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SARAU
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CONVIDA RENAN
INQUÉRITO

Roberto Assem

O carnaval de rua vem tomando a
cidade com blocos carnavalescos,
cortejos e afoxés realizados por diversos
coletivos culturais, que desfilam do
centro à zona leste. Destaques para o
Cortejo Ilú Obá de Min que completa 10
anos de existência com homenagem ao
centenário de Carolina Maria de Jesus
e também para o Bloco Afro É Di Santo
que comemora 5 anos de atuação na
Zona Sul.

ESPAÇO CITA
ABRE INSCRIÇÕES
PARA CURSOS
ARTÍSTICOS

Ação Educativa é finalista
do Prêmio Governador do
Estado de Cultura

Começamos o ano de 2015 recebendo uma notícia alvissareira.
Estamos entre os cinco finalistas ao Prêmio Governador do
Estado de Cultura concorrendo na categoria “Territórios Culturais”
com o Encontro Estéticas das Periferias. Só de estar entre os
candidatos já nos enche de orgulho, pois ao nosso lado estão Marco
Pezão, um dos fundadores do Sarau da Cooperifa e atualmente tocando o
sarau A Plenos Pulmões na Casa das Rosas. Estão também na disputa o grupo
Opni, de graffiti e a Frente Nacional Mulheres no Hip Hop. Esses três candidatos
já passaram pelo Encontro Estéticas das Periferias em pelo menos uma das quatro
edições do evento, fato que confere ao Projeto da Ação Educativa um lastro importante
de qualidade e credibilidade.
Desde sua fundação em 1994, a Ação Educativa concentra sua atuação nas áreas de
educação e juventude. Há 10 anos incorporou o tema da cultura tendo como foco a cena
cultural das periferias da Grande São Paulo apoiando artistas, grupos e movimentos tanto na
implementação de ações coletivas quanto na viabilização de projetos culturais.
O Encontro Estéticas das Periferias surgiu em 2011 como Seminário e Mostra Cultural com o
objetivo de fazer uma reflexão aprofundada sobre a produção artística da periferia, tanto com
debates e palestras quanto com apresentações e experimentações artísticas. Acreditamos
que com isso, estamos dando um passo importante para que a cultura da periferia seja
valorizada para além da sua inexorável importância social. Para isso aproximamos os artistas
dos gestores de equipamento públicos e privados e da Universidade em um diálogo onde a
voz dos artistas é manifestada em pé de igualdade, sem subestimação nem apologia. A partir
de 2012 o evento passou a ser organizado em parceria com dezenas de grupos culturais
numa curadoria coletiva. Naquele ano passou a se chamar Estéticas das Periferias mantendose como mostra e seminário. Já em 2013 tornou-se Encontro, radicalizando a organização
coletiva e desde então manteve esse formato. Mais de 40 grupos culturais participam direta
e indiretamente da organização do Estéticas das Periferias . As apresentações são realizadas
em mais de 50 espaços culturais, sendo a grande maioria situada nas periferias. O evento
busca comprometer o Poder Público e, por isso, tem sido realizado com o apoio de órgãos
governamentais tanto do Município quanto do Estado de São Paulo e também do Governo
Federal. Ao longo das quatro edições do evento foram mais de 300 apresentações artísticas e
124 debates, envolvendo mais de mil artistas
e agentes culturais e um público estimado
em 50 mil pessoas.
Blocos Carnavalescos
A nossa edição de capa destaca a
programação de blocos carnavalescos nos
quatro cantos da cidade, em especial o
Ilú Obá de Min que completa 10 anos de
atuação com um trabalho louvável com
mulheres percussionistas que desfilam nas
ruas do Centro e no ano passado foram
ganhadoras da categoria Inclusão Cultural
por voto popular no Prêmio Governador do
Estado de Cultura.
Vamos comemorar as boas energias e ótimo
carnaval!
Roberto Assem

Ação Educativa é finalista do Prêmio Governador do Estado de Cultura
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Hip-Hop
ENÉZIMO LANÇA SEGUNDO
ÁLBUM

QUINTAS MUSICAIS CONVIDA RAEL

O novo projeto do Itáu Cultural receberá artistas
de diversos estilos: rap, rock, mpb, criando um
espaço para mostrar a produção dos jovens
artistas da cena nacional. O primeiro convidado
é Rael. Com pouco mais de dez anos de
carreira, o rapper Rael apresenta as músicas
de seu segundo álbum solo, Ainda Bem que Eu
Segui as Batidas do Meu Coração.

Diego Balbino

Dia 05 (quinta-feira), 20h. Itaú Cultural – Avenida Paulista,
149. Entrada franca. Retirar ingressos com 1 hora de
antecedência.

O rapper Enézimo lança o seu novo
trabalho Nem sempre é óbvio...É
necessário inteligência, com 14 faixas e
participações de Xandão Cruz, Caprieh,
Raphão Alaafin, DJ Duh, Iuri Stocco e
produções musicais de DJ Nato PK,
Lucas BeatMaker e DJ Marco. O show
de lançamento contará também com
músicas dos cds lançados ao longo da
sua trajetória musical, em carreira solo
e com o grupo Armagedon. Partipações
com Apelidado Xis, MC Marechal, entre
outros.

Dia 21 (sábado), 20h. Sesc Santo André - Rua
Tamarutaca,302. Vila Guiomar. Santo André.
Entrada R$ 17,00 (inteira), R$ 8,50(meia) e R$
5,00 (comerciário). (11) 4469-1200.

BANDA AGÍRA CONVIDA

A Banda Agiria da Zona Norte convida os MC’s
Mano Réu, Ng o Poeta, Tom Freestality para um
show com releituras de suas músicas e também
haverá batalha com os Mc’s.
Dia 08 (domingo), 14h. CEU Jaçanã – Rua Antônio Cesar
Neto, 105. Largo do Jaçanã, Zona Norte. Entrada franca.

5ª INDEPENDENTE | ENGRENAGEM
URBANA

O Engrenagem Urbana, banda oriunda do bairro
de Itaquera, atuam na cena independente desde
2010, ano de lançamento do primeiro EP, que
aposta na mistura de ritmos, que vai do hip hop
ao jazz, passeando pela mpb, soul e até mesmo
pelo dub, reggae e RnB. A banda é formada por
Kiko de Sousa, Thiago Rocha, Samuel Porfirio e
Call Gomes.
Dia 19 (quinta-feira), 20h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca.

