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MUZIMBA

O poeta Akins Kintê (foto) lança
seu novo livro no dia 13 na
Galeria Olido e segue uma agenda
que passará por vários saraus,
espaços culturais e campos
de futebol. Um CD com quinze
poemas declamados pelo autor
acompanha o livro.

Gustavo Aguiar
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Akins Kintê chegou na humildade, sem maldade, com um
novo livro nos braços. Nome da criança: Muzimba, povo
guerreiro da África mátria do poeta da Brasilândia. Depois
de dividir obras com outros autores, dessa vez ele veio com um
livro só dele. Vai lançar no dia 13 na Galeria Olido e depois segue
uma jornada durante os meses seguintes por vários saraus e espaços
culturais. Poeta de beira de campo, como diz Sergio Vaz em inspirada
apresentação, Akins fará também lançamentos nos campos de várzea da Zona
Norte e outras quebradas numa celebração como se fosse o livro um rebento,
caçula de uma linhagem que vem de Punga, há exatos nove anos até chegar a
Muzimba. Um percurso de negras palavras que revela um escritor maduro em pleno
domínio de sua estética. Akins entrou para o cânone da literatura periférica. Com Muzimba
ele cravou seu lugar entre os principais escritores desse movimento que ainda vive o
apartheid editorial como afirma Allan da Rosa no prefácio reverberando a tese por meio da qual
questiona o sistema de produção e difusão literária do Brasil.
Muzimba traz na capa uma imagem do rosto de Akins coberto por um desenho de quebrada
como se fosse uma tatuagem. Todos os seus poros estão ocupados por becos e ruelas. Na
altura da testa se abre um clarão retangular formando um campo de futebol. Nas orelhas os
desenhos são de antenas parabólicas e ao invés de pelos, há uma vegetação no rosto do poeta.
É possível deduzir dessa imagem que ele quis fazer um tributo à Brasilândia, bairro em que
nasceu e que fica junto à Serra da Cantareira mesclando a densidade populacional típica de
bairros periféricos com o flerte da mata que resiste e só existe nas bordas da metrópole. Akins
faz de seu livro uma ode ao pertencimento que tem a sua quebrada, ao povo negro e a sua
família. Sua literatura viceja samba, rap, funk, amor, sexo e futebol, não necessariamente nessa
ordem.
Um livro de capa azul claro, escolha rara que confere uma leveza que ressalta o tom alegórico
da imagem anteriormente descrita. Um projeto gráfico que dialoga bem com o conteúdo das
poesias do autor e valoriza muito a obra, um empreendimento editorial independente que
oferece ainda um brinde de luxo: um CD com 15 poesias declamadas pelo autor. Quem já viu
Akins declamar nos saraus sabe que a oralidade e a ginga de seu corpo são partes de sua
poesia, algo que se perde na leitura no papel. Mas com o CD o leitor fica ressarcido, em parte,
do prejuízo de não ver o poeta declamar. Quem sabe em um próximo projeto ele faça um DVD.
Mas seu eu fosse você seguiria esse rapaz pois ele é um poeta andarilho, não se fixa em apenas
um sarau. É possível vê-lo no Elo da Corrente, Sarau da Brasa, Suburbano, Binho, Cooperifa e
muitos outros. Vendo-o declamar você entenderá o que significa a conversão do poeta à sua
própria poesia.
Akins demonstra também no seu novo livro uma
maturidade quando faz crítica social por meio da
poesia. É contundente sem ser panfletário
e sua sintaxe encharcada de gírias não se
converte num hermetismo só decifrável aos
que compartilham do mesmo universo
linguístico. O racismo é o tema ao qual
se dedica e destila sua verve crítica. São
pelo menos dez poemas que abordam os
conflitos raciais agrupados no capítulo
“pros meus malungos” que abre com
o poema “Juventude Negra” que alerta
para o genocídio. Em “Refúgio do
Operário”, Akins foi capaz de transpor
para uma estrofe de quatro curtos versos
o mecanismo da mais valia: No trampo
aos trapos reflito/ o patrão genial/ fatura
todo o capital/ que eu capto. Genial esse
poeta muzimba da Brasilândia.
Ênio Cesar
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Hip-Hop
SHOW DA YZALÚ NO CCJ

BAILE BLACK COM NELSON
TRIUNFO E CONVIDADOS

A apresentação Baile Black, com Nelson
Triunfo e seus convidados Jean B, Fabinho,
Jurandir, Jack, B.Boy Danzinho e Lisandra
mostra a evolução do hip hop focando-se na
dança, desde os tempos do soul funk até os
dias atuais, com o que chamamos de B.boy,
Poppingm, Loking, House e Waacking.

Divulgação

Dia 18 (sábado), das 17h às 18h. Sesc Vila Mariana – Rua
Pelotas, 141. Vila Mariana. Entrada franca.
(11) 5080-3000.

