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ARTEIRA COM Z
Divulgação

A programação do Dia do Graffiti, realizada pela
Ação Educativa na última semana do mês, terá
Meduza (foto) como homenageada. Com mais
de 20 anos de graffiti e pixação, Renata Santos
é a personificação da cidade como espaço de
expressão. Na rua ela se faz arteira com Z.
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SOB A ÉGIDE DE MEDUSA

A edição 2017 do Dia do Graffiti homenageia Meduza (Renata
Santos), grafiteira de Sapopemba, que há mais de 20 anos se dedica
à arte de rua nas periferias da Cidade de São Paulo, ora espalhando o
colorido do graffiti, ora mandando um recado contundente no pixo. Por
isso, ela se identifica com o “grapixo”. Mulher aguerrida e engajada, teve no
Hip Hop seu berço. Antes de manejar o spray, ela foi B Girl e integrava a Posse
DRR – Defensores do Ritmo de Rua. Era década de 1990, um tempo em que a
periferia era “estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado”¹.
Renata Santos fez faculdade numa época em que não havia Próuni, FIES e tampouco
Universidade Federal Pública na quebrada. Formou-se pedagoga e atuou como educadora
em projetos sociais voltados à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Foi integrante
do extinto Cedeca Casa 10, do Ipiranga, reduto de militantes do hip hop. Fez história por lá.
Enveredou pela arte de rua, mas não se considera artista, prefere ser reconhecida como
“arteira”, assumindo tanto o sentido de que é fazedora de arte, quanto o lado maroto do termo.
Meduza, apesar de seu protagonismo, é uma mulher discreta e hábil mediadora de conflitos.
Ela sabe o peso da responsabilidade que tem. Está cumprindo seu segundo mandato como
conselheira tutelar. Já são cinco anos de atuação institucional na defesa do Estatuto da Criança e
do Adolescente numa região marcada pela violência onde a juventude negra está sempre no alvo
dos que matam. Renata é séria, mas não carrancuda. Adora samba e integra a torcida organizada
de um time de várzea de sua região.
Ao adotar a alcunha de Meduza, Renata expressa sua identificação com o conhecido mito grego
da mulher misteriosa que ostenta serpentes na cabeça. Entretanto, ela usa a grafia com Z para
dar uma identidade própria. Segundo uma famosa narrativa, Medusa teve seus lindos cabelos
transformados em serpentes num ato de vingança de Atena que se sentiu traída, pois, ela teria se
deitado com Poseidon, rei dos mares, no templo sagrado. A formosa jovem, porém, empoderouse, como se diz nos dias de hoje, e revelou sua ira fazendo bom uso dos animais peçonhentos
que lhe serviam de peruca. Perseguida antes de sua morte, espalhou pânico entre seus algozes,
transformando-os em pedra com a força de seu olhar. Assim protegeu, o quanto pôde, sua
cabeça da decaptação decretada por um monarca cruel. Coube a Perseu, um semi-deus, o feito
de matá-la.
Meduza, com Z, se sente também perseguida e injustiçada. “Tem sempre um querendo arrancar
minha cabeça”, diz ela. No final do Século XX, as feministas deram um novo significado para o
mito de Medusa, atribuindo-lhe as virtudes da independência, da liberdade sexual, da resistência
e da ira feminina. A própria Atena reconheceu sua força ao esculpir a face dela em seu escudo.
Medusa, em grego, quer dizer “guardiã”. Escudo é
“aegis”, que no português virou “égide”.
Estamos, portanto, diante de um belíssimo
mito que engrandece a mulher independente,
altiva e guerreira, senhora de seu
corpo e de sua sexualidade. Frente ao
conservadorismo misógino que nos
assola, o mito da mulher com cabeleira
de serpente é muito bem-vindo. Nesses
tempos em que o feminismo volta a ser
uma força política central, esse mito
é uma grande inspiração. Meduza, a
grapixadora, vive sob a égide da Medusa
grega que lhe protege como uma
guardiã. Tirar a lata de spray de suas
mãos equivale a cortar-lhe a cabeça.
Tenta a sorte Perseu....
¹V.L. (parte II) – Racionais MC’s, 2002.
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Hip-Hop

Divulgação

TÁSSIA REIS - OUTRA ESFERA

Tássia Reis é compositora e cantora e
um dos principais destaques da cena
musical contemporânea. Nascida em
Jacareí há 27 anos, faz do hip hop
sua arma contra e a favor do mundo,
unindo sua criatividade às convicções,
em um discurso tão feminista quanto
libertário (nas mais diversas vertentes,
da intolerância à opressão emocional),
e criando canções que abraçam estilos
diversos, como o rap,o reggae e o jazz.
Nessa trajetória, Tássia já cantou com
Marcelo D2, gravou com Izzy Gordon,
fez shows com a banda de jazzrap
Mental Abstrato, foi para o universo
das rimas femininas no projeto “Rimas
e Melodias”, entrou para a discussão
de gêneros que sempre propôs no
“Salada de Frutas” e a posição política
a levou a novas composições, que
culminam no álbum “Outra Esfera”,
apresentado neste show.
Dia 12 (domingo), 16h às 17h45. SESC Itaquera
– Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de
Mattos, 1000. Itaquera, Zona Leste. Entrada
franca. (11) 2523-9200.

