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PERIFERIA
CRIATIVA
A Agência Solano Trindade
promove a segunda edição do
Festival Percurso – Periferia
e cultura em rede solidária,
destacando o tema “Juventude
periférica gerando renda,
trabalho e desenvolvimento
local”. O evento demonstra
que é possível viver de arte e
cultura.
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A Agência Popular de Fomento à Cultura Solano Trindade realiza
em junho a segunda edição do Festival Percurso – Periferia e cultura
em rede solidária, promovendo o tema “Juventude periférica gerando
renda, trabalho e desenvolvimento local”, evento realizado coletivamente
e que agrega inúmeros parceiros, entre os quais a Ação Educativa. Trata-se
de uma iniciativa atualizada com as questões mais urgentes da cena cultural
urbana. Vejamos:
1) Coloca na agenda da cultura a questão da sustentabilidade econômica,
fortalecendo empreendimentos e arranjos econômicos criativos nas periferias,
especialmente nas bordas da Zona Sul, reduto de diversos movimentos, coletivos e grupos
culturais. Dessa forma, o Percurso discute concretamente a economia da cultura no contexto das
práticas culturais periféricas retirando esse tema do plano da indústria cultural.
2) Fortalece na periferia o conceito de economia solidária, um tipo de prática econômica
horizontal e igualitária na qual não impera a relação capital – trabalho. Baseada nos modelos
cooperativos, a economia solidária aponta um caminho de desenvolvimento sustentável, coletivo e
participativo, ou seja, princípios que se adaptam facilmente ao espírito comunitário que prevalece nos
bairros populares. É baseado nessa tradição de ajuda mútua da classe trabalhadora que são pensados
projetos de geração de trabalho e renda.
3) Promove ações em rede como vetor da difusão das práticas econômicas e solidárias
da cultura. A articulação de redes fortalece a luta de todos ao mesmