zona Leste. Entrada franca. (11) 99188-9186 C/
Reinan.

SAMBA NA FEIRA

Foi 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 15 (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 MOGIANA
PACATICABUM

Grupo formado 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 15 (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 RODA DE SAMBA DO
LARGO DO ROSÁRIO DA PENHA

É realizada pela Comissão de Festejos da
Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos da Penha de França. Ocorre todo último
sábado do mês, 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
intergeracional e entre linguagens que
dialogam com o samba como o chorinho, o
samba enredo, entre outros.
Dia 29 (sábado), das 14h às 18h. Largo do Rosário. Penha,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2306-3369.
http://largodorosario.blogspot.com.br.

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 reúne admiradores.
Dia 02 (domingo), a partir das 17h. 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.

SAMBA DO OLARIA

Divulgação

COMUNIDADE SAMBA DA VELA

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 09 (domingo), a partir das 15h. Rua Gaspar
Barreto, 387. Vila Alpina.
Zona Leste. Entrada franca. (11) 999091837/96722-6924 c/ Ricardo Romano.
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Formação Cultural

Leonardo Galina

QUANDO ZUMBI CHEGAR

Centro de Pesquisa e Formação
do SESC-SP realiza o ciclo de
diálogos “Quando Zumbi chegar:
entre experiências quilombolas e
movimentos sociais de hoje”, com
foco nas relações históricas dos
quilombos com a cidade e o direito
de existir das populações negras e
indígenas: seja nas cidades, seja
nos quilombos. A cada encontro
será exibido um episódio da série
Empoderadas e apresentação de Maitê
Freitas.
Dia 18 (terça-feira), das 14h às
18h. Quando Zumbi Chegar: o mito,
a história e a consciência política na
formação racial brasileira
Com Pai Célio e Rute Costa. Mediação:
Salloma Salomão.
Dia 25 (terça-feira), das 14h às 18h.
De Dandara à Beatriz Nascimento: o
pensamento feminista na formação
dos quilombos
Com Joice Berth e Lourdinha Silva.
Mediação: Djamila Ribeiro.
Dia 02/05 (terça-feira), das 15h
às 18h. Quilombagem: as relações
da demarcação de terra com a
gentrificação nas cidades
Com Jerá Poty Miri e Carmem Silva:
Mediação: Alex Ratts.

Dias 18 a 02/05 (terças-feiras), das 14h às 18h.
Centro de Pesquisa e Formação do Sesc - Rua
Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º andar. Bela Vista.
Inscrições: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e
R$ 18,00 (comerciário).
https://www.sescsp.org.br.
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OFICINAS NO CCJ

OFICINA DE AUTODEFESA FEMININA Destinada a participação de todas as mulheres
que busquem empreender técnicas, métodos
e habilidades a fim de potencializar suas
percepções corporais.Com Heloíse Fruchi.
De 23/04 a 16/07 (domingos), das 15h às
17h.
OFICINA DE GRAFFITI - Introduzir e aprimorar
técnicas usadas nessa arte, desenvolver o
conhecimento e o domínio das ferramentas
usadas e propor experimentos e maneiras
alternativas de produzir conteúdo dentro dessa
linguagem. Com o artista Jamal.
Dias 20, 21, 27 e 28 (quintas e sextas-feiras),
16h.
OFICINA DE DANÇA AFRICANA - A África
é um grande continente que abriga diversas
culturas e grupos étnicos. Esta oficina será
uma aproximação com a cultura do Oeste
Africano, através da guineana Mariama
Camará.
De 15/04 a 24/06 (sábados) das 10h às 12h.
OFICINA DE TOQUE DE TAMBORES - Propõe
um experimento em música a partir de uma
dramaturgia que leva em conta o jogo entre
tradição poética da simbologia afro-brasileira e
a musicalidade. Com Leandro Perez.
De 20/05 à 21/10 (sábados),14h.
Centro Cultural da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos,
3641 - Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.
(11) 3343-899. Inscrições: www.inscricoes.ccj.art.br.