BATALHA DA ESTAÇÃO
SHOW MALANDRAGEM É VIVER

O rapper Thaide realiza shows de lançamento
do clipe e do EP Malandragem é Viver com
músicas que fizeram sucesso ao longo da sua
trajetória. Thaide é pioneiro na Cultura Hip Hop
com quase 30 anos de carreira com diversos
álbuns lançados e também tem importantes
participações em programas televisivos como
Yo!, na MTV, Manos e Minas, na TV Cultura e
atualmente apresentador do programa A Liga, na
TV Bandeirantes.
Dias 04, 11, 18 e 25 (quartas-feiras), 19h. Galeria Olido –
Avenida São João, 473. Centro. Entrada franca.
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Encontro de rap na Estação Francisco Morato
para batalhas de freestyle e com elementos
da Cultura Hip Hop como graffiti, DJ e break.
Microfone aberto e presença de convidados.

Dia 20 (sexta-feira), a partir das 18h. Rua Juvenal Hartmann,
S/N. Centro. Francisco Morato. Em frente à Estação CPTM.
Entrada franca. tsikacultural@gmail.com.

RAP NA PRAÇA

Espaço para novos MC’s da região. Participação
de U Clã e DPinot. Microfone aberto.
Dia 14 (sábado), 16h. Fabrica S. Luis - Fábrica de Cultura
Jardim São Luis - Av. Antonio Ramos Rosa, 37. Jardim São
Luis. Zona Sul. Entrada franca. (11)5812-9899.
www.fabricasdecultura.gov.sp.br.

Samba
EVENTOS
TERAPIA DOS BOÊMIOS

Teve início em novembro de 2012 com um
encontro de amigos para um bate papo informal
abordando temas do cotidiano resultando em
samba de raiz.
Todas as quartas-feiras, 20h. Sallin Bar – Rua Tomás Antônio
Villani,175. Paralela Av. Deputado Emílio Carlos, altura do nº
2071. Vila Santa Maria. Zona Norte. Entrada franca.

OS PRETTOS

Projeto especial da dupla formada pelos irmãos
Magnu Sousa e Maurilio de Oliveira, integrantes
do Quinteto em Branco e Preto e também os
responsáveis e fundadores da Comunidade
Samba da Vela. Ao longo de sua carreira já
participaram em projetos que vão desde o
tradicional samba de raiz, pagode, gafieira,
orquestras sinfônicas, samba com rap, samba
com rock, samba com pop.

SAMBA DE VITRINE – ESQUENTA DE
CARNAVAL
O Projeto Samba Paulista – Nosso Samba de
Vitrine – tradicional encontro de sambistas
e admiradores do samba, nesta edição
carnavalesca participa da Festa de 25 anos
do Pholia com o Palco Samba de Vitrine e
convidados: Marcio Art e Almir Guineto.
Dia 08(domingo), das 19h às 22h. Praça da Luz. Metrô
Estação da Luz. Entrada franca. (11) 3221-8477.

SAMBA NA 2

Projeto musical que se formou de encontros nas
ruas do Jd. Nakamura. Apresentação de samba
de raiz e chorinho, com diversos convidados.
Dia 22 (domingo, 16h). Fábrica de Cultura Capão Redondo
– Rua Algard esquina com Rua Trevo Branco, s/n. Capão
Redondo, Zona Sul. Entrada franca. (11) 5822-5240.

Dias 05, 12 e 26 (quintas-feiras, 19h) e 19 (17h). SESC
Osasco - Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300 - Jardim
das Flores, Osasco. Entrada franca. (11) 3184-0900.

ENCONTRO DAS VELHAS
GUARDAS

Conhecida no Samba Paulista, a cantora
apresenta show baseado no CD “Cordão” que
oferece um mosaico da vivência no ofício de
cantar. Passando por várias linguagens do
samba, como o samba de roda da Bahia, o
samba choro, o partido alto, o samba de quadra
de São Paulo até chegar aos ritmos afrobrasileiros da cabula, do batuque de cânticos
religiosos e de escravos, que representam então
a parte da ancestralidade neste imenso mosaico.
Dia 07 (sábado), 20h. Sesc Campo Limpo – Rua Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120. Próximo ao Metrô Campo
Limpo. Parque Arariba, Zona Sul. Entrada franca. (11)55102700.

CHORO E POESIA | BORA BARÃO

Bora Barão é um grupo de música instrumental
brasileira, onde piano e um duo de sopros fazem
parte de um conjunto tradicional formado por
violão, cavaquinho e percussões. Interpreta
choros, sambas, diversos ritmos regionais e
composições autorais influenciadas também
pela sonoridade latino americana, onde o ritmo é
rico em um repertório diversificado e dançante.
Dia 22 (domingo), 14h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca.

Divulgação

SHOW ADRIANA MOREIRA

Em um grande encontro em
homenagem à tradição do samba
paulista, o show conta com Zé Maria, da
Velha Guarda Unidos do Peruche; Ideval
Anselmo, presença marcante na Rosas
de Ouro e Camisa Verde e Branco;
e Marco Antonio, que fez história na
Velha Guarda Nenê de Vila Matilde,
representarão as Velhas Guardas de
Samba. Acompanhados de um time de
sambistas apresentarão repertório com
composições próprias, já arraigadas ao
universo das rodas de samba em São
Paulo.

Dia 14 (sábado), 20h. Sesc Campo Limpo – Rua
Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. Próximo
ao Metrô Campo Limpo. Parque Arariba, Zona Sul.
Entrada franca. (11)5510-2700.
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE

Sonia Bischain

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 primeira
edição com a Roda de Samba Frente
de Resistência Samba do Congo Morro
Grande (foto) criada em abril de 2011
que incentiva a composição musical e o
samba de raiz.

Dia 06 (sexta-feira), das 19h às 22h. Ação
Educativa – Rua General Jardim, 660. Vila Buarque.
Entrada franca. (11) 3151-2333.

SAMBA FAMÍLIA

Teve inicio em agosto de 2011 e privilegia o
samba tradicional. Sua principal característica é
o ambiente familiar para que toda a comunidade
possa se divertir. Discotecagem: DJ Fábio.
Acontece no segundo domingo do mês.