O 5ª Independente desta edição em
homenagem ao dia da Mulher Negra
na América Latina e Caribe recebe a
cantora Yzalú. Em 2012, ao interpretar
a música “Mulheres Negras”,
composta pelo Eduardo Ex-Facção
Central, Yzalú teve a sua importância
no cenário da música independente
reconhecida. No ano seguinte,
lançou seu primeiro videoclipe da
música “Cabeça de Nego”, do rapper
Sabotage. E está com o seu primeiro
CD intitulado “Minha Bossa é Treta”.
Dia 28 (quinta-feira), 20h. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641.
Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3984-2466. www.yzalu.com

RIVAL VS RIVAL

Este evento tem o objetivo de integrar
pessoas de diferentes localidades (nacionais
e internacionais) com o movimento Hip-Hop e
as responsabilidades sociais implícitas na arte,
em prol: da inclusão social (racial, financeira e
de gêneros) e da difusão da cultura brasileira
(afro-brasileira e nativa), a partir de ações em
diversas regiões paulistas.
Dia 31(domingo), das 10h às 21h. Rede Cultural Beija-Flor
Estrada Pedreira Alvarenga, 2343/9 – Eldorado, Diadema.
Próximo ao Parque Ecológico, em frente a faculdade
Unifesp. Entrada: R$ 6,00. (11) 4049-4440/ 4047-2231.
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MANO RÉU - RAP NA VOLTA PRA
CASA

Em parceria com o projeto Cultura nos
Terminais da SpTrans, Mano Réu apresenta o
Show “Essa Tal de Reinvenção”. O projeto tem
como objetivo proporcionar um ambiente mais
agradável no horário de pico do terminal, por
meio da apresentação de artistas do bairro.
Nesse edição com os convidados: Re Lopes
e Peba.
Dia 21 (quinta-feira), 18h. Terminal Vila Nova Cachoeirinha,
Zona Norte. Entrada franca. www.manoreu.com.br.

BATALHA DAS GUELAS

Chega à quarta edição este projeto precursor
no Brasil das batalhas de beatbox de rua. O
objetivo é ocupar espaços públicos da cidade
de São Paulo e a proposta é interagir com o
público, já que entre as regras está o “voto
popular”, que depois é somado aos dos
jurados convidados

Dia 24 (domingo), das 15h às 17h. Centro Cultural OlidoAv. São João, 473. Centro. Entrada franca. (11) 3331-8399/
3397-0171.

REDUTO DO RAP

Idealizado pelo Coletivo NusCorre surgiu
para fortalecer os eventos de rap na periferia
da Zona Norte e aproximar os jovens da
Cultura Hip Hop. Nesta edição com show
de Wu Furmigueiru, discotecagem com os
DJs: Makola e Guinho Jam Black . Microfone
aberto. Djs Convidados.

Dia 30 (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) 98063-5683.
www.redutodorap.com.br.

Samba
EVENTOS
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 Roda de Samba Terra Brasileira
Homenagem a Ismael Silva.
Dia 08 (sexta-feira), das 19h às 21h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333 r. 153/126.

SAMBA DO TEMPO DO ONÇA

Fundada em 2012. Com repertório que vão de
sambas da era do rádio passando por sambas
de terreiro até sambas autorais tem o intuito
de resgatar e manter viva a origem do samba.
Acontece no último domingo do mês.
Dia 31 (domingo), a partir das 16h. Birosca do Bal - Rua
Maestro Marzagão, 05B. Parque Santo Antônio, Zona Sul.
Entrada franca.

VIVÊNCIA DOS SAMBAS DO
RECÔNCAVO BAIANO

SAMBA NOSSAS COISAS

Idealizado pelos @migosdosamba.com, em
parceria com a Ação Educativa, o projeto
convida sambistas das rodas de samba.
Convidado: Jair 12x8.

ENCONTRO DE COMPOSITORES
SAMBA DO CONGO

Encontro de compositores, com a presença de
convidados da velha guarda e da nova geração
do samba.
Dia 26 (terça-feira), 20h. Nossa Quebrada
– Prosa em cantos e histórias em versos –
Convidado: Claudinho de Oliveira – compositor
e cantor e ex-integrante do Grupo Soweto.
Todas as terças-feiras, 20h. Casa de Cultura da Brasilândia
- Praça Benedita Cavalheiro S/Nº. Brasilândia, Zona Norte.
Entrada Franca. fernando.ripol@hotmail.com.

SAMBA DOS AMIGOS DA CIDADE
LÍDER

Roda de samba 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 16h às 20h. Quadra Grêmio Gaspar
– Antiga Farol – Rua Virginia Augusta Miguel, 350. Cidade
Líder, Zona Leste. Entrada franca. (11) 99583-5437.

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.
Casa de Cultura da Brasilândia - Praça Benedita Cavalheiro
Dia 09 (sábado), das 15h às 22h. Rua Pascoal da Costa,
04. Vila Albertina (CDC Curtiball, Antigo Cliper), Zona Norte.
Entrada franca. (11) 99259-8181

Divulgação

Dias 05 e 19 (domingos), das 10h às 13h. Centro de Dia 22
(sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa – Rua General
Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11) 3151-2333.