PELE NEGRA, MÁSCARAS
BRANCAS E DISCURSO SOBRE O
COLONIALISMO

“Peles Negras, Máscaras Brancas” é o nome
do livro escrito pelo psiquiatra e filósofo Frantz
Fanon. “O Discurso sobre o Colonialismo” é o
título do livro escrito pelo poeta e dramaturgo
Aimé Cesaire, ambos nascidos na Martinica.
O encontro tem o propósito de aprofundar uma
discussão inspirada nos livros que se tornaram
clássicos da literatura negra. Com Stephanie
Ribeiro e Deivison Nkosi.
Dia 29 (sábado), 18h às 19h30. Sesc Campo Limpo - Rua
Nossa Senhora do Bom Conselho, 120.Campo Limpo, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5510-2700.

Literatura
ESCRITOR FERRÉZ COMPLETA
20 ANOS DE CARREIRA

SARAU DA MADRUGADA

Dia 07 (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.

SARAU PRETAS PERI

Coletivo de Mulheres Negras que desenvolvem
diversas ações como oficinas de dança afro,
debates sobre arte periférica, mostra artística
e a principal ação é o Sarau que acontece
todo último domingo do mês, com microfone
aberto para intervenções artísticas e tem
como proposta valorizar e fortalecer a mulher/
artista periférica. Nesta edição com os
convidados: Batucafro e artesanato Mucunã
de Jéssica.
Dia 30 (domingo), a partir das 16h. Praça - Rua Vicente
Reis com a Manoel Alvares Pimentel S/N. Próximo ao
ponto final de Ônibus, 2766, Jardim Camargo VelhoItaim Paulista, Zona Leste. Entrada franca. (11)969488592/98437-2390. pretasperi@gmail.com.

SARAU DO VINIL

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 exposição de Arte
Visual, lançamento de Livro: Discotecagem
100% Vinil com DJ Grilo do Projeto Radiola.
Dia 20 (quinta-feira), a partir das 19h. Área 51 Bar - Av.
Yervant Kissajikian, 1439 - Vila Joaniza. Zona Sul. Entrada
franca. (11) 9 8322-3324 / 9 6112-4944.

SARAU ELO DA CORRENTE

O Coletivo Elo da Corrente realiza encontros
desde 2007, sarau mensal na segunda quintafeira do mês, com o intuito de incentivar a
leitura, recitar poesias e valorizar a arte e
cultura da periferia paulistana.
Dia 06 (quinta-feira), 20h30.Bar do Santista -Rua Jurubim,
788-A. Pirituba - Zona Oeste. Entrada franca.
http://elo-da-corrente.blogspot.com

Muller Silva

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.

Ferréz antes de se dedicar
exclusivamente à escrita, Ferréz
trabalhou como balconista, auxiliargeral e arquivista. Seu primeiro livro,
Fortaleza da Desilusão, foi lançado em
1997. Em 2000, com o livro Capão
Pecado, se firmou como um dos
importantes escritores da sua geração.
Depois de ter lançado o romance
Manual Prático do Ódio, escreveu os
livros infantis Amanhecer Esmeralda
e O Pote Mágico. Em 2005 lançou o
livro de contos Ninguém é Inocente em
São Paulo que foi relançado pelo Selo
Povo ano passado; em 2009 lançou o
livro Cronista De Um Tempo Ruim e em
2012 o romance Deus foi almoçar.
Dia 15 (sábado), 17h – Literatura
Marginal - Fábrica São Luís – Avenida
Antônio Ramos Rosa, 651. São Luís,
Zona sul. Entrada franca.
Dia 28 (sexta-feira),19h30 às 21h.
Ferréz – Cronista de um tempo ruim
Centro de Pesquisa e Formação do
Sesc - Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º
andar. Bela Vista. Entrada R$ 15,00
(inteira), R$ 7,50 (meia) e R$ 4,50 (
comerciário).
Dia 29 ( sábado), 15h. Literatura
Marginal - Fábrica de Cultura da
Brasilândia – Av. Inajar de Souza,
7001. Brasilândia, Zona Norte.
Entrada franca.

09

Divulgação

SARAU SAMBA ORIGINAL - ONDE
A PALAVRA TEM VEZ!