SHOW DA LURDEZ DA LUZ

Em comemoração ao Dia internacional da
Mulher, a rapper se apresenta na Fábrica
de Cultura Brasilândia. No show, a artista
apresenta seus sucessos, como “Andei” e
“Gana Pelo Bang”, além de canções de seu
mais recente EP “Bem Vinda”.

Dia 08 (quarta-feira), 15h. Fábrica de Cultura da Brasilândia
– Av. Inajar de Souza, 7001. Brasilândia, Zona Norte.
Entrada franca. (11) 3859-2300.

FESTA HOT PENTE

Hot Pente é um projeto independente e
itinerante de festa hip hop com protagonismo
feminino. Criada em março 2014, a iniciativa
da jornalista Neomisia Silvestre e da produtora
de moda Thaiane Almeida visa à valorização
da cultura negra e do espaço da mulher no
hip hop. A provocação do nome “Hot Pente”
remete ao uso dos shortinhos/biquínis da
década de 1940 e ao pente quente usado para
alisar cabelos crespos. Nesta edição com
as convidadas: Kessidy Kess e DJ BadSista
(pocket), Gurias (danças urbanas) e o Slam
das Minas (poesia).
Dia 24 (sexta-feira), das 19h ás 22h. SESC Santana - Av.
Luiz Dumont Villares, 579 - Santana, Zona Norte. Entrada
franca.(11) 2971-8700.

SHOW MC SOFFIA

MC Soffia, a rapper mirim, fala sobre como
se orgulha de ser negra e sobre racismo,
para dessa forma poder oferecer cultura e
conscientização para as crianças. MC Soffia
começou a sua carreira aos 6 anos de idade.
Hoje, com 13 anos, gosta de produzir sons
contestadores sobre paradigmas sociais.
Dia 18 (sábado),16h. Fábrica de Cultura Jaçanã - Rua
Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, Zona Norte.
Entrada franca.

BATALHA DA FÁBRICA

FESTIVAL O RAP NA NOVA ERA

Dia 30 (quinta-feira), 20h. Fábrica de Cultura Jardim São
Luís – Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim São Luis,
Zona Sul. Entrada franca. (11)5510-5530.

Dia 18 (sábado), 14h. Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha - Rua Franklin do Amaral, 1575. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte.

A Batalha da Fábrica acontece na Fábrica de
Cultura do Jardim São Luís com a tradicional
batalha de rimas com os Mcs das quebradas.
Nesta edição em homenagem ao mês da
mulher com a convidada Cris do Grupo SNJ.
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Oportunidades a grupos da região em início
de carreira. O evento terá a participação das
bandas Matha Cantica, Sistema Indgesto,
80PK, TL13 e o grupo residente da Fábrica de
Cultura Tríazes Rap.

Samba
EVENTOS
SAPOPEMBA CONVIDA ROBERTO
MENDES, BENJAMIN TAUBKIN E
VALDEMAR PEREIRA

Sapopemba se iniciou no Candomblé Ketu há
cerca de cinquenta anos, assumindo a função
de ogã, na qual aprendeu cantigas de orixás,
assim como os sambas de roda que sempre
finalizam os rituais sagrados com festa.
O cantor e ogã convida o músico baiano
Roberto Mendes, o pianista Benjamin Taubkin,
e o também ogã Valdemar Pereira.
Além dos convidados, a banda base deste
encontro será formada por Ari Colares, Leo
Mendes, Lula Alencar e João Taubkin.

SAMBA NEGRAS

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,
este 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 03 (sexta-feira), das 19h às 22h. Aparelha Luzia - Rua
Apa, 78, Campos Elíseos (Próximo à estação Marechal
Deodoro). Entrada franca. (11) 99816-8218/ 96313-7526.

Dia 24 (sexta-feira),21h Sesc Belenzinho – Rua Padre
Adelino, 1000. Belenzinho, Zona Leste. Entrada R$ 20,00
(inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 6,00 (comerciário).

SAMBA NA 2

TERREIRÃO DO REDUTO

Dia 04 (sábado), das 12h às 22h.. 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.

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, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, convida Amigas do Samba e
Samba da Elis.
Dia 03 (sexta-feira), das 19h às 21h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 3151-2333 r. 153/126.

SAMBA NOSSAS COISAS

Idealizado pelos @migosdosamba.com, em
parceria com a Ação Educativa, o projeto
convida sambistas das rodas de samba.
Convidada: Maiethe Barros.

Dia 17(sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca.
(11) 3151-2333.

Divulgação

Roda de samba realizada pelo Grupo Reduto,
formado 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.

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. Atualmente, com apoio
da Fábrica de Cultura Capão Redondo,
o evento acontece todo 2° domingo do
mês. Nesta edição com as convidadas:
Susana Nogueira e Luana Gaudy.
Discotecagem: DJ Wagner. .
Dia 12 (domingo), a partir das 14h.
Rua Miguel Dionizio do Vale, 35. Jardim
Nakamura. Entrada franca. (11) 5833-5901.
produtorareacaosonora@gmail.com
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE
COMUNIDADE SAMBA JORGE

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.