A Batucada Tamarindo apresenta
no repertório sambas do recôncavo
baiano, samba de roda, sambachula, samba duro, afoxés da Bahia
e Pernambuco. Tem como base a
música tradicional Malinké (do oeste
da África), Candomblé Nagô, Ketu,
Angola e toques das religiões afrocubanas, misturando ancestralidade
com o presente, apresentando a ÁfricaBrasil dos dias de hoje.
O tradicional e o moderno convivem
muito bem na sonoridade dos
tambores do grupo. A levada do batá
(tambor cubano) está ali junto com um
canto de Ketu (nação do Candomblé),
dialogando com um surdo de samba
ou, em outro momento, Ilus, pandeiros,
ganza com o djembé e dununs
(tambores africanos).
Dia 24 (domingo), das 13h às 14h30. Sesc
Vila Mariana – Rua Pelotas, 141. Vila Mariana.
Entrada franca. (11) 5080-3000.
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE
SAMBA DA VELA 16 ANOS

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 3º domingo do mês com um repertório de
sambas consagrados e composições inéditas
de integrantes da própria comunidade.

Divulgação

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 c/ Alexandre.

Na noite do dia 17 de julho do ano
2000 foi criada a roda Samba da Vela.
Os irmãos Magno e Maurílio junto
com Paquera e Chapinha em momento
de inspiração coletiva criaram os
fundamentos da comunidade que
vigoram até os dias de hoje. Dois
deles definem a identidade da
agremiação: a vela como relógio e o
repertório formado exclusivamente
por composições próprias. Paquera,
falecido há dois anos, encontra-se em
outra dimensão, Magno e Maurílio,
depois de mais uma década integrando
o Quinteto em Branco e Preto,
afastaram-se para formarem a dupla
Os Prettos. Coube ao Chapinha manter
a tradição e no dia 18 de julho ele
estará no centro da roda comandando
mais um aniversário, no embalo dos
100 anos do Samba. Além do samba
haverá feira de artesanato e outros
produtos culturais. Na ocasião, o
Samba da Vela homenageará a Agenda
Cultural da Periferia.

Dia 18 (segunda-feira) a partir das 20h. Casa
de |Cultura de Santo Amaro – Praça Francisco
Ferreira Lopes, 434 (altura do nº 820 da Av. João
Dias) – Santo Amaro, Zona Sul. Contribuição
voluntária: R$ 5,00 (11) 31068569.
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SAMBA DO OLARIA

Iniciou-se 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 15h. 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 início 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)972459007.

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 Professor Luiz 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.

ANIVERSÁRIOS DAS
RODAS DE SAMBA

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. Convidadas:
Neide Sales e BiaFlow.
Dia 10 (domingo), a partir das 17h. Rua Armando Guzzi,
s/n. Freguesia do Ó, Zona Norte. Entrada franca. (11)
99466-3216 c/ Geraldo.

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. Nesta
edição: Festa Julina.
Dia 17 (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.

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. www.pagodeda27.com.

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. Convidado: Terreiro de
Compositores.

Dia 30 (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.
comunidadesambadatenda@gmail.com.

Divulgação

10º ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE
DO BURACO DO SAPO

12º ANIVERSÁRIO DA 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 (Foto).

Dias 09 e 16 (sábados), a partir das 20h.
Avenida Maria Cursi, 799. São Mateus (altura do
nº 2680 da Av. Mateo Bei), Zona Leste. Entrada
franca.
Dia 24 (domingo), das 15h às 21h. Instituto
Cultural e Memória do Samba de São MateusRua Monte Mandira 40. Jardim Nove de Julho.
São Mateus, Zona leste. Entrada franca. (11)
99188-9186 c/ Reinan.

19ª ANIVERSÁRIO 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 no
domingo no mês. É possível também
apreciar uma deliciosa feijoada
preparada pela líder do samba
Dona Generosa. Nesta edição com
convidados especiais.

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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Formação Cultural

Divulgação

VOU APRENDER A LER PARA
ENSINAR MEUS CAMARADAS

A oficina envolverá o tema
afrofuturismo a partir da exploração
entre a conexão da produção artística
histórica na diáspora negra em
suas expressões mais explícitas de
resistência textual, como o hip hop,
e a própria ideia de produção textual
como ferramenta de emancipação e
devir estético. Expandindo a noção
da oralidade como imprescindível
à permanência negra no Brasil e no
mundo, espalhada pelo cancioneiro
popular, pelas rodas e gingas de
sambas, cocos, maracatus e outros
ritmos, o propósito da oficina é
fornecer subsídios textuais à expressão
e afirmação da autoestima pela fala
e pela escrita, com inspiração na
assunção proposta pelo afrofuturismo
de tecnologias acessíveis e
transformadoras de cotidianos.
Metodologia:
compartilhamento
MSÁRIO
LANÇA
NOVO ÁLBUM de
Msário,
um dos
fundadores
do Pentágono,
canções
negras
afrobrasileiras,
textos
grupo
que inovou
o hip hop nacional
ao lado
e poemas
de escritoras/es
negras/
de os
nomes
Criolo,
Projota e
das como
Américas
e Emicida,
Caribe. Produção
Rael,
primeiro
trabalho
solo Sangue
de lança
textosseu
orais
e escritos
a partir
dos
de Leão, após o término do grupo. Com
textos motivadores.
influências de Racionais, RZO, Bob Marley
Palestrantes:
Oléria
Poliana
e James
Brown, oEllen
rapper
traz àeraiz
do rap
Martins.
o reggae e a black music, com letras que
Dia 16 (sábado), das 10h às 18h. Centro de