Dia 08 (domingo), das 12h às 17h. Rua Lazaro Suave, 15. Jd.
Bussocaba. Osasco.Entrada franca.
projetosambafamilia.comunidades.net

SAMBA DO BALAIO DO CANJICO

Atividade concebida em setembro de 2013,
reunião mensal para difundir o samba de raiz
e resgatar compositores da velha guarda.
Nesta edição será um encontro para celebrar o
carnaval. Paralelo a isso, são realizados diversos
projetos sociais.
Dia 07 (sábado), das 15h às 21h. Rua Diogo Domingues, 102.
Próximo ao Largo do Clipper. Freguesia do Ó, Zona Norte.
Entrada franca. (11)99259-8181.
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PAGODE DA 27

Teve início em 2005 promovendo 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. E
também realiza trabalhos sociais em pról dos
moradores da região do Grajaú.
Dias 08, 15 e 22 (domingos), das 16h às 20h. Rua Manoel
Guilherme dos Reis s/n. Grajaú. Zona Sul. Contribuição
Voluntária: 1 kg de alimento não-perecível.
(11) 5939-2913/9109-2772/7639-1602. pagodeda27@
gmail.com. http://www.pagodeda27.com.

TERREIRO DE COMPOSITORES

Encontro de sambistas e compositores na Zona
Leste, que se reúnem para apresentar suas
músicas e evidenciar as composições de samba
que são reunidas em um caderno para que todos
possam acompanhar a letra e seguir a melodia.
Todas as quintas-feiras, das 20h30 às 23h. Bareskina –
Avenida Luis Inácio de Anhaia Mello, 1720. Próximo ao Metrô
Vila Prudente. Zona leste. Entrada franca. (11) 72285080/9866-7270.terreirodecompositores@gmail.com.

SAMBA NOSSAS COISAS

Idealizado pelos @migosdosamba.com, em
parceria com a Ação Educativa, o projeto
convida sambistas das rodas de samba que
tocam, compõem, cantam e fazem pesquisas
em seus projetos, sendo reconhecidos em
seu meio, mas que em geral não fazem
apresentações, somente em coletivo. Convidado:
Barão do Pandeiro.
Dia 20 (sexta-feira), das 19h30 às 22h. Ação Educativa –
Rua General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333.

COMUNIDADE MARIA CURSI

Fundada em julho de 2004, formada por
moradores da Zona Leste e o público que chega
de vários cantos da cidade. Com um repertório
formado por nomes consagrados da música
brasileira, como Cartola, Nelson Cavaquinho,
João Nogueira, Demônios da Garoa e Martinho
da Vila, o encontro da Comunidade Maria Cursi
também evidencia novos compositores.
Dias 07, 14, 21 e 28 (sábados), das 20h às 00h. Avenida
Maria Cursi, 799 - São Mateus (altura do nº 2680 da Av.
Mateo Bei). Zona Leste. Entrada franca. 99188-9186.

COMUNIDADE SAMBA DA VELA

A roda de samba foi 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 pról do
samba paulista. As apresentações seguem um
ritual próprio, com uma vela no centro da roda
que indica o começo do samba e só termina
quando sua luz se apaga. Também é servido um
caldinho após a finalização do encontro. Nesta
edição acontecerá o lançamento do Caderno da
Vela – 2015.

SOCIEDADE SAMBA DÁ CULTURA!

Criada em 2006 por antigos sambistas
moradores da região de Santo Amaro, nas
imediações do Guarapiranga e M’Boi Mirim, no
qual reúnem admiradores desse gênero musical.
Convidados: Bloco Afro É Di Santo dando seu
grito de carnaval para comunidade. DJ Marcelão.
Dia 01 (domingo), das 17h às 22h. Casa Popular de Cultura
M´Boi Mirim - Av. Inácio Dias da Silva, S/Nº, Piraporinha. Zona
Sul. Entrada franca. (11) 5514-3408/ 98904-8903/985606042. sambadacultura@bol.com.br/
www.sambadacultura.blogstpot.com

SAMBA DO BULE

Dias 02, 09 e 23 (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.

A Frente de Resistência Cultural Samba do
Congo Morro Grande teve inicio em abril de
2011 para valorizar e incentivar a composição
musical, em especial, o samba de raiz.

CORDÃO CARNAVALESCO
No final de semana que antecede o carnaval,
mais especificamente no domingo, o Cordão
Carnavalesco do Congo, trilha pelas ruas do
bairro da Brasilândia e Morro Grande, tocando
e cantando marchinhas e sambas nos moldes
dos antigos carnavais, a fim de proporcionar
aos moradores da região diversos momentos de
alegria, lazer e descontração com a tradicional
festa popular.
Dia 08 (domingo), 15h. Concentração na Rua
Raulino Galdino da Silva, 300. Morro Grande/
Jardim Maristela. Zona Norte.
RODA DE SAMBA
Todo segundo sábado do mês com sambas
inéditos dos compositores do Samba do Congo
e de outras comunidades.
Dia 14 (sábado), 15h às 20h30.
ENCONTRO DE COMPOSITORES DO CONGO
Apresentações de sambas inéditos e
experimentações musicais.
Todas as terças-feiras, das 19h30 às 22h..

Casa de Cultura Brasilândia - Praça Benedicta Carvalheiro, s/
nº - Brasilândia. Zona Norte. Fernando.ripol@hotmail.com.

Divulgação

FRENTE DE RESISTÊNCIA SAMBA DO
CONGO

Teve início em 2007 na sede do Teatro
Popular União e Olho Vivo para cultivar
a música brasileira, saudar o samba e
os compositores de todo o Brasil que
fizeram história e tiveram seu nome
gravado na cultura popular nem sempre
com o merecido reconhecimento.O
samba não se trata apenas de um estilo
musical e sim uma forma de observar
o mundo e a vida. A comunhão, a união
de sambistas e compositores em torno
do Bule não é mero acaso, é sim fruto
de alianças como nossos ancestrais
nos ensinaram. Geralmente dezenas de
batuqueiros, cantadores e centenas de
foliões compartilham momentos únicos
de trocas incessantes e aprendizados.
Acontece na última sexta-feira do mês.