O Sarau Samba Original surgiu em
2013 no Jardim Santa Tereza em
Embu das Artes. Após passar por
alguns bairros da cidade, o sarau
passou a acontecer na Associação
Zumaluma, um polo cultural dentro da
comunidade em que são oferecidos
gratuitamente cursos de música,
dança, grafite e capoeira, junto à
biblioteca comunitária da região.
O Sarau Samba Original reúne em
um só evento música, poesia, arte,
expressão, informação e cultura. O
Sarau conta com a participação de
artistas, músicos, poetas, educadores
e interessados em compartilhar
conhecimento, proporcionando um
ambiente democrático e construtivo,
em que todos têm a oportunidade de
se expressar e expor suas ideias.
Dia 21 (sexta-feira), 15h às 17h. SESC Itaquera
Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de
Mattos, 1000. Itaquera, Zona Leste. Entrada
franca. (11) 2523-9200.

SARAU URBANISTA CONCRETO

Idealizado pelo poeta e escritor Germano
Gonçalves em parceria com a Força Cultural
– Organização de Fomento à Arte, Cultura,
Esporte e Mídia Popular, com microfone
aberto. Todo 3° sábado do mês. Nesta edição
o cantor e compositor: Marco Vieira.

Dia 29 (sábado), das 14h às 17h. Força Cultural Organização de Fomento a arte – Rua Francisco Lobo, 10.
Parque São Rafael, Zona Leste. Entrada franca. (11) 963717522- forcacultural@hotmail.com.
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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. Microfone aberto
para intervenções de diversas expressões
artísticas. Lançamentos dos livros Vendo Pó...
esia e Pode pá que é 10, do escritor Rodrigo
Ciríaco e pré lançamento do single do novo
disco da Ouroechá em parceria com o Fino
Du Rap.

Dia 10 (segunda-feira), 21h. Espaço Clariô –Rua Santa
Luzia, 96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.

SARAU PALMARINO

Evento de iniciativa do núcleo Embu das Artes
do Circulo Palmarino, corrente do movimento
negro. 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. Nesta edição com o convidado:
Grupo Full Energy.

Dia 29 (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 LITERATURA NOSSA

Atividade organizada pela Associação Cultural
Literatura no Brasil, desde 2009, no qual reúne
escritores, poetas e artistas da periferia para
comungar a palavra e a cidadania.
Dia 21 (sexta-feira), 19h30. ANAT – Associação dos
Nordestinos no Alto Tietê - Rua Bandeirantes, 750. Jardim
Revista. Suzano. Entrada franca. (11) 96680-4065 www.
literaturanobrasil.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, é um dos poucos saraus que
acontecem pela manhã.
Dia 30 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

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. Abertura: Banda Os Listras Negras.
Dia 03 – Lançamento do CD - Valsa da Vitória
do Q.I Alforria.
Dia 10 – Lançamento dos livros: Gibizinho
“Falaí, Tiuzim” e a edição revisada do “Todo
Mundo Quer ir Pro Cel.”, ambos de Walter Luis
(Limonada).
Dia 17 – Lançamento do livro: Vendo Po...esia,
de Rodrigo Ciríaco.
Dia 24 - Lançamento do livro: Um Verso na
Cabeça de William Martins.

SLAM DA GUILHERMINA

O Campeonato de poesias faladas
(spokenword) acontece desde fevereiro de
2012, toda última sexta-feira de cada mês no
metrô Guilhermina-Esperança, no qual reúnem
poetas freqüentadores de saraus e M.C.’s, tem
características próprias e se divide em dois
momentos: Recital livre e a Batalha. Os poetas
precisam trazer três textos de sua autoria com
duração máxima de três minutos. Lançamento
do livro Reza de Mãe, de Allan da Rosa e
apresentação do Coletivo Estopô Balaio com
experimento teatral com poemas de escritores
periféricos.
Dia 28 (sexta-feira), a partir das 20h. Metro GuilherminaEsperança - na Praça ao lado esquerdo da catraca, Zona
Leste. Entrada franca. slamdaguilhermina@gmail.com

Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 22h. Livraria
Suburbano Convicto – Rua 13 de Maio,70. 2º andar. Bixiga.
Entrada franca. (11) 98429-4452.