carregam
dificuldades
do cotidiano
Pesquisaas
e Formação
do Sesc
- Rua Dr. junto
Plínio
com
mensagens
Barreto,
285. 4º positivas.
andar. Bela Participação
Vista. Entrada de
R$
15,00
R$ 25,00
(meia) e R$
Fioti,
Ogi,(comerciário),
Kamau e Akira
Presidente.

(inteira).21h30.
(11) 3254-5600.
Dia 50,00
10 (sexta-feira),
Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93.
Pompeia. Entrada: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$
6,00. (11) 3871-7700.
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OFICINA DE LAMBE LITERÁRIO –
IDENTIDADES

Conhecido pelo seu uso como meio de difusão
de propagandas, o lambe lambe também é
usado para compartilhar ideias, arte escrita
ou desenhada e protestos. Durante a oficina
discutiremos o machismo, racismo e a lesbo/
bifobia presente em nosso dia a dia, os
estereótipos expostos pela mídia e a (des)
construção do feminino.
Coordenação: Victória Sales.
Dias 10, 17, 24 e 31 (domingos), 15h. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

ZUMBIDO DAS ABELHAS GRANDES

Oficinas de maracatu, expressão da cultura
popular brasileira de matriz africana que
engloba dança, música e instrumentos de
percussão, como alfaia, caixa, agbê e agogô.
Coordenação: Gledson Alves Lima.

Sábados, das 10h às 1h30. Até dia 17/12. Biblioteca
Pública José Mauro de Vasconcelos. Pça Comandante
Eduardo de Oliveira, s/nº. Parque Edu Chaves. Zona Norte.
Entrada franca. (11) 2242-8196.

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Esta oficina procura passar a experiência
musical de ritmos e melodias de diferentes
povos, possibilitando o contato das crianças
com diferentes instrumentos, melodias,
timbres, línguas e histórias presentes no
universo indígena, africano, entre outros.
Coordenação: Camila Barbosa Latenek.
Segundas-feiras, das 14h às 16h e Sábados, das 09h às
11h. Até dia 14/11. Centro Cultural Tendal da Lapa - Rua
Guaicurus, 1.100. Lapa., Zona Oeste. (11) 3862 1837.

OFICINAS - LUZ DE ODARA

O grupo Cultural Luz de Odara é composto
pela junção de dois grupos, Grupo
Caminhantes da Luz e Tupinambá e Sultão
das Matas nos quais realizam a valorização da
Cultura de Matriz Africana e suas tradições.
As oficinas culturais oferecidas são: Curimba,
dança, canto e teatro afro.
Todos os domingos, das 09h às 11h. Avenida Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, 5241 - Vila do Encontro, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 95772-9718 c/ Samara.

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 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.
sementedeangolasp.blogspot.com.br.

SARAU PRETAS PERI

Pretas Peri é um coletivo de Mulheres Negras
que desenvolvem diversas ações na periferia
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 com microfone aberto
para intervenções artísticas e tem como
proposta valorizar e fortalecer a mulher/artista
periférica. Nesta edição com o tema: Mulher
afro-latina e caribenha com o lançamento do
livro Coroações de Debora Garcia, show de
Luana Hansen.
Dia 31 (domingo), a partir das 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.

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.

Dia 11 (segunda-feira), 21h. Espaço Clariô –Rua Santa
Luzia, 96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.

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. Nesta edição
lançamento do livro “Muzimba – Na Humildade
sem maldade”, de Akins Kintê.