Waldo Lao

Dia 19 (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.

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 11 (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)97245-9007.

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 característica a troca, o
fortalecimento das tradições, o intercâmbio
intergeracional e entre linguagens que
dialogam com o samba como o chorinho,
samba de roda, samba enredo, entre outros.

Dia 25 (sábado), das 14h às 18h. Largo do Rosário. Penha,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2306-3369.
http://largodorosario.blogspot.com.br/
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PAGODE DA 27

Esta roda teve início em 2005 no bairro
do Grajaú e promove atividades todos os
domingos. Busca revelar novos compositores,
mas também exalta grandes nomes do
samba, preservando suas raízes e 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.
http://www.pagodeda27.com.

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.

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 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 18 (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.

SOCIEDADE SAMBA DÁ CULTURA!

SAMBA DA TENDA

Dia 05 (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
www.sambadacultura.com

Dia 11 (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

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.

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.

COMUNIDADE MARIA CURSI

COMUNIDADE SAMBA DA LAJE

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 11,18 e 25 (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.

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

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 19(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. www.
projetosambanoasfalto.blogspot.com

Waldo Lao

TERREIRO DE COMPOSITORES

Concebida em 1997, os integrantes da
Comunidade Samba da Laje 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 12 (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
FESTIVAL FEMINICIDADE
2017 - DIÁLOGOS SOBRE O
ESPAÇO DA MULHER

LAMBE LAMBE LITERÁRIO +
INTERVENÇÃO ERICK JAY

Divulgação

Produção de posters lambe-lambe inspirados
na literatura periférica com a poetisa Victoria
Sales, embalado pelo do DJ Erick Jay. Com
Victoria Sales e Erick Jay.

O Festival Feminicidade tem como
objetivo ampliar o diálogo sobre os
espaços das mulheres na sociedade.
Neste sentido, preparou atividades
como rodas de conversas, painéis,
oficinas e trocas de experiência com
participação de mulheres inspiradoras.
12h - Apresentação Feminicidade.
12h30 - Painel Cidade, com Ana
Carolina Nunes, Beatriz Oliveira, Carol
Silvanno, Samantha Cristina e Stella
Yeshua, Irene Maestro e Joice Berth.
12h30 - Roda de Conversa - Trabalho,
com Adriana Carvalho, Deusdina dos
Reis Pereira, e Leticia Nardocci.
13h - Roda de Conversa - Meninas
15h - Roda de Conversa – Educação,
com Carol Patrocínio e Elena Crescia.
15h30 - Painel Cultura - Amara Moira,
Clara Averbuck, Jarrid Arrais (foto) e
Thais Leão.
15h30 - Roda de Conversa - Corpo,
com Mayara Efe e Carolina Ricca Lee.
17h30 - Painel Política - Luiza
Coppieters, Rossella Rosseto e Luciana
Piazzon Lima.
17h30 - Roda de Conversa
- Mobilidade, com Haydée Svab e
Adriana Dias Higa.
Dia 11(sábado), das 12h às 20h. Centro Cultural
da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3641
- Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3343-899.
www.ccjuve.prefeitura.sp.gov.br
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Dia 11 (sábado), 16h às 18h. Sesc Osasco - Avenida Sport
Club Corintians Paulista, 1300 - Jardim das Flores, Osasco.
Entrada franca. (11) 3184-0900.

1º SEMINÁRIO INSURGÊNCIAS
PERIFÉRICAS: A CIDADE QUE
QUEREMOS

O encontro busca refletir e debater o contexto,
as lutas e resistências em que estamos
inseridos frente ao capital que desumaniza as
pessoas e as cidades.
Dia 11 (sábado), a partir das 9h. 9h30 –
Abertura. 10h às 13h30 - Primeira Mesa:
Lutas Políticas e Libertárias No Brasil –
Contextualizando os nós de nós mesmos.15h
às 19h - Segunda Mesa: Olhares de luta pela
América Latina. 20h – Nutrição cultural com
convidados.
Dia 12 (domingo), a partir das 9h. 10h às
13h30 - Terceira Mesa: Lutas urbanas – A
cidade do capital X o direito à cidade.15h
às 19h - Grupos de trabalho: Como
continuaremos resistindo? Desdobramentos e
encaminhamentos. 20h – Encerramento com
leitura de documento produzido.
Dias 11 e 12 (sábado e domingo), das 9h às 20h. Sacolão
das Artes - Av. Cândido José Xavier, 577 - Parque Santo
Antônio, Zona Sul. Inscrições online:
https://goo.gl/forms/cmOPRvkLcWxpdqgS2

EMPODERAMENTO FEMININO
ATRAVÉS DE FERRAMENTAS ONLINE

O curso aborda a história das mídias femininas
e feministas, a história do feminismo,
a mulher no universo da comunicação,
imprensa e redes sociais, as linguagens html,
css e wordpress. As participantes têm a
oportunidade de criar sites, blogs ou revistas
online com ferramentas gratuitas e a partir do
zero. Com Maria Rita Casagrande.
Dias 08,10, 15 e 17 (quartas e sextas-feiras), das 10h
às 13h. Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1000.
Belenzinho, Zona Leste. Entrada franca. (11) 2076-9700.