TRAJETÓRIA LITERÁRIA
SÉRGIO VAZ

O Centro de Arte e Promoção Social – CAPS
organiza diversas atividades para a construção
do conhecimento em diversas linguagens,
entre elas literárias e filosóficas.
Dia 01 (sábado), 16h - Pingado Filosófico com
Notas Musicais – filosofando com música (a
partir de 13 anos). Mediação: Fabio Lucas e
Lorena Hollander.
19h - Café Filosófico - Mediação: Fabio Lucas
e Lorena Hollander.
Dia 08 (sábado), 18h - Roda de Direito e
Cidadania - Mediação: Ribamar Machado e
Juscilene Alquimim.
19h - Roda de Poesia com Gabi Silva e Márcio
Ricardo.
Dia 15 (sábado), 18h. Vida Compartilhada Mediação: Vivi Pereira
19h – Roda de Psicopedagogia - Mediação:
Maria Vilani.
Dia 22 (sábado),17h - Roda de Estudos da
Arte - Mediação: Lara Gomes
20h - Roda de Estudos da Mulher. Mediação:
Bruna Alecsandra e Maria Vilani.
Casa de Cultura Palhaço Carequinha - Rua Professor Oscar
Barreto Filho, 350. Parque América - Grajaú - Zona Sul.
Entrada franca. (11) 98296-7527.

Divulgação

RODA DE CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO

Associação Cultural Literatura no Brasil
realiza o projeto Trajetória Literária,
que consiste na vinda de escritores
nacionalmente conhecidos para
falar com o público leitor sobre sua
trajetória, seus projetos, livros e afins.
O convidado desta primeira edição é
o poeta Sérgio Vaz, criador do maior
sarau do Brasil, a Cooperifa.
Dia 27 (quinta-feira), 20h. Centro de Educação
e Cultura Francisco Carlos Moriconi - Rua
Benjamin Constant, 682, Centro,Suzano. Entrada
franca. (11) 99526-3561.
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Teatro
MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA

IDA - COLETIVO NEGRO

Divulgação

Ida é uma arquiteta que se torna negra em
meio ao processo de construção em que
precisa decidir se perpetua ou não o espaço
de segregação social. O espetáculo fala de
escolhas, desejos, mudanças, imaginário
construído, violência, empoderamento,
necessidade de posicionamento e construção
social. Texto: Renata Martins. Direção: Flávio
Rodrigues. Intérpretes-criadoras: Aysha
Nascimento e Verônica Santos.
Dias 07 e 09 (sexta-feira e sábado, 20h, e domingo, 19h.
Teatro Municipal Zanoni Ferrite - Av. Renata, 163, Vila
Formosa. Zona Leste. Entrada franca. (11) 2216-1520.

MOSTRA DE ARTES CÊNICAS

PERFORMANCE DO SARAU PORTAS
ABERTAS
O espetáculo tem direção de Renata
Prado, se estrutura na poesia de
Patrícia Cândido e dos poetas do Sarau
Portas Abertas. A obra envolve poesia
e corporeidade, propondo evidenciar a
vivência poética da periferia por meio
de expressões corporais que destaca
as mazelas do corpo negro e seus
problemas sociais impostas para os
moradores dos extremos de São Paulo.
Sarau Portas Abertas atua pela difusão
e produção da arte nos bairros da
periferia de Guarulhos. Priorizando
crianças e adolescentes, os poetas
atuam como mediadores de leitura
em escolas, espaços comunitários e
instituições, elevando o interesse pela
literatura junto ao público. Além da
poesia, música e o RAP são utilizados
na formação de leitores.
Dia 27 (quinta-feira), 20h. Ação Educativa – Dia
27 (quinta-feira), 20h. Ação Educativa – Espaço
Cultural Periferia no Centro. Rua General Jardim,
660. Entrada Franca. ( 11) 3151-2333.
Patrocínio

Apoio

Realização

ELEGUÁ, MENINO E MALANDRO

O espetáculo investiga a ancestralidade
africana na cultura de países como Cuba e
Brasil. Desde a tradição oral, passando pela
música, pelas danças afro-brasileiras e afrocaribenhas. A história se divide num primeiro
momento em narrar a criação do mundo,
a partir da visão cosmogônica africana, o
nascimento e a relação de Eleguá com sua
família. Logo a seguir, a rua passa a ser o
cenário dos acontecimentos e a encenação
procura aproximar o mito das crianças e
jovens dos dias de hoje utilizando elementos
do rap, do funk e do blues, movimentos de
expressão cultural e identidade negra.
Direção e Dramaturgia: Antonia Mattos.