Dia 27 (sexta-feira), 22h. TUOV - Teatro Popular
União e Olho Vivo - Rua Newton Prado, 766.Bom
Retiro. Centro. Entrada: R$ 5,00 (contribuição
voluntária). (011) 3331-100.
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Literatura

Divulgação

SARAU AUTORAL

O Sarau Autoral recebe dois convidados:
o Coletivo Cravo Branco e o Renan
Inquerito (foto) . Cravo Branco atua
desde 2012 promovendo e fomentando
atividades culturais com foco principal
no acesso a literatura e leitura através
do Sarau do Cravo e também o Renan
Inquerito: geógrafo, poeta, compositor
e MC. Inserido na cultura hip hop há
mais de uma década, fundou em 1999,
o grupo de rap Inquérito, com o qual
gravou três discos e assinou a trilha
sonora do filme Triunfo (2014).

Dia 25 (quarta-feira), 20h. Centro Cultural da
Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila
Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.

SARAU PRETO NO BRANCO

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

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

SARAU ANTIFACISTA

A Comuna Aurora Negra convida para o Sarau
Antifacista o Grupo Levante Mulher e os
lançamentos de Eu Lésbica, de Formiga e
Coroações, de Debóra Garcia. Apresentações
musicais com Luana Hansen, Juntas na Luta e
Gabi MC.

Dia 06 (sexta-feira), 18h. Rua Elias Martin, 11. Rio Pequeno,
Zona Oeste. Entrada franca.
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SARAU DO VINIL

É um encontro de amantes da boa música, com
a qualidade sonora insubstituível dos famosos
“bolachões”, além da sempre inusitada literatura
marginal e clássica. Se divide em sessões de
viagens musicais na vitrola, poesia, crônicas e
música acústica. Mentes e microfones abertos
sempre surpreendem e vez ou outra uma frase
incita um debate, uma intervenção teatral, uma
rima improvisada. E não é apenas o microfone
que fica aberto, a boa e velha vitrola também! A
galera pode escolher o disco que quiser ouvir,
dançar, celebrar. No acervo do sarau também
inclui livros, cordéis e rascunhos.
Dia 19 (quinta-feira), 20h. Av. Yervant Kissajikian, 1439. Vila
Joaniza, Zona Sul. Entrada franca. (11) 9 8601-4453/983223324. saraudovinil@hotmail.com

SARAU DE PARAISÓPOLIS

Realizado pelo Núcleo Arte e Comunicação
- Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis - é um sarau temático com
apresentações de teatro, dança, música, poesia,
entre outras manifestações artísticas realizadas
pelos jovens artistas da comunidade. Acontece
no último sábado do mês.
Dia 28 (sábado), a partir das 18h. Programa Einstein na
comunidade de Paraisópolis - Rua Ernest Renan, 1068 Paraisópolis. Zona sul. Entrada franca. (11) 2151-6704.
saraudeparaisopolis.blogspot.com

SARAU NA ESQUINA

Nasceu da parceria entre Fernando Bike e
Claudio Laureatti e acontece no extremo Sul da
Zona Sul, no bairro de Vargem Grande, distrito
de Parelheiros. com a presença de poetas,
músicos, quadrinhos, dança, teatro entre outras
manifestações culturais. Microfone aberto.
Dia 07 (sábado), 20h. Avenida das Palmeiras. Esquina com
a Rua das Adalias, s/nº. Em frente da Churrascaria Frango na
Brasa. Vargem Grande, Parelheiros, Zona Sul. Entrada franca.
(11) 5926-0860. fernandobike50@gmail.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 22 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

SARAU SOBRENOME LIBERDADE

Idealizado pelo poeta Ni Brisant que promete
uma noite de palavras com microfone aberto.
Nesta edição com o lançamento dos livros:
Ângela, um jardim no vermelho, de José
Sarmento; Cravos da noite, de Willian Delarte e
Te pego lá fora, de Rodrigo Ciriaco. Intervenção
do poeta/causador: Daniel Viana e sua máquina
de histórias. Trocando um causo por um conto.
Varal e projeção de fotopoesias de diversos
artistas.

Dia 05 (quinta-feira), 19h30. Relicário Rock Bar – Rua Manoel
de Lima,178. Bairro Jordanópolis, Zona Sul. Entrada franca.
(11) 5939-3134. http://levantecult.blogspot.com.br

SARAU POESIA NA BRASA

Sarau criado em julho de 2008 com o objetivo
de produzir e divulgar arte e poesia dentro da
comunidade da Zona Norte. Há, também, um
espaço de expressão, discussão e reflexão,
aberto a todos que queiram comungar da
palavra. Lançamento da antologia Sarau O que
dizem os Umbigos!.

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.

Dia 06 (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) 99324-1389/98265-4788.
http://sementedeangolasp.blogspot.com.br

COLETIVO PERIFATIVIDADE

O grupo desenvolve atividades culturais para
incentivar e promover a leitura no Fundão do
Ipiranga na Zona Sul.

Dia 22(domingo), a partir das 14h. Mutirão de Moradia. Sede
Oficial – Rua Memorial de Engenho, 480. Jardim São Savério,
Zona Sul. Entrada franca. (11) 98167-8807/96748-4730.
http://perifatividade.com.

SLAM DO GRITO

SARAU DA PONTE PRA CÁ!

Teve inicio em setembro de 2014 com o intuito
de incentivar a leitura e de reunir poetas,
músicos , compositores, dançarinos e para
partilhar arte na comunidade. Microfone aberto.
Todas as segundas-feiras, 19h. Rua Ivar Beckman, 97. Em
frente ao Bar e Restaurante da Gô. Referência próxima a
Microlins – Campo Limpo, Zona Sul. Entrada franca. (11) 9
9318-9075.

SARAU SUBURBANO

Acontece desde 2010 dentro da Livraria
Suburbano Convicto, especializada em literatura
marginal e periférica. Apresentação: Tubarão
Dulixo e Alessandro Buzo. Toda edição realiza
lançamentos de livros, CD’s e vídeo-clipes.
Microfone aberto para recital de poesias e
intervenções artísticas.
Dias 03, 10 e 24 (terças-feiras), das 19h30 às 22h. Livraria
Suburbano Convicto – Rua 13 de Maio,70. 2º andar. Bixiga.
Entrada franca. (11) 2569-9151.
www.sarausuburbano.blogspot.com/

Divulgação

Dia 21 (sábado),20h30. Bar do Carlita – Rua Professor
Viveiros Raposo, 534 (em frente da escola E.E. João Solimeo).
Brasilândia. Zona Norte. Entrada franca. (11) 9169-9690.
http://brasasarau.blogspot.com.