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.

MALUNGOS E GRIÔS: VIVÊNCIAS
E RODAS DE CONHECIMENTO

SARAU DO VINIL

Encontro de amantes da boa música, com a
qualidade sonora insubstituível dos famosos
“bolachões” e da literatura marginal e
clássica. O Sarau do Vinil se divide em
sessões de viagens musicais na vitrola,
poesia, crônicas e música acústica. Nesta
edição com Expo Fotográfica de Alessa Melo e
discotecagem de DJ Laylah.
Dia 16 (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 LITERATURA NOSSA

Esta atividade, organizada pela Associação
Cultural Literatura no Brasil, desde 2009 reúne
escritores, poetas e artistas da periferia para
comungar a palavra e a cidadania. Nesta
edição em novo local e lançamento dos
livros Vendo Pó...esia e Pode Pá que é 10, de
Rodrigo Ciriaco. Acontece toda terceira sextafeira do mês.
Dia 17(sexta-feira), 19h30. Rua Bandeirantes, 750. Jardim
Revista. Suzano. Entrada franca. (11) 96680-4065
www.literaturanobrasil.blogspot.com.

SARAU URBANISTA CONCRETO

Sarau 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
para apresentação de diversas linguagens
artísticas. Acontece todo terceiro sábado do
mês. Nesta edição com o escritor Makenzo
Kobayashi e Vandeí Oliveira (Seu Zé).
Dia 18 (sábado), das 14h às 16h. Força Cultural Organização de Fomento a arte – Rua Francisco Lobo, 10.
Parque São Rafael, Zona Leste. Entrada franca.
(11) 96371-7522- forcacultural@hotmail.com.

Heloisa França

Dia 10 (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.

Dentro da programação Motumbá
do Sesc Belenzinho, a escritora
Conceição Evaristo é convidada para
refletir sobre ancestralidade, memórias
e experiências vividas oriundas do
seu conhecimento da cultura negra
e literatura. Com intuito de difundir a
tradição da cultura oral, em formato
de roda, o encontro será conduzido
por um mestre griô. Nesta edição com
a escritora, que contará histórias,
bem como promoverá ao público a
oportunidade de vivenciar experiências
musicais, poéticas, corporais,
mitológicas de acordo com a temática
de cada encontro. Conceição Evaristo
é ficcionista e ensaísta. Mestre em
Literatura Brasileira/ PUC/Rio, Doutora
em Literatura Comparada/UFF. Sua
primeira publicação (1990) foi na série
Cadernos Negros, grupo Quilombhoje,
coletivo de escritores afro-brasileiros
de SP. A produção de Conceição
Evaristo é ampla, se inscreve no
campo da poesia, da prosa e ainda no
ensaio literário.
Dia 23 (quinta-feira), 20h às 21h30. Sesc
Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1000.
Belenzinho, Zona Leste. Entrada franca.
(11) 2076-9700.
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SLAM DAS MINAS
ANIVERSÁRIO DE UM ANO

O Slam das Minas- SP é uma batalha
de poesias com escritoras e slammers.
Surgiu no mês da mulher para dar
voz as manas, monas e monstras
que batalham diariamente por espaço
nessa sociedade machista e opressora.
A ideia é agregar e fortalecer o gênero
que utiliza a palavra como principal
forma de combate.
Há um ano acontecia a primeira edição
deste Slam na Casa das Rosas e
para celebrar será repetida a dose.
A vencedora ganhará um prêmio em
livros e uma vaga para a final do “Slam
das Minas – SP”, garantindo uma vaga
feminina para o “Slam BR”.
Pelas regras são aceitos apenas textos
autorais cuja apresentação dure até 3
minutos; não é permitido usar figurino,
nem objeto cênico; o júri é convocado
na hora; leituras são permitidas; as
notas vão de 0 a 10; somente mulheres
podem se inscrever para a “batalha”.
Dia 08 (quarta-feira), 17h. Escadão
em frente à Fábrica de Cultura Capão
Redondo - Rua Algard, 82. Conjunto
Habitacional Jardim São Bento, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.
Dia 18 (sábado), 19h. Casa das
Rosas – Avenida Paulista, 37. Paraíso.
Entrada franca. (11) 3285-6986.
Informações: slamdasminassp@gmail.com
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SARAU DA PONTE PRA CÁ!

Teve inicio em setembro de 2014 com o
intuito de incentivar a leitura e reunir poetas,
músicos , compositores e dançarinos. Nesta
edição com Mucunã - Artes com a Natureza
por Jéssica Paula, Música – Barbara Bandeira
e Ganzarandá Samba de Coco e Dj Du. Grafite
– Bea Filha da Rua. Coletivo Convidado –
Quinta em Movimento. Exposição Fotográfica
– Renato Candido. Exibição do DOC: As Minas
e o Funk. Fernanda Theodoro – exposição de
desenhos. Lançamentos Literários – Súplica
de um Servo, de Ana Paula Costa, Bárbara
Esmênia com o livro Penetra-Fresta e Daisy
Serena com o livro Tautologias.