Dias 15 a 21/05 (sábados e domingos), 16h. Centro Cultural
São Paulo – Rua Vergueiro, 1000. Paraíso. Entrada franca.
(11) 3397-4002. ccsp@prefeitura.sp.gov.br

INSUBMISSAS: ALGUMAS DANÇAS
QUE HABITAM NOSSAS CASAS

Grupos de SP, RJ e BA dialogam sobre
a produção e a pluralidade da cena
contemporânea periférica e negra.
Dia 25 (terça-feira), 20h30. ENCRUZILHADA
Dia 26 e 27 (quarta e quinta-feira), 20h30. DA
PRÓPRIA PELE NÃO HÁ QUEM FUJA
Dia 02/05 (terça-feira), 20h30. MIRA - 21h.
BOI DA CARA PRETA - Com Djalma Moura
Dias 03 a 04/05 ( quarta e quinta-feira),
20h30. PELE.
Sesc Pinheiros – Rua Pais Leme, 195. Pinheiros, Zona
Oeste. Entrada franca. (11)99492-5781.
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Outras Cenas
15º LOUCOS POR VINIL FAIR

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 de
para cantores, atores, poetas e interessados.
Criado em outubro de 2009 com a curadoria
do cantor e cordelista Costa Senna.
Dia 08 (sábado), das 18h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 99448-2049/9419-7667.

BAILE BLACK COM TONY TORNADO

A carreira artística só começou nos anos
60 com o nome artístico de Tony Checker,
dublando e dançando no programa “Hoje é
dia de Rock” de Jair de Taumaturgo. Ainda
nos anos 60, viajou para Nova Iorque, onde
morou por cinco anos, trabalhando em
vários funções, e onde conheceu Tim Maia.
Em 1970, de volta ao Brasil, adotou o nome
“Tony Tornado”, influenciado por James
Brown e o movimento black estadunidense.
Neste show, Tony Tornado faz um apanhado
dos mais de 50 anos de carreira, cantando
seus maiores sucessos acompanhado da
banda Funkessência e de seu filho, o cantor e
também ator Lincoln Tornado.

Dia 20 (quinta-feira), das 14h30 às 15h30. SESC Itaquera –
Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000.
Itaquera, Zona Leste. Entrada franca. (11) 2523-9200.

CINE_JUVENTUDE NA FUNDAÇÃO
JULITA

Tem exibição de filmes para a comunidade do
Jardim São Luis, toda segunda quinta-feira
do mês na Fundação Julita, iniciativa do
fazendeiro Antônio Manoel Alves de Lima, que
fundou a organização em homenagem à sua
esposa falecida, Julita Prado Alves de Lima.
Mais de 60 anos depois, a Fundação continua
a se dedicar à família e seus membros,
atendendo de segunda a domingo em torno de
1.200 crianças, adolescentes, jovens e idosos
de baixa renda, moradores do Jardim São
Luís e bairros vizinhos, regiões da periferia da
capital de São Paulo.
Dia 13 (quinta-feira), 18h.Fundação Julita - Rua Nova do
Tuparoquera, 249. Jardim São Luís, Zona Sul. Entrada
franca. (11)5853-2056. www.fundacaojulita.org.br

Divulgação

BODEGA DO BRASIL

Idealizado em 2001 pelo artista
plástico Paulo Dud, o evento é
realizado pela Prefeitura de Embu
das Artes, por meio da Secretaria de
Cultura, com o objetivo de reunir as
novas gerações, colecionadores e
admiradores do velho bolachão. Esta
15ª edição vai homenagear o Rei do
Rock, Elvis Presley, cuja data da morte
completa 40 anos este ano.
Dia 07(sexta-feira),19h - Abertura e
Baile dos anos 50, 60 e 70
Dia 08 (sábado), 9h às 14h - DJ’s
True School Brasil e convidados
15h - A Casa do Engenho (som
acústico c/ releituras de clássicos do
rock)
17h - Rodrigo Régis e o Bando da
Roça (rock rural)
19h - Pedro Baldanza revisita Som
Nosso de Cada Dia no disco “Snegs”
(rock progressivo)
Dia 09(domingo)
9h às 14h - DJ’s True School Brasil e
convidados
15h - Val Zoroaster (artista solo pop)
15h30 - Banda DixIII (pop rock)
17h - Monte Castelo (tributo a Legião
Urbana)
18h30 - Adam Presley e Banda (cover
do Rei do Rock)
Dias 07 a 09 (sexta-feira a domingo), Centro
Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de
Abril, 20. Embú das Artes, Entrada franca.
(11) 4781-4462.
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CLARIANAS E LENNA BAHULE
CANTOS FEMININOS