Torneio de Poesia (Poetry Slam), o
evento é realizado no Ipiranga (Bairro do
Grito) dentro do metrô Sacomã (Linha 2
- verde). Acontece na penúltima quartafeira do mês com espaço aberto para
poetas, lançamento de livros e a própria
competição que está dentro do circuito
do Slam BR que vale uma vaga para
a competição na Copa do Mundo de
Poesia em Paris, França. Organização:
Lews Barbosa, Ket Chup, Janaina
Moitinho, João Marcos e Thabata
Fonseca.

Dia 18 (quarta-feira), 19h30.Estação Sacomã
(Linha 2 - Verde do Metrô)
Pegar escada rolante em direção ao terminal.
Entrada franca. (11) 95917-2848 / 9728-7510.
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Formação Cultural

Diego Balbino

CURSOS LIVRES NO ESPAÇO
CITA

A iniciativa fortalece a continuidade de
atividades que acontecem desde 2011 e
atualmente abriga mais de dez coletivos
artísticos e culturais da região.
Inscrições até o dia 10/02 por email
espacocita@gmail.com ou fone: (11)
5844-4116/99862-4821.
Vivência em maracatu 15 vagas –
Sextas-feiras, das 10h às 12h – Início
dia 27/02.
Teatro para iniciantes 15 vagas - Idade
mínima 14 anos – Terças-feiras, 19h –
Início dia 24/02.
Instrumentos de cordas 10 vagas –
Quartas-feiras, 19h – Início dia 25/02.
Acordeon 10 vagas – Segundas-feiras,
19h e 20h – Início dia 23/02.
Percussão 10 vagas – Sextas-feiras,
18h – Início dia 27/02.
Dança (Corpo e Movimento) 15 vagas
– Quartas-feiras,
15h30 –É Início
SHOW
MALANDRAGEM
VIVER25/02.
Voz eThaide
Cantorealiza
15 vagas
– Sextas-feiras,
O rapper
shows
de lançamento
27/02.
do 20h
clipe –e Início
do EP Malandragem
é viver com
Oficina livre
de teatro
para crianças
apresentações
todas
as quartas-feiras
na Galeria
15 Thaide
vagas é– pioneiro
Terças-feiras,
14hHip– Hip
Início
Olido.
na Cultura
com
quase 30 anos de carreira com diversos
24/02.
álbuns
lançados e também
é participa
Comunicação:
Vídeo, tem
Fotografia
e de
programas
televisivos
como Manos e Minas e
Jornalismo
impresso
atualmente
apresentador
do programa
30 vagas
– Quartas-feiras,
14h eA Liga na
TV Bandeirantes.
sábados, 9h.
DiaEspaço
13 (sábado),
16h.–Fábricas
dede
Cultura
da 20.
Cultural CITA
Rua Aroldo
Azevedo,
Brasilândia
Av. Inajar
de do
Souza,
7001.
Jardim
Jd. Bom –Refúgio.
Praça
Campo
Limpo,
Zona
OficinasZona
gratuitas.
dosSul.
Francos.
Norte. Entrada franca.
Dias 04, 11, 18 e 25 (quartas-feiras), 19h. Galeria Olido –
Avenida São João, 473. Centro. Entrada franca.
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DANÇA POPULAR E CONTEMPORÂNEA
Aulas de dança contemporânea focadas no
trabalho de fortalecimento muscular e no
aumento da flexibilidade através do vocabulário
das danças populares brasileiras e da
consciência corporal. Com Anderson Bandieri.
Todos sábados e domingos das 11h às 14h.CEU Três
Lagos, Estrada do Barro Branco, s/n. Jardim Três Corações.
Grajaú, Zona Sul. Gratuito. (11) 98276-8544/5976-5647.
linhacruzada@hotmail.com.

OFICINA CULTURA DO TAMBOR

A oficina tem o objetivo de ensinar a utilização
do tambor, interagindo com os ritmos regionais
brasileiros. O Movimento Brasilidade é formado
pelos arte-educadores Eric Frade, Luis Salgado
e Diego Gonçalves. Os instrumentos serão
disponibilizados pelo projeto.

Dias 01,08 e 22 (domingos, das 15h às 17h). Centro Cultural
da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

OFICINA DE PRODUÇÃO DE BATIDAS
ELETRÔNICAS DE RAP
O CCJ recebe o beatmaker D.A.C Beats para
realizar uma oficina ensinando os principais
conceitos e técnicas para se produzir batidas
utilizando o software Fruity Loops.
Dias 21/02 a 14/03 (sábados), das 16h às
19h. Inscrições www.inscricoes.ccj.art.br ou
presencial no CCJ.

Centro Cultural da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos,
3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.
(11) 3984-2466.

CURSO DE DJ - GUERREIROS
PRODUÇÕES

As aulas apresentam técnicas de mixagem
incluindo: Scratch, Back to Back, Construção
de batidas, partindo do conhecimento e
gosto musical de cada participante. Com os
conteúdos: noções de equalizações sonoras;
construção musical; os diversos meios que um
Dj pode atuar profissionalmente; performances
e campeonatos; tendências musicais e suas
origens. Ministrado pelo Dj Erry-g.
Início em fevereiro. Terças e quartas-feiras.
Tarde e Noite.
Ação Educativa - Rua General Jardim, 660. Vila Buarque.
Valor a confirmar. (11) 94234-3583. guerreiros13@gmail.
com/ www.guerreirosproducoes.blogspot.com

Teatro
GRUPO PANDORA DE TEATRO

O grupo, atuante há 10 anos na periferia da
cidade de São Paulo, iniciou em Dezembro/2014
os Núcleos de Pesquisa em Teatro Russo e
convida estudantes, artistas, pesquisadores
e interessados a participarem desta primeira
etapa do seu novo processo de criação. O Grupo
está realizando os “Núcleos de Pesquisa em
Teatro Russo” em cinco CEUs da periferia de
São Paulo, um mês em cada CEU. O Núcleo de
Fevereiro acontecerá no CEU Paz. A partir de
textos dramatúrgicos dos consagrados autores
russos, realizam encontros teórico-práticos para
traçar um panorama do teatro russo e refletir
sobre as suas contribuições para o Teatro hoje.