Dia 06 (segunda-feira), 18h. Rua Aroldo de Azevedo – Praça
do Campo Limpo. Em frente ao Espaço CITA. Campo Limpo,
Zona Sul. Entrada franca. (11) 9 9318-9075/4701-2313.

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 09 (quinta-feira), 20h30.Bar do Santista -Rua Jurubim,
788-A. Pirituba - Zona Oeste. Entrada franca.
http://elo-da-corrente.blogspot.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. Microfone aberto
para intervenções artísticas. Lançamentos dos
livros do escritor Rodrigo Ciríaco.

Dia 13 (segunda-feira), 21h. Espaço Clariô –Rua Santa
Luzia, 96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.

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

ANIVERSÁRIO SARAU DAS
PRETAS – 1 ANO DE
(R)EXISTÊNCIA

SARAU PALMARINO

Dia 25 (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.

SLAM DA GUILHERMINA

O Campeonato de poesias faladas acontece
desde fevereiro de 2012, toda última sextafeira de cada mês, 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.

Dia 31 (sexta-feira), a partir das 20h. Metro GuilherminaEsperança - na Praça ao lado esquerdo da catraca, Zona
Leste. Entrada franca. slamdaguilhermina@gmail.com.

SARAU DOS REFUGIADOS

No intuito das ações que visam não somente
acolher, mas discutir a situação dos refugiados
no Brasil, este encontro aberto coloca em
pauta a diversidade cultural desses povos.
Participação da mestre de cerimônia Débora
Garcia, tradutores e convidados: Marc Pierre
(Haiti), Buteina Sakhi (Marrocos), grupo Os
Escolhidos (foto), trio de vozes com Hidras
Tuala, Mabiala Nkombo, Muanda Tryson Apo
(Congo), Daniela Solano (Colômbia) e Abdul
BasetJarour (Síria).
Dia 24 (sexta-feira), 19h às 20h30. Sesc Vila Mariana – Rua
Pelotas, 141 - Vila Mariana. Entrada franca.

SARAU ALTERNATIVO ESPECIAL

Programação em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher com o tema: “As
Minas da Cena”. Com o lançamento do
documentário “As minas e o Funk” - por Funk
de Griffe, microfone aberto, exposições de
graffiti com Dai, de artesanato xamânico com
Rai Corso e bonecas pretas e acessórios afros
com Eliana Artesã.
Dia 08 (quarta-feira), 19h às 22h. Casa de Cultura Campo
Limpo - Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Ao lado da praça do
Campo Limpo, Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca.

Ellen Faria

Evento de iniciativa do núcleo Embu das Artes
do Circulo Palmarino. Acontece todo último
sábado do mês. A atividade reúne músicos,
poetas, dançarinos, ativistas culturais e
pessoas da comunidade e da região.

O Sarau das Pretas começou em
março de 2016 no SESC Pompéia,
inicialmente.Em sua primeira edição,
o Sarau das Pretas reuniu grande
público,entendendo a existência de
uma lacuna no cenário de saraus
periféricos e a demanda por essa
temática, as integrantes decidiram dar
continuidade ao projeto. Desde então
o Sarau das Pretas seguiu com suas
atividades e só no seu primeiro ano
de existência, realizou 15 edições.
Formado por Débora Garcia, Elizandra
Souza, Thata Alves (poetas), Jô
Freitas (atriz/dançarina) e Taissol Zyggi
(percussionista). Para comemorar
esse primeiro ciclo haverá duas
apresentações:
Dia 23 (quinta-feira), 18h30 às 20h.
Sesc Carmo – Rua do Carmo, 147. Sé.
Centro. Entrada franca.
Dia 31 (sexta-feira), das 19h às 23h.
Sarau das Pretas - Discotecagem Dj
Alek. Poetas: Luz Ribeiro, Mel Duarte,
Jenyffer Nascimento e Raquel Almeida.
Dança: Sirlene Santos e Munique
Mendes. Percussão: Lisandra Borges e
Juliana Rodrigues.
Sarau das Pretas. Pocket Show: Tássia
Reis. Aparelha Luzia – Rua Apa, 78.
Santa Cecília, Centro. Entrada franca.
saraudaspretas.assessoria@gmail.com