O que une Clarianas (foto) e Lenna
Bahule é a busca pela ancestralidade
através dos cantos femininos. Lenna
Bahule traz em seu repertório a
pesquisa da música vocal africana e de
brincadeiras sonoras e percussivas que
dialogam com a pesquisa presente em
Clarianas. O show traz a provocação
para a busca de sonoridades distintas,
ilustrando as peculiaridades regionais
presentes entre África-Brasil, porém
também possibilita a descoberta de
uma linguagem familiar, tanto no canto
quanto na cena,trazendo à tona uma
memória sonora que nos identifica.
Este é um show bastante interativo,
onde a plateia também faz parte deste
grande encontro de almas artísticas.
Lenna Bahule é uma jovem nascida
na capital do Moçambique (Maputo)
e recentemente lançou seu primeiro
disco solo da carreira, Nômade, que
reflete bem sua maneira de pensar.
Dia 16 (domingo), 18h. Sesc Consolação – Rua
Doutor Vila Nova, 245. Vila Buarque. Entrada
R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia) e R$ 9,00
(comerciário). http://www.sescsp.org.br/.

JAM NA BRASA

O coletivo formado por aprendizes do ateliê de
danças urbanas “Jam na Brasa” convidam para
Jam, um espaço livre para experimentação
em dança improvisada. Organização: Bruno
Everton, Camila Sousa e Guilherme Oliveira.
Dia 29 (sábado), 14h. Fábrica de Cultura da Brasilândia –
Av. Inajar de Souza, 7001. Brasilândia, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3859-2300.
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EXIBIÇÃO DO FILME - FILHA DA
ÍNDIA

O documentário conta a história de uma
jovem de 23 anos, estudante de medicina, que
sofreu um estupro coletivo em um ônibus, em
dezembro de 2012, em Nova Delhi, Índia. O
crime provocou protestos sem precedentes
no país e deu início a uma discussão sobre
violência sexual e direitos das mulheres em
diversos países.O filme analisa a sociedade
e os valores que geram tais atos violentos, e
faz um apelo otimista e apaixonado para uma
mudança histórica na sociedade indiana. O
lançamento do filme no Brasil dará início à
campanha Quanto Custa?, de enfrentamento
a violência sexual, apoiada pela Plan
International Brasil. A Taturana participa dessa
campanha promovendo o engajamento de
pessoas no debate sobre o tema e articulando
um circuito exibidor independente. Diretor e
produtor: Leslee Udwin.
Dia 23 (domingo) ,17h. Centro Cultural da Juventude –Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha.
Próximo do Terminal de Ônibus Cachoeirinha. Zona Norte.
Entrada franca. (11) 3984-2466.

EXPO NIGGAZ – GRAFFITI MEMÓRIA
E JUVENTUDE

O projeto propõe uma série de ações
vinculadas à preservação e fortalecimento da
memória do jovem artista Alexandre Luiz da
Hora Silva, o Niggaz, encontrado morto aos
21 anos de idade nas margens da represa
Billings, em 2003. Niggaz era negro, morador
do Grajaú, zona sul de São Paulo, realizou
trabalhos, influenciou e influencia gerações,
contribuiu com a transformação de sua região.
A exposição conta com curadoria do Imargem
que convidou artistas que tiveram contato e/ou
foram influenciados pela obra do Niggaz para
produzirem releituras e obras em homenagem
ao artista. Artistas convidados: Enivo, Mauro,
Jerry Batista, Ricardo Akn, Ciro Scho, Oito,
Sliks, Deddo Verde, Lele Paes Ribeiro, Paulo
Ito, Highraff, Michel Onguer, Mathiza, Claudio
Ganu, Binho, Zizi e Tarsila Portella
Dias 04 a 23. Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua
Algard, 82. Conjunto Habitacional Jardim São Bento, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.

PANELAFRO

2ª FESTA UMOJA – UMA NOITE
AFRO-NORDESTINA

Dia 28 (sexta-feira), a partir das 19h. Casa de Cultura do M’
Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da Silva. Piraporinha, Zona
Sul. Entrada franca.