AKINS KINTÊ LANÇA LIVRO
E CD DE POESIAS
REDUTO
O livro e cdDO
RAP
“Muzimba –

Idealizado
na
humildade
pelo
semColetivo
NusCorre
maldade”, de
surgiu
para
Akins Kintê,
fortalecer
primeiro os
eventos de rap
trabalho
na periferia da
autoral
que
Zona Norte e
reúnem
aproximar62
poesias
os jovens da
criadas
de
Cultura Hip
2009Show
a 2015.
Hop.
com
O CD contém
Rafael
Teixeira.
15 poesias
musicadas
produzidas
Microfone
aberto.
Djs Convidados.
Diaem
18 (sábado),
dascom
17h àso22h.
Praça Monsenhor
Escrivá
parceria
produtor
Tico Pro.
(Thug Square) - Avenida Fuad Lutfala, SN (Ponto final do
Kintê,
nascido
e criado
na Zona
VilaAkins
Iório - Pista
Skate),
Zona Norte.
Entrada franca.
(11) 9
8063-5683.
www.redutodorap.com.br
Norte de
São Paulo, Brasilândia, é um
artista ativo no cenário cultural dos
saraus periféricos de São Paulo.
Dia 13 (quarta-feira), 19h. Galeria Olido
Avenida São João, 473. Centro.
Dia 14 (quinta-feira), 20h30. Sarau
Elo da Corrente – Rua Jurubim, 788.
Pirituba, Zona Oeste.
Dia 17 (domingo), 13h. Samba na Feira
– Avenida Eulina, 256. Vila Santa Maria.
Bairro do Limão, Zona Norte.
Dia 20 (quarta-feira), 19h. Sarau
Samba Original – Rua Cerqueira Cezar,
703. Jardim Santa Tereza Novo. Embu
das Artes. Entrada franca.
Dia 21 (quinta-feira), 19h. Sarau do
Vinil – Av. Yervant Kissajikian, 1439.
Vila Joaniza, Zona Sul. Entrada franca.
Dia 24 (domingo), 15h. Sarau
Perifatividade – Rua José Pereira Cruz,
81. Telecentro Parque Bristol, Zona Sul.
Dia 28 (quinta-feira), 19h. Sarau do
Fórum – Rua Jurubatuba, 1610. Centro,
São Bernardo do Campo.
Mais informações: akinskinte@gmail.com

Dia 18 (sábado), a partir das 15h. Largo São Bento, Centro.
Entrada franca.
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SLAM DA GUILHERMINA

O Campeonato de poesias faladas
(spokenword) acontece desde fevereiro
de 2012, toda última sexta-feira de
cada mês no metrô GuilherminaEsperança, 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. A premiação
contêm livros, CDs, camiseta e a
cobiçada vaga pra final, sendo o
vencedor desta poderá representar o
país na Copa do Mundo de Poesias na
França.
Dia 08 (sexta-feira), das 20h às
21h30. Sesc São Caetano – Rua Piauí,
554. São Caetano do Sul. Entrada
franca. (11) 4223-8800
Dia 29 (sexta-feira), 20h. Lançamento
do livro “O Canto do Lobo”, de
Edilson Borges (Lobinho) e edição
oficial – Circuito Slam BR –Vaga
para a Copa do Mundo de Slam da
França 2017. Metro GuilherminaEsperança na Praça ao lado esquerdo
da catraca, Zona Leste. Entrada franca.
slamdaguilhermina@gmail.com.
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RODA DE CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO

O Centro de Arte e Promoção Social – CAPS
organiza diversas atividades para a construção
do conhecimento em diversas linguagens.
Dia 02 (sábado), 16h - Pingado Filosófico –
filosofando com música (a partir de 13 anos).
Mediação: Fabio Lucas, Lorena Hollander e
Viviane Pereira .
18h - Café Filosófico - Mediação: Cleane
Cavalcante Gomes, Luan Siqueira e Maria
Vilani.
Dia 09 (sábado), 18h - Roda de Estudos
Jurídicos - Mediação: Ribamar Machado.
19h - Roda de Poesia com Gabriela Silva e
Márcio Ricardo.
Dia 16 (sábado), 18h. Roda de Estudos da
Arte - Mediação: Lara Gomes
20h - Ciência da Religião. Mediação: Israel
Santos e Tibério Scárdua.
Dia 23 (sábado),18h - Roda da Educação Mediação: Fabiola Brasil
20h - Roda de Estudos Afro- Brasileiros.
Mediação: Lucimeire Juventino.
Casa de Cultura Palhaço Carequinha - Rua Professor Oscar
Barreto Filho, 350. Parque América. Grajaú, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 98296-7527.

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 31 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241. Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

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. Nesta edição com lançamento do
livro Antologia Poética Comemoração de 10
anos do Círculo Palmarino.

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

Acontece desde 2010 na 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 PRETO NO BRANCO

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. Todo 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.

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.

SARAU DA PONTE PRA CÁ!

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.

Desde novembro de 2015 o Sarau Encontro de
Utopias tem o CCSP como sua sede. Sempre
no terceiro sábado de cada mês, o encontro
realiza apresentações musicais, recitais,
performances e lançamentos de livros e CDs.
Dia 16 (sábado), das 18h às 20h. Centro Cultural São Paulo
– Rua Vergueiro, 1000. Paraíso. Entrada franca.

SARAU NO MEIO DO MUNDO

Realizado no último sábado do mês, convida
músicos, escritores e poetas da região para
mostrar sua arte. Com Enoque Ferreira de
Paula, Matheus Souza Ferreira, Wellington de
Paula e Ingrid Felix Araújo.

Dia 30 (sábado), das 16h às 19h. Biblioteca Pública José
Mauro de Vasconcelos - Praça Com. Eduardo de Oliveira,
100. Parque Edu Chaves, Zona Norte. Entrada franca. (11)
2242-8196/ 2242-1072

SARAU LITERATURA NOSSA

Esta atividade organizada pela Associação
Cultural Literatura no Brasil, desde 2009
no qual reuné escritores, poetas e artistas
da periferia para comungar a palavra e a
cidadania.