11

Teatro

Divulgação

A MISSÃO EM FRAGMENTOS:
12 CENAS DE DESCOLONIZAÇÃO
EM LEGÍTIMA DEFESA

O grupo foi formado a princípio por
atrizes e atores negros que faziam
parte do elenco de Exhibit B, do sulafricano Brett Bailey, que investigava
a exploração na África colonial e
pós-colonial, e foi contestado por
movimentos negros do Brasil. Depois
que o espetáculo foi cancelado por
razões orçamentárias, os envolvidos
decidiram, sob a direção de Eugênio
Lima, idealizar a performance
poético-política Em Legítima Defesa,
apresentada na MITsp 2016. Em A
Missão em Fragmentos: 12 cenas de
descolonização em legítima defesa,
15 performers negros, atores, atrizes,
músico, DJ e diretor, estão em cena.
Diferentes autores são utilizados no
espetáculo, no intuito de confrontar,
articular e reafirmar outras visões e
paradigmas.
Diretor: Eugênio Lima.
Elenco: Eugênio Lima, Walter Bathazar,
Gilberto Costa, Luz Ribeiro, Junior
Cabral, Mawusi Tulani, Jhonas Araújo,
Renato Caetano, Palomaris Mathias,
Tatiana Rodrigues Ribeiro, Nádia
Bittencourt, Thereza Morena, Fernando
Lufer, Luiz Felipe Lucas e Luan Charles.
Dias 17 e 18 (sexta-feira e sábado) e 19
(domingo, 18h). Auditório Ibirapuera – Oscar
Niemeyer - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº Parque do Ibirapuera. Entrada R$20,00 (inteira) e
R$ 10,00 (meia). (11) 3629-1075.
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SALA DE ESTAR

Fragilidade humana. Esse foi o ponto de
partida da pesquisa empreendida pelo
Grupo Sobrevento para criar este espetáculo
itinerante, onde os espectadores só precisam
dar alguns passos para lá ou para cá, em uma
arena onde as cenas acontecem em torno
do público: uma experiência que lembra uma
instalação plástica e que garante à montagem
um clima de intimidade e proximidade.

Dias 11/03 a 16/04 (sábados e domingos, 20h). Espaço
Sobrevento - Rua Coronel Albino Bairão, 42 - Metrô BresserMooca. Entrada franca. (11) 3399-3589.
http://www.sobrevento.com.

FARINHA COM AÇÚCAR OU SOBRE A
SUSTANÇA DE MENINOS E HOMENS
O espetáculo é a materialidade cênica e
poética de uma investigação acerca da
construção da masculinidade negra periférica,
idealizada e coordenada por Jé Oliveira, do
Coletivo Negro. A obra busca uma relação
íntima com o público por meio da palavra
falada e cantada. Durante 12 meses, Jé
Oliveira colheu 12 entrevistas de homens
negros de diversas idades e ocupações
na intenção de verificar alguma unidade
nas trajetórias e buscar inspiração para a
construção da narrativa.
Dias 16,17,18,23, 24 e 25 (quinta-feira a sábado),
20h. Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom
Conselho, 120.Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca.
(11) 5510-2700.

CARTAS À MADAME SATÃ, OU ME
DESESPERO SEM NOTÍCIAS SUAS

Em seu quarto, um homem negro se
corresponde com a figura mítica de Madame
Satã. Fragmentos de histórias revelam, através
das cartas, trajetórias e casos de amor,
numa cidade-país carregada de doenças,
que mantém sob cárcere privado um jovem
apaixonado. Direção: Lucelia Sergio. Ator
criador: Sidney Santiago Kuanza. Cia.Os
Crespos..
Dias 03 a 04 (quinta-feira a sábado), 21h30. Sesc
Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000 - Belenzinho, Zona
Leste. Entrada R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$
6,00 (comerciário). (11)2076-9700.

Especial

Arquivo Pessoal

27 DE MARÇO - DIA DO GRAFFITI

Pelo 14º ano consecutivo, a Ação Educativa
organizará o evento comemorativo do Dia do
Graffiti. Será uma edição muito especial em
função da efeméride de 30 anos da morte de
Alex Vallauri, pioneiro do graffiti no Brasil, cujo
legado é o motivo da celebração. Outra razão é
a homenagem a Meduza, grafiteira e pixadora
que tem mais de 20 anos de correria nas
ruas das periferias de São Paulo. Corrobora a
comemoração toda a polêmica provocada pela
Prefeitura de São Paulo ao remover os graffitis
da Avenida 23 de Maio, além da perseguição
aos pixadores. A programação terá ciclo de
debates e exposição, além da tradicional
pintura do hall e fachada do prédio da Ação
Educativa, entre outras ações que estão sendo
definidas pela curadoria coletiva e estarão em
nosso site. Confira:

CICLO DE DEBATES

Dia 27, 19h30 - Graffiti – direito à cidade e
políticas públicas
Motivado pela ação de retirada dos graffitis
da Avenida 23 de Maio em ato arbitrário da
Prefeitura, este debate pretende ir além das
polêmicas de ocasião para discutir qual o
entendimento de arte de rua por parte do
Poder Público.
Dia 28, 17h - O que é graffiti hoje?
Mais de quarenta anos após seu surgimento
na década de 1970 como arte marginal
perseguida pela Ditadura, passando pelos
coletivos dos anos 80, pela ascensão do
Hip Hop na década seguinte até a virada do
milênio quando o graffiti se aproximou do pixo
ao mesmo tempo em que flertava com as
galerias, afinal, de que graffiti estamos falando
hoje?