PASSOU POR AQUI - GRUPO FOLIAS
D’ARTE

Consiste em um show Músico Poético Teatral,
com as linguagens da música e poesia
presentes nos trabalhos do Folias. O estudo
do ator criador de Reinaldo Maia inspirou a
investigação dos atores em outras áreas da
criação. Dramaturgia: Carlos Francisco. Música:
Bruno Perillo.Direção: Val Pires.
Dia 07 (sábado), 14h. CEU Inácio Monteiro - Rua Barão
Barroso do Amazonas, s/n - COHAB Prestes Maia/Cid.
Tiradentes, Zona leste. Entrada franca.(11) 2518-9049.

INSUBMISSAS MULHERES
NA CIÊNCIA

A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS

A Cia Solas de Vento apresenta a peça infantil
“A Volta ao Mundo em 80 Dias”, primeiro
espetáculo infantil da companhia que foi
sucesso de crítica e resultou no prêmio APCA
2011 de melhor ator (Bruno Rudolf) e melhor
direção (Carla Candiotto); e no FEMSA 2011 de
teatro infantil na categoria de melhor ator, além
das indicações de melhor produção e melhor
cenografia. O enredo, baseado na obra literária
do escritor francês Julio Verne, é composto
pela alternância de cenas cômicas e momentos
imagéticos. Cia Solas de Vento.
Dia 21 (sábado), 17h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca.

NUNZIO - UMA CASA MÓVEL E DOIS
AMIGOS

Nunzio é um trabalhador da indústria química,
debilitado e crédulo. Pino é o seu “home mate”,
amigo que viaja constantemente e, pelo que
tudo indica, também é um prestador de serviços
ilícitos. Dois amigos imigrantes que vivem
numa casa móvel que só ganha vida conforme
a região e necessidade. Texto: Spiro Scimone.
Direção e adaptação: Danilo Grangheia. Elenco:
Rodrigo Scarpelli e Thiago Bugallo.
Dia 28 (sábado), 20h. Centro Cultural da Juventude - Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca.

Antígona

Todos os sábados e domingos, das 9h30 às 13h30. CEU Paz
- Rua Daniel Cerri, 1549. Jd Paraná. Brasilândia, Zona Norte.
(11) 96676- 5815. grupopandoradeteatro@yahoo.com.br.

Marie Curie, Bertha Lutz, Rosalind
Franklin e Hipácia de Alexandria contam
sua difícil entrada e convivência no
círculo machista da ciência, que
reproduz preconceitos e discriminações
contra a mulher em diferentes épocas
e lugares. Dessas quatro mulheres em
cena, Rosalind deu contribuição decisiva
à pesquisa do DNA e foi ignorada pelo
prêmio Nobel, Madame Curie, embora
premiada sofreu a ira moralista da
sociedade francesa. Hipácia morreu
apedrejada pelos cristãos e a brasileira
Bertha Lutz fez da luta pelos direitos
da mulher seu objetivo de vida.Texto:
Oswaldo Mendes. Direção: Carlos Palma.
Elenco: Adriana Dham, Letícia Olivares,
Monika Plöger, Rogério Romera, Selma
Luchesi e Vera Kowalska.
Sextas-feiras e sábados, 21h. Domingos, 19h.
Teatro De Arena Eugênio Kusnet - Rua Dr. Teodoro
Baima, 94. Consolação. Entrada R$ 20,00 (inteira)
e R$ 10 (meia). As sextas-feiras mulheres não
pagam. (11) 3256-9463/99194-8496.
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Especial
BLOCOS CARNAVALESCOS 2015

Roberto Assem

CORTEJO AFRO ILÚ OBÁ DE MIN

O Bloco Afro Ilú Obá de Min comemora
10 anos de existência e celebra o
centenário de nascimento da escritora
Carolina Maria de Jesus. Precursora
da literatura periférica, Carolina de
Jesus é autora do livro Quarto de
Despejo, que relata a realidade de sua
vida na Favela do Canindé. Mesmo
com uma vida marcada por inúmeras
adversidades, Carolina Maria de Jesus
não se curvou e seguiu com seu desejo
de ser reconhecida como a escritora
que era. Dizia que “uma palavra escrita
não pode nunca ser apagada. Por mais
que o desenho tenha sido feito a lápis e
que seja de boa qualidade a borracha,
o papel vai sempre guardar o relevo
das letras escritas”. E é contando sua
história que o Ilú Obá de Min e suas 250
integrantes, entre bateria, dança, canto
e pernaltas, ocupará as ruas da cidade
em dois cortejos.
Dia 13 (sexta-feira), a partir das 19h30.
Concentração embaixo do Viaduto do
Chá. Vale do Anhangabáu. Centro.
Dia 15 (domingo), a partir das 14h.
Concentração na Rua Lopes de Oliveira,
342. Barra Funda.
Informações: babyamorimprod@hotmail.com

BLOCO CARNAVALESCO FILHOS DA
SANTA

O bloco Filhas da Santa homenageia Xangô e os
Orixás. Fundado em outubro de 2009, o Bloco
Carnavalesco Filhos da Santa vem resgatar a
antiga e tradicional forma de se comemorar
o carnaval, com a comunidade festejando na
rua. Surgiu como reunião de pessoas em torno
da roda de samba que se apresenta nas noites
de sexta-feira no Largo da Igreja Santa Cecília.
Esta roda de samba vem acontecendo no bairro
desde 1999, sofrendo, neste período, algumas
interrupções. No ano de 2009 os músicos
se organizaram novamente e encontraram no
Largo da Igreja Santa Cecília um espaço ideal
para fazer samba de graça. A roda é formada
por sambistas do bairro e de outras regiões da
grande São Paulo. Seus freqüentadores são
principalmente os moradores do bairro, além de
trabalhadores da região e pessoas que passam
no Largo para acessar o metrô.
Dia 07 (sábado), 13h. Concentração na Quadra Filhos da
Santa – Av. São João, 1830. Esquina com a Alameda Glete.
Santa Cecília. Entrada franca. (11) 98644-6270.

CORDÃO CARNAVALESCO
KOLOMBOLO DIÁ PIRATININGA

Este ano, o tema: “Pai Élcio de Oxalá e o mundo
mítico de Aruanda nas sete linhas da Umbanda
sagrada”. Fundado em 2002, o Kolombolo
divulga e preserva o samba paulista. Para isso,
valoriza e homenageia a velha guarda do samba
e os costumes dos antigos carnavais de São
Paulo. O Kolombolo desfila na Vila Madalena.