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

Divulgação

SARAU ENCONTRO DE UTOPIAS

Teve início em setembro de 2014 com
o intuito de incentivar a leitura e de
reunir poetas, músicos, compositores,
dançarinos e para partilhar arte na
comunidade ocupando praças na
primeira segunda-feira de cada mês
com o intuito de realizar expressões
artísticas no espaço público. Poetas
residentes: Thata Alves e Fábio
Luciano. Nesta edição com os
convidados: Coletivo Poesia na Faixa,
Poetas Ambulantes, lançamento do
livro de poesias “Negra Nua e Crua”,
de Mel Duarte, James Bantu, Maracatu
Ouro do Congo e fotos com Nilson
Hashizumi e graffite com Juh Macedo.
Dia 04 (segunda-feira), 18h. Rua Aroldo de
Azevedo – Praça do Campo Limpo. Em frente ao
Espaço CITA. Campo Limpo, Zona Sul. Entrada
franca. (11) 9 9318-9075.
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MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS MOSTRA DE ARTES CÊNICAS
A temporada 2016 da Mostra der
Artes Cênicas Estéticas das Periferias
acontecerá dentro do Sarau Bodega do
Brasil com um único espetáculo em
julho. A partir de agosto, até dezembro
serão mais 11 apresentações.
Causos do nordeste - Espetáculo de
humor da Bodega do Brasil
O espetáculo reúne no mesmo palco
os atores cômicos Costa Senna e
Varneci Nascimento numa reunião de
causos engraçados interpretados em
estilo comédia dramática. São histórias
recolhidas da tradição popular da
Bahia, estado de origem de Varneci e
do Ceará, terra natal de Costa Senna.
Trata-se de uma compilação guiada
pelo potencial cênico das histórias. Os
autores vão muito além de um show
de humor ou stand up contemporâneo.
Há uma dramaturgia que costura as
histórias dando um sentido de conjunto
muito raro nesse tipo de espetáculo
muito marcado pelo encadeamento
de piadas. Causos do Nordeste é
hilariante, porém, sem perder a rigor
cênico que o fundamenta. Abrirá o
Sarau Bodega do Brasil de julho.

Dia 09 (sábado), 19h. Ação Educativa- Espaço
Cultural Periferia no Centro – Rua General Jardim,
660, Vila Buarque, Centro. Entrada franca. (11)
31512333.
Patrocínio

Apoio

Realização
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SOTAQUES DO NORDESTE – TEATRO

Programação especial que conta com
atividades que contemplam a diversidade
do povo nordestino através de diversas
linguagens artísticas.
AO PÉ DO OUVIDO - CIA NÚCLEO
EXPERIMENTAL – Este espetáculo apresenta
as histórias de sete pessoas que saíram de
sua terra natal, na região Nordeste, e migraram
para a cidade de São Paulo em busca de
melhores oportunidades.
Dias 07 e 08 (quinta e sexta-feira), das 20h às 21h e dia 09
(sábado), 19h às 20h.

DONZELA GUERREIRA - CIA MUNDU RODÁ O espetáculo Donzela Guerreira é a busca de
uma tradução poética do romance de tradição
oral que narra a trajetória da donzela que vai
à guerra. A história se resume na travessia de
uma jovem que se disfarça de homem para
seguir em combate no lugar de seu velho pai.

Dias 14 e 15 (quinta e sexta-feira), das 20h às 21h e dia 16
(sábado), 19h ás 20h.
Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom
Conselho, 120. Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca.
Retirar ingresso com 1 hora de antecedência.
(11) 5510-2700.

BONS TEMPOS VEM E VÃO

É uma comédia realizada pela Cia Teatral Sama
Elyon, que vai celebrar a memória viva das
periferias! Com muito swing o texto inspirado
nas histórias de frequentadores de bailes black
dos anos 80 pretende mostrar as riquezas,
as belezas e as peculiaridades existentes nas
festas que agitavam a época.
Dia 30 (sábado), 18h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha,
Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

A INOCÊNCIA DO QUE EU (NÃO) SEI

Quatro trajetos mostram desejos e
contradições de pessoas em busca de
aprendizagem. De modo poético e irônico a
peça extrapola o universo escolar para discutir
relações humanas por dispositivos de controle
social e econômico.
Até dia 24/07. Sábados, 20h e domingos, 19h. Casa de
Teatro Mariajosé de Carvalho - Sede da Companhia de
Teatro Heliópolis - Rua Silva Bueno, 1533. Ipiranga, Zona
Sul. Entrada: R$ 5,00. (11) 2060-0318 .

Outras Cenas
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 de
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.

CAFÉ DOS ARTISTAS

Inspirado nos antigos encontros de artistas
circenses que ocorriam no Largo do
Paissandu, às segundas-feiras, dia de folga
das companhias, este Café homenageia
artistas, trupes ou circos que fizeram parte da
história dessa arte no Brasil.
Dia 25 (segunda-feira), 15h. Centro Cultural Olido – Centro
de Memória do Circo - Av. São João, 473. Centro. Entrada
franca (11) 3331-8399/ 3397-0171.