Dia 28, 19h30- Graffiti: arte e mercado
Desde a consagração do OsGêmeos no início
do século XXI, os grafiteiros passaram a ser
observados com mais atenção pelas galerias
e pela mídia. Tal fenômeno criou um espaço
cada vez maior para o graffiti no mercado de
arte. Como essa relação evoluiu nos últimos
anos? No que a dinâmica comercial altera a
essência do graffiti?
Dia 29, 17h - Graffiti e gênero
As mulheres conquistaram espaço no graffiti
nas últimas décadas, retomando um certo
protagonismo que tiveram nos anos 80. Na
maioria das vezes, elas atuam em coletivos
e buscam ações em rede. Qual o tamanho
da presença feminina no graffiti hoje? Como
discutir questões como gravidez e maternidade
no contexto da arte de rua? Do ponto de vista
estético, qual a contribuição das mulheres no
graffiti?
Dias 27 a 29 de março (segunda a quarta-feira),Ação
Educativa, Rua General Jardim, 660, São Paulo, Zona
Central. Entrada Franca.

EXPOGRAFFITI 2017

A exposição terá cerca de 30 obras em
diferentes suportes e técnicas de artistas
vinculados aos coletivos que organizam o Dia
do Graffiti, compondo a curadoria coletiva:
Abayomi; Água Branca; Arte na Casa; Colab2;
Graffiti com Pipoca; Imargem; Stencil BR
ZZ7ZZ; Diurnas; São Matheus em Movimento;
9 Polar; Total Gang; Arte e Cultura na Kebrada;
Ocupa Coletivo; Negrito; Efêmeras; Família
Duque.
Dia 29, abertura: 19h30 (quarta-feira) .
Período de exposição, de 30 de março a 29
de abril. Ação Educativa, Rua General Jardim,
660. Entrada Franca.
Intervenções
Pintura de Painel de 16 m² no hall da sede da
Ação Educativa, além de espaços das paredes
internas e externas do prédio. Intervenções de
rua serão definidas pela curadoria coletiva e
serão divulgadas em nosso site.
Dias 27 a 29 de março (segunda à quarta-feira). Ação
Educativa - Rua General Jardim, 660. Entrada Franca.
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ALÁFIA – LANÇAMENTO DO
TERCEIRO ÁLBUM

Após pouco mais de um ano desde
“Corpura”, o Aláfia (‘caminhos
abertos’ em iorubá) lança “SP não é
sopa, na beirada esquenta”. Com 11
faixas, o novo disco – produzido e
dirigido por Eduardo Brechó – é trilha
sonora para a megalópole e conta com
a participação de vários artistas locais.
Este terceiro álbum é um disco de
canções, com referências tradicionais
em roupagens não convencionais,
com uma sonoridade bem diferente
dos outros discos, mas as referências,
tanto em forma quanto conteúdo, são
as mesmas. Poesia, funk e candomblé
são as raízes da banda, que reflete
questões políticas, sociais e raciais
dentro da capital paulista.
Aláfia é formado por Eduardo Brechó,
Xênia França, Jairo Pereira, Alysson
Bruno, Pedro Bandera, Lucas Cirillo ,
Pipo Pegoraro, Gabriel Catanzaro, Gil
Duarte, Filipe Gomes, Fabio Leandro.
Neste show de lançamento com a
participação de Luisa Maita. DJ Nyack
(Discopédia), Fernando Ripol, Salloma
Salomão, Julio Fejuca e Rubinho
Antunes.
Dias 30 e 31 (quinta e sexta-feira), 21h30. Sesc
Pompéia – Rua Clélia, 93. Pompéia. Entrada
R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia) e R$ 9,00
(comerciário). (11) 3871-7700.
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BODEGA DO BRASIL

O Sarau Bodega do Brasil é um movimento
cultural que reúne música, literatura e teatro,
divulgando 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 11 (sábado), das 18h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
99448-2049/9419-7667.

MOTUMBÁ: MEMÓRIAS E
EXISTÊNCIAS NEGRAS

Mostra que valoriza a representatividade de
matrizes africanas legitimadas por trajetórias
de vida e posicionamentos sociopolíticos.
Dias 04,05,18,19, 25 e 26 (sábados e
domingos), 11h e 14h30. Oficina Criança
& Familia: Tramas e Identidades. Com Ju
Bernardo.
Dia 12 (domingo), 18h. Lenna Bahule Lançamento do disco Nômade - Participações:
Clarianas, Gumboote Zé Leônidas. Entrada R$
20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 6,00
(comerciário)
Dia 14 (terça-feira), das 20h às 22h. Encontro
– Homoafetividade. Com Flip Couto, Kaciano
Gadelha e Ellen Oléria.
Dia 16 (quinta-feira), 20h às 21h30. Malungos
e Griôs. Com Totonho do Tamandaré.
Dia 17 (sexta-feira), 21h30. MC Carol. Entrada
R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 6,00
(comerciário).
Dias 18 e 21 (terça-feira e sábado), das 16h
às 20h. Performance – Cuidado Black. Com
Ézio Rosa.
Dia 21 (terça-feira), 20h. Webativismo Negro
e Democratização da Comunicação. Com
Stephanie Ribeiro, Douglas Belchior e Charô
Nunes. Mediação: Preta Rara.
Dia 25 (sábado), 19h. Sangue - com Flip
Couto
Dia 28 (terça-feira), 20h às 22h. Periferia
Negra – Escambo de Ideias- Mesas de debate
e rodas de conhecimentos
Sesc Belenzinho – Rua Padre Adelino, 1000. Belenzinho,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2076-9700.