BATUQUE DU ZÉ E DA DONA MARIA

Roda de Samba com intervenções de
manifestações artístico/cultural oriunda
dos povos de terreiro. Atividade mensal,
todo dia 07 de cada mês. A roda recupera
a musicalidade do samba, a partir das três
rodas de resistência negra: roda de samba, de
terreiro e da capoeira.

Dia 07 (sexta-feira), das 18h ás 23h. Sede da Associação
de Sambistas, Terreiros e Comunidades do Samba - ASTEC
- Avenida Nove de julho, 423 – Centro.Entrada R$ 7,00.
(11) 99534-8300. comunidadesdosamba@gmail.com .

QUINTA DO RISCADO

Excluídas das agendas culturais oficiais,
muitas famílias negras passaram a organizar
seus próprios bailes. Naquela época, final
da década de 50 e início de 60, tocavamse discos nas vitrolas durante os finais de
semana. Ao som de artistas como Jorge Ben
Jor e Bebeto, surgia um fenômeno cultural que
misturava samba, bossa nova, rock, swing
e jazz. Dos quintais das casas das famílias
negras de São Paulo, o samba rock invadiu
os salões nos deixando heranças ricas como
os Bailes Blacks e Bailes Nostalgia. Com o
tempo, assistimos a profissionalização de
dançarinos, músicos, DJs e professores de
dança. Discotecagem: DJ Poeta. Realização:
Abaya Produções.
Dia 06 (quinta-feira), das 18h30 às 21h30. Sede da ASTEC
SP - Avenida 9 de Julho, 423. Centro.
Entrada Franca. (11)98528 -7954.

Guma

Produzido pelo Grupo Espirito De Zumbi, tendo
por objetivo valorizar e promover a cultura
afro-brasileira na periferia. Foi idealizado
para proporcionar a 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.

A proposta deste fraterno encontro
musical e cultural, que teve a sua
primeira edição em março e será
mensal, tem como fundamento aos
conceitos práticos de “união”, de
“refúgio” e de “solidariedade” ativa
que, através do Tempo, perpassa
toda a experiência coletiva de êxodo
/ diáspora / e migração forçada
vivenciada por trabalhadores e
trabalhadoras de todo o mundo,
travessias traduzidas de formas
artísticas diversas, especialmente,
na linguagem musical. No ritmo, no
tambor; no banzo, na alegria; nos tons
e na poesia, cantada ou falada.
A festa será mensal, todo segundo
sábado de cada mês no AL JANIAH,
com uma temática e nesta edição
dedicado as mulheres negras com
os anfitriões residentes do grupo de
cultura afro Umoja e também com a
participação do grupo Juçaral dos
Pretos(tambor de criola) e da cantora
Yzalú.
Dia 08 (sábado), das 21h30 às 04h. Bar Al
Janiah – Rua Rui Barbosa, 269. Bixiga. Entrada:
R$15,00. (11) 98626-4283.
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TV Digital para todos
O sinal analógico da TV foi desligado no dia 29 de março. Se
você tem TV de tubo e ficou sem transmissão, pode requerer
um kit de conversão gratuitamente. Para isso é necessário estar
vinculado a programas sociais do Governo Federal, tais como
Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Carteira do Idoso e
Programa Brasil Alfabetizado, entre outros. Por meio de seu CPF
ou NIS – Número de Identificação Social, é possível agendar a
retirada do kit por meio do site www.sejadigital.com.br ou pelo número 147 (ligação gratuita).
Procure também o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social mais próximo de sua
casa ou fique atento aos mutirões de agendamento que instituições como a Ação Educativa
estão promovendo. No nosso caso, atuamos na Zona Leste e Guarulhos. Seja digital já!

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.

Patrocínio

Apoio

Coordenação: Eleilson Leite.
Edição e redação: Elizandra Souza.
Assistente de Comunicação: Michelle Ohl.
Projeto Gráfico: Agência Enkel.
Diagramação: Gledson Neix.
Revisão: Marcel Coronato
Site: Paulo Pastor Monteiro.
Colaboração: João Claúdio Sena , Sonia Bischain,
Sérgio Most, Jana Inocêncio, Juliane Cintra, Denise
Eloy e Waldo Lao.
Jornalista Resp.: Elizandra Souza - MTB 62725/SP.
Tiragem: 3.000 exemplares.

Realização