32ª EDIÇÃO DO BATUCAFRO

Formado em 2013 O Coletivo “Sal do
Quilombo” é composto por jovens músicos
negros da região do Jabaquara zona Sul de
São Paulo, que buscam pesquisar, resgatar
e difundir a musicalidade afro-brasileira por
meio do Samba. Desde 2015 o coletivo uma
tradicional roda de samba, aliada a exposições
de artes, oficinas e culinária afro-brasileira,
com a presença de diversos músicos, artistas
locais e amantes dos tradicionais sambas de
roda, cantados de forma acústica e batido na
palma da mão.
Todos os sábados, das 18h às 22h. Avenida Engenheiro
George Corbisier, 730.Prox. ao Atacadista ASSAI.
Jabaquara, Zona Sul. Entrada R$ 5,00.
https://saldoquilombo.wordpress.com (11) 99429-7904 /
94725-2806.

PANELAFRO

Produzido pelo Grupo Espírito 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 coco, 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. Sempre 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

Divulgação

COLETIVO SAL DO QUILOMBO

BatucAfro é o encontro de grupos
e pessoas que trabalham com a
Cultura Popular e Afro-Brasileira para
celebrar, compartilhar experiências
e se fortalecer. Acontece sempre
no segundo sábado do mês,
homenageando um Orixá, seguindo a
ordem do Xirê (a palavra xirê significa
brincar, dançar, e mostra o tom alegre
da festa onde os Orixás vêm à terra
para dançar e brincar com seus
filhos, tendo uma ordem que segue
a mitologia). O projeto acontece na
Casa de Cultura do Itaim Paulista com
grupos convidados que tem trabalhos
similares ao BatucAfro, que somam
nessa grande festa. Nesta edição com
homenagem à Xango e ao Tatá Tião
Kizambore e com os convidados Filhos
de Kaya e Baque Bolado.
Dia 09 (sábado), a partir das 17h. Casa de
Cultura do Itaim Paulista Rua Barão de Alagoas,
340. Itaim Paulista, Zona leste, Entradra franca.
(11) 95720-7961/96675-8257
www.facebook.com/batucafro.
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DITOLINHADURA – GRUPO
CORPO MOLE

O Grupo Corpo Molde irá realizar a sua
temporada 2016, em comemoração
aos seus três anos de atuação,
com o espetáculo de dança-teatro
“DITOLINHADURA” no qual aborda os
tempos da Ditadura Militar Brasileira,
trazendo os corpos contemporâneos e
caóticos da época em uma renovação
dialogando entre o poder do ser
humano e o dominante e o dominado.
Dias 01 e 02 (sexta-feira e sábado),
20h - Casa de Cultura Campo Limpo
- Rua Aroldo de Azevedo, 100. Jardim
Bom Refugio, Zona Sul.
Dias 07 e 08 (quinta e sexta-feira),
20h - CEU Paraisópolis - Rua Dr. José
Augusto de Souza e Silva, s/n. Jardim
Parque Morumbi, Zona Sul.
Dias 15, 16 e 17 (sexta-feira e sábado)
20h (domingo) 19h. Associação
Amigos da Fábrica de Criatividade
do Capão Redondo - Rua Dr. Luís da
Fonseca Galvão, 248. Capão Redondo,
Zona Sul.
Dias 19 e 20 (terça e quartafeira),19:30h. CEU Campo Limpo
- Avenida Carlos Lacerda, 678 Pirajussara, Zona Sul.
Dias 21 e 22 (quinta e sexta-feira),
19h. CEU Casa Blanca - Rua João
Damasceno, 85. Casa Blanca, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 9 4954-8503 - Renan
Augusto. corpomolde@gmail.com.
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ROLEZINHO CCJ

Por meio de intervenções artísticas de funk,
o encontro evidencia o protagonismo dos
jovens da região norte convidando moradores
para se apresentar no CCJ. Instituto Pilar.
Participações: MCs PA e Bob Boladão, Os
Danados e Cia. Chocolate.

Dia 29 ( sexta-feira), das 13h às 18h. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

CASARÃO ARTE LIVRE

O projeto Cultural Casarão Arte Livre, surgiu
em novembro de 2015 a partir da iniciativa
do Gestor do Parque Pinheirinho d’água em
parceria com as bandas Indaiz e Sonora e
surgiu o primeiro evento intitulado Casarão
Arte Livre. Se apropriando do espaço
comunitário localizado no Parque Pinheirinho
D´agua localizado no bairro do City Jaraguá,
com atividades como música, poesias e artes
visuais.
09h às 13h – Ocupa Kids - Atividades
sensoriais para crianças com idade até 3
anos. Oficina do Brincar. Brechoteca – Livros
infantis.
12h às 13h – DJS Convidados: Nite e Dinho.
13h às 15h - Microfone Aberto .
15h às 18h – Artistas Convidados - Nesta
edição com os convidados com H2SO4, Trio
Pé de Roça e Indaíz.
Dia 31 (domingo), a partir das 09h. Casarão do ParqueRua Amador Aguiar, 701. Jaraguá, Zona Oeste. Entrada
franca. (11) 990132-2909.