DOCUMENTÁRIO SOBRE
MULHERES DA PERIFERIA

A exposição fotográfica “Mulheres Livres:
Imagens Insurgentes”, que reuniu em 2015 o
trabalho da fotógrafa feminista Elaine Campos,
com registros desde 2010, no qual reúne
fotos que retratam a presença das mulheres à
frente da cultura contra hegemônica, nas lutas
sociais e na arte.
Abertura: 07 (terça-feira), 19h. Visitação: 08
a 31. Segunda à sexta-feira, das 7h30 às 20h.
Sábado: 10h às 22h. Domingo:16h às 20h.

Passagem Literária da Consolação - Rua da Consolação,
altura do nº 2423 (esquina com a avenida Paulista). Entrada
franca.

EXPOSIÇÃO CORPA NEGRA

Corpa Negra é um projeto que busca retratar,
através da pintura e da tecelagem, jovens
poetas negras contemporâneas, residentes e
atuantes na periferia da cidade de São Paulo:
Queila Rodrigues, Raquel Garcia, Andréia
Rosa, Jennyfer Nascimento, Raquel Almeida
e Maria Tereza. Os painéis unem retratos e
elementos poéticos de cada artista e propõe
uma homenagem a Maria Tereza Moreira de
Jesus (1974-2010), poetisa, compositora e
atriz negra. Os painéis foram confeccionados
pela artista visual Carolina Teixeira com
interferências de arte têxtil de Marta Mursa.

Dias 07 a 26/03. Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua
Algard, 82. Conjunto Habitacional Jardim São Bento, Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.

FESTA DE ANIVERSÁRIO 25 ANOS
DA FALA NEGÃO\FALA MULHER

A Instituição comemora 25 anos de atuação
na disseminação da história/cultura afro
brasileira, promoção da equidade racial e de
gênero, combatendo assim a discriminação
de raça, gênero, geracional e contra pessoas
portadoras de deficiência, através da
cultura, disseminação dos direitos humanos,
educação, esporte e lazer.
Dia 25 (sábado), 14h às 21h. Rua Giacomo Quirino 96.
Travessa da Rua Leoncio Gurgel, rua da feira de quinta.
Conjunto José Bonifácio. Itaquera, Zona Leste. Entrada
franca. (11) 97978-9303.
http://falanegaofalamulher.blogspot.com.br/

Divulgação

EXPOSIÇÃO: MULHERES LIVRES:
IMAGENS INSURGENTES

Filme “Nós, Carolinas” dirigido pelo
“Coletivo Nós, Mulheres da Periferia”
questiona invisibilidade de moradoras
das margens da cidade de São Paulo.
Este é o primeiro documentário
realizado pelo grupo e apresenta
vivências de mulheres moradoras
de quatro regiões diferentes da
capital paulista. Sem a pretensão de
representar as mulheres da periferia de
forma única, o nome “Nós, Carolinas”
homenageia Dona Carolina e faz
menção honrosa à escritora Carolina
Maria de Jesus.
Dia 08 (quarta-feira), 19h. Galeria
Olido – Av. São João, 473. Centro.
Entrada franca.
Dia 11 (sábado), 15h. Centro de
Formação Cultural Cidade Tiradentes
Rua Inácio Monteiro, 9600. Inácio
Monteiro, Zona Leste.
Dia 16 (quinta-feira), 20h. CIEJA
Campo Limpo - Rua Cabo Estácio da
Conceição, 176. Parque Maria Helena,
Zona Sul.
Dia 18 (sábado), 14h. Biblioteca Cora
Coralina - Rua Otelo Augusto Ribeiro,
113 – Guaianases, Zona Leste.
Dia 24 (sexta-feira), 20h. Biblioteca
José Anchieta - Rua Antônio Maia,
651. Perus, Zona Noroeste.
Informações: nosmulheresdaperiferia.com.br
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Edital para instituições de formação em cultura
A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que coordena o
Programa Jovem Monitor Cultural, recebe propostas de parceria
para projeto de capacitação e formação dos jovens selecionados
para atuar nos seus equipamentos e no gabinete da SMC. As
organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, devem
apresentar propostas que englobem a realização de cursos
semanais e acompanhamento de capacitação para um público

entre 200 e 300 participantes.
As organizações interessadas devem enviar seus projetos com um plano pedagógico e um plano
de trabalho até o dia 20 de março. A divulgação do resultado deve acontecer até dia 20 de abril.
Entre os critérios a serem analisados pela comissão de seleção estão a qualidade do proponente,
observando aspectos como o tempo de experiência e o currículo da organização, e a qualidade
da proposta, conforme os critérios estabelecidos no edital.
Mais informações: www.cultura.prefeitura.sp.gov.br

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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