Dia 07 (sábado), 15h. Rua Belmiro Braga, s/n. Pinheiros. Zona
Oeste. Entrada franca.

BLOCO CARNAVALESCO LEOPOLDINA
TÁ EM FESTA

O bloco Leopoldina resgata a tradição do
carnaval de rua no bairro da Vila Leopoldina com
a participação da bateria da Escola de Samba
Dragões da Real e convidados. A concentração
acontece com roda de samba e a saída do
desfile, 14h.
Dia 07 (sábado), 11h. Concentração na Rua Carlos Weber,
1000. Vila Leopoldina. Zona Oeste. Entrada franca.
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BLOCO DOS FANFARRÕES

Formado por músicos de fanfarras, bandas,
orquestas de metais e percussão, o Bloco
reaviva a tradição do carnaval de rua tocando
marchinhas tradicionais e canções típicas.
O bloco desfila pelas ruas do Parque Santo
Antônio, em Guarulhos.
Dia 07 (sábado), 15h. Concentração na Rua Moras, s/n.
Parque Santo Antônio. Guarulhos.

BLOCO PEGA O LENÇO E VAI

Este ano, o tema do desfile é “Revolta dos
Balaios: A maior revolta popular do Maranhão”.
Ocorrido em 1838, o movimento revoltoso
despontou com a insatisfação da população
maranhense com a liderança do Partido Liberal.
O bloco Pega o Lenço e Vai valoriza a cultura
negra por meio do samba temático e autoral,
desfila pelas ruas San Juan e Havana até a
praça, e retorna para o Centro Cultural.

BLOCO AFOSÉ OBA INÃ

O Afosé Oba Inã é um bloco carnavalesco da
Casa Ilé Oba Inã Asé Iya Omin Layo, que tem
objetivo de divulgar a cultura das religiões de
matriz afro e divulgar as casas religiosas de
seus membros.
Dia 15 (domingo), 17h. Rua Ouvidor Peleja, 30.
Vila Mariana.
Dia 16 (segunda-feira), 17h. Rua Adelaide
Augusta Câmara, 50. Americanópolis, Zona Sul.
Entrada franca.
Dia 17 (terça-feira), 17h. Rua Cuiabá – esquina
com Rua Urbano Couto. Alto da Mooca, Zona
Leste. Entrada franca.

BLOCO AFRO É DI SANTO

Dia 07 (sábado), 17h. Concentração no Centro Cultural Dona
Leonor - Rua San Juan, 121. Parque das Américas. Mauá.
Entrada franca.

O Bloco Emílias e Viscondes convida Sacis,
Pedrinhos, Narizinhos, Nastácias e Bentas para
sair das estantes da Biblioteca Monteiro Lobato
e pular carnaval pelas ruas da Vila Buarque. O
bloco se concentra em frente à Biblioteca e
passa pelas ruas Major Sertório, General Jardim,
entre outras. Homenageada: Dona Benta.
Dias 03 e 05 (terça e quinta-feira), das 15h às
17h. Ensaio da bateria na Biblioteca.
Dais 04 e 06 (quarta e sexta-feira), 15h às 17h.
Confecção de adereços.
Dias 10,11 e 12 (terça a quinta-feira),15h.
Ensaio geral.
Dia 13 (sexta-feira), 14h. Desfile. Biblioteca Monteiro Lobato
– Rua General Jardim, 485. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3256-4122.

BLOCO DO BECO

Foi fundado em 2002. O grupo de moradores
que compõe o Bloco começou a fomentar
reflexões sobre as tradições da cultura popular,
local que estava se perdendo, especialmente as
relacionadas ao carnaval de rua.
Dia 14 (sábado), 14h. Concentração na Rua Salgueiro do
Campo, entre as ruas Margarida de Fátima e Pinhal Velho.
Jardim Ibirapuera, Zona Sul. Entrada franca.

Guma

BLOCO DAS EMÍLIAS E VISCONDES

Teve início em 2011 e utiliza como
base o samba-reggae e explora ritmos
de origem afro-brasileira como :gongo
de ouro, cabula, samba de roda, ijêxá
e composições rítmicas criadas
pelos próprios integrantes do bloco.
As cores são amarelo e branco que
desfilam pelas ruas do Piraporinha.
Percussionista-regente: Rabi Batukeiro.
Dias 06 e 13 (sábados), 19h. Ensaios.

Dia 16 (segunda-feira), a partir das 17h.
Concentração na Casa de Cultura do M’Boi Mirim
– Avenida Inácio Dias da Silva, S/N. Piraporinha.
Zona Sul. Entrada franca. (11) 5514-3408/984811318.
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Outras Cenas

Divulgação

EXPOSIÇÃO CARTOGRAFFITI LEGALIDADE E LEGITIMIDADE

O Centro Cultural São Paulo recebe a
exposição “Cartograffiti - Legalidade e
Legitimidade”, do Coletivo Imargem, que
atua a partir das margens da represa
Billings, no extremo sul da cidade,
com intervenções focadas em arte,
convivência e meio ambiente. A mostra
idealizada pelo Agente Marginal Mauro,
traz em seu acervo documentos e
imagens produzidas durante o processo
do projeto - que leva o mesmo nome - e
escolhe a cartografia como recurso para
desenvolver mapas-graffiti em pontos
estratégicos da metrópole.
A exposição é o resultado de um
trabalho que reuniu renomados artistas
e representantes da cena de arte
urbana, para investigar e evidenciar
esteticamente a cartografia física e
conceitual da megalópole. O projeto
teve início em 2009 e segue até hoje
dialogando com a cidade. O Cartograffiti
é coordenado pelo artista Mauro Neri
da Silva, criador do Imargem, com
patrocínio da Secretaria Municipal de
Cultura, por meio do edital Arte na
Cidade.

De terça a sexta-feira, das 10h às 20h.
Sábados, domingos e feriados, das 10h
às 18h. Centro Cultural São Paulo – Rua
Vergueiro, 1000. Paraíso. Entrada franca.
www.imagemdamargem.blogspot.com.br
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DANÇAS BREVES – SWEET...

Este projeto integra a Ocupação Funarte, direção
de Ivo Alcântara, com duas apresentações
que pretendem levar, por meio da dança,
doçura e gentileza. O espetáculo oferece
poesia, evidenciando o gênero musical R&B
(Rhythm and Blues), reunindo coreografias que
mesclam técnicas e repertório de movimentos
pertencentes às Danças Urbanas, sobretudo o
Locking.
Dias 04 e 11 (quartas-feiras), a partir das 20h. Funarte Alameda Nothmann, 1058. Campos Elíseos. Entrada franca.
(11) 98157-6288.

SLAM DA GUILHERMINA

O Campeonato de poesias faladas (spokenword)
acontece toda última sexta-feira de cada mês
no metrô Guilhermina-Esperança, no qual reúne
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. O vencedor da
noite ganha vários livros e cds.
Dia 27(sexta-feira), 20h. Metro Guilhermina-Esperança - na
Praça ao lado esquerdo da catraca, Zona Leste. Entrada
franca. slamdagulhermina@gmail.com.

GRAVAÇÃO DO DVD CANTOS GERAIS

Alguns integrantes do Sarau Bodega do Brasil
resolveram se unir para gravar um DVD com
as músicas que mais se destacam em seus
respectivos repertórios.
Foram convidados os seguintes artistas: Costa
Senna, Carlos Mahlungo, Josué Campos, Cacá
Lopes e Tiago Stocco.
A iniciativa partiu do poeta Costa Senna
em novembro do ano passado. Na primeira
reunião preparatória, cada um apresentou três
nomes para o projeto, após votação a maioria
concordou com Cantos Gerais, sugerido por
Cacá Lopes. Neste encontro cada integrante
participará com quatro músicas, inéditas ou já
gravadas em discos solos. O lançamento oficial
está previsto para abril ou maio, em diversos
espaços culturais de São Paulo.
Dia 22 (domingo), 16h. Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa,
300. Centro. Diadema. Entrada franca. (11) 4066-3366.

Projeto criado pelo grupo Espírito de Zumbi
para promover, difundir, cultivar e preservar a
cultura afro-brasileira, por meio do maculelê,
ijexá, samba de roda, côco, ciranda, capoeira,
maracatu, bumba meu boi, forró, rap, afoxé,
reggae, entre outros. Conta com a apresentação
de danças folclóricas, performances musicais,
teatrais e poéticas, além de oferecer ao público
um prato típico da culinária popular.
Dia 27 (sexta-feira), 18h. Fábrica de Cultura Jardim São Luis
– Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim São Luis, Zona Sul.
Entrada franca.

CASA DE CULTURA SALVADOR
LIGABUE

A Casa de Cultura Salvador Ligabue, na
Freguesia do Ó, traz programação especial neste
carnaval.
Dia 12 (quinta-feira), 14h.Meu Bloco Na Rua.
Dias 14 e 15 (sábado e domingo), 10h.
Urubózinho”: Matinê Infantil.
Dias 14,15 e 17 (sábado, domingo e terçafeira), 12h. Urubó: Desfiles no Largo da Matriz
–Desfile resgata as marchinhas dos antigos
carnavais.
Dia 15 (domingo), 15h. Sertanejo sem Mistura –
moda de viola e música caipira.
Dia 22 (domingo), 17h.Baile de práticas – dança
de Salão.
Dia 27 (sexta-feira), 13h. Fórum da melhor
idade. Encontro com os grupos da região.
Dia 28 (sábado), 19h30. Sarau do Ó. Encontro
de poetas e músicos.
Casa de Cultura Salvador Ligabue - Largo da Matriz Nossa
Senhora do Ó, 215. Freguesia do Ò, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3931-8266.

ÚTERO PUNK

Show da banda da Zona Norte que divulga e
promove os direitos das mulheres por meio
da música. A proposta do grupo é incentivar
que outras mulheres montem suas bandas e
expressem suas opiniões e suas diferentes
realidades. Neste show recebem a participação
de convidadas da coletânea Mulheres em
Perigo.
Dia 22 (domingo), 16h. Fábricas de Cultura da Brasilândia –
Av. Inajar de Souza, 7001. Jardim dos Francos. Zona Norte.
Entrada franca.

STAND-UP - O QUE NÃO MATA...
ENGORDA!

No formato de stand-up, Marcio Lima
conta suas experiências de vida, desde sua
adolescência, juventude, até sua fase adulta,
com a questão do Bulling em momentos vividos
em ônibus, nas escolas, entre amigos, parque
de diversões e etc. Também compartilha suas
defesas, reações e como superou todas elas.
O projeto Risus In Concert com o tema ‘’O que
não mata... engorda!!! O Bulling na Vida de um
Gordinho”.
Dia 24 (terça-feira), 17h. Terminal Vila Nova
Cachoeirinha.
Dia 27 (sexta-feira), 18h. Centro Cultural da
Juventude – Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641.
Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3984-2466.

7ª EDIÇÃO DO BLOCO DA NEGA
ZILDA
Acervo Pombas Urbanas

PANELAFRO

Bloco de Carnaval agita as ruas de
Cidade Tiradentes, com realização
do Instituto Pombas Urbanas. A festa
contará com música ao vivo com
marchinhas de carnaval e muitas
atividades para garantir a maior folia em
plena praça pública.O bloco acontece
desde 2009 como uma homenagem
do Centro Cultural Arte em Construção
a uma simpática e festeira moradora
do bairro, a Nega Zilda (falecida em
2012). Representa uma das alternativas
para brincar o carnaval relembrando os
tradicionais blocos de rua.

Dia 07 (sábado), a partir 15h. Centro
Cultural Arte em Construção - Avenida dos
Metalúrgicos, 2.100. Cidade Tiradentes, Zona
Leste. Entrada Franca. (11) 2285-7758.
http://www.pombasurbanas.org.br/.
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PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO DE CULTURA
Entre no site www.premiogovernador.sp.gov.br, clique votar, entre
na categoria “Territórios Culturais” e vote no Encontro Estéticas das
Periferias.
Saiba mais:
O Encontro Estéticas das Periferias surgiu em 2011 como Seminário
e Mostra Cultural Estética da Periferia com o objetivo de fazer uma
reflexão aprofundada sobre a produção artística da periferia, tanto com debates e palestras quanto
com apresentações e experimentações artísticas. A Ação Educativa acredita que com isso, é possível
dar um passo importante para que a cultura da periferia seja valorizada para além da sua já amplamente
reconhecida importância social. Para isso aproximamos os artistas dos gestores de equipamento
públicos e privados e da Universidade em um diálogo onde a voz dos artistas é manifestada em pé de
igualdade, sem subestimação nem apologia.

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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