HOJE É DIA DE ERÊ COM DUDU
BADÉ

O projeto “Hoje é Dia de Erê com Dudu Badé”,
onde “Dudú”, de cor preta e “Badé”, caçar
em grupo, ambos em Yorubá, dão nome a
proposta que visa trazer a cultura africana
e afro-brasileira para crianças. Neste mês,
haverá uma contação chamada “Passeando
pelas palavras de Áfricas”. Com Amanda
Cristina da Silva de Jesus, Ana Caroline da
Silva, Diego Matheus e Odara Dellê.
Dia 16 (sábado), 15h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha,
Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

III COPA DE INTEGRAÇÃO
DOS REFUGIADOS

O já tradicional #FestivalEsquemaNoise volta
a fazer barulho no extremo sul, com muita
música, discussão sobre nossas produções
independentes e lançamentos. O festival
acontece desde 2013 e é organizado pelo
1ºAndar Studio & Produções em parceria com
o Galpão Cultural Humbalada. Nessa edição
com reflexão sobre os espaços independentes
na periferia, priorizando apresentações
musicais, as bandas e artistas que estão
ligados a algum tipo de espaço autônomo
por coletivos e grupos autônomos. Haverá
lançamento do Selo Esquema Noise Records,
iniciativa do 1ºAndar Studio & Produções. O
Selo pretende fazer o lançamento/gravações
de artistas independentes. Música com: Mano
Money´S, Guerrilla, Razallfaya, Daniel Silva e
Sangue Massai.
Dia 03 (domingo), 15h.Galpão Cultural Humbalada - Av
Grande São Paulo, 282. Grajaú, Zona Sul. Entrada R$ 5,00.

MULTIRÃO DE GRAFFITI PROJETO
CORAÇÃO

Primeiro Evento do Projeto CORação de
2016, em parceria com a Batalha dos Loko
e os manos da crew HUC. O evento será
realizado na comunidade Promorar (Jd
Tietê), como sede na EMEF Vinicius de
Moraes, onde durante o ano, as oficinas
serão aplicadas para alunos da mesma.Nesta
edição com os convidados: Batalha Dos Loko
e apresentações:Os Dadiiva, Bia Doxum,
B.M.C.K.M, Monduba Crew, Malik Maluco e
multirão de Graffiti.

Dia 24 (domingo), a partir das 10h. Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vinícius de Moraes - Jardim Tiete - Rua
Bras Pires, 345, Zona Leste. Entrada franca. (11)970636599. coracao.graffiti@gmail.com.

JAM OLIDO DE DANÇAS URBANAS

Todo primeiro domingo do mês, praticantes
de dança de rua se encontram no Olido para
trocar experiências e fazer apresentações.
Coordenação: Frank Ejara. DJs residentes:
Frank Ejara, Rodrigo Ribeiro e Niko.

Dia 03 (domingo), das 15h às 20h. Galeria Olido – Avenida
São João, 473. Centro. Entrada franca.

Mônica Saraiva

8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ESQUEMA
NOISE UNDERGROUND

A terceira edição da Copa de
Integração dos Refugiados na unidade
de Itaquera do SESC. Serão os jogos
de oitavas, quartas e semi-finais com
os 16 times, envolvendo mais de 300
jogadores. Durante a competição
oficial haverá jogos paralelos com
times de mulheres e crianças, além
de apresentações artísticas e outras
atividades culturais. A grande final
será no dia 17. Veja abaixo a tabela
dos jogos. A primeira edição da
competição, realizada em 2014, foi
vencida pela Nigéria e no ano seguinte,
o time do Camarões foi o campeão.
O Brasil é o principal destino de
pessoas em situação de refúgio, em
toda a América. Entre as conquistas
foi criada uma organização chamada
“Rede África do Coração”, que trabalha
com a fraternização dos refugiados
em São Paulo, e com a visibilidade do
tema. A Ação Educativa está entre os
parceiros do evento.
Jogos do dia 10 – oitavas de final
Guiné Bissau x Angola
Benin x Camarões
Costa do Marfim x Tanzânia
Serra Leoa x RD do Congo
Bangladesh x Guiné Conacri
Iraque x Togo
Nigéria x Colômbia
Síria x Mali
Dias 10, 16 e 17. SESC Itaquera Av. Fernando do
Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - Itaquera,
Zona Leste, São Paulo. (11) 2523-9200.
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Editais do PROAC 2016
Em maio foi aberta a temporada 2016 do PROAC. Até o final de junho
havia 26 editais abertos. Destacamos abaixo alguns concursos, cujo prazo
de inscrição, vigora até final de julho ou início de agosto. Acompanhem
atentamente e se informem sobre atividades de capacitação que a Secretaria
de Cultura promove.
PROAC 38/2016 – Territórios das Artes. Vigência: 20/06 a 03/08
PROAC 15/2016 – Artes Visuais – obras e exposições. Vigência: 20/06 a
03/08
PROAC 36/2016 – Estímulo à leitura em bibliotecas municipais. Vigência: 15/06 a 29/07
PROAC 28/2016 – Hip Hop. Vigência: 15/06 a 29/07
Inscrições e informações: www.cultura.sp.gov.br
Fone: 33398000 – Secretaria de Estado da Cultura – Editais

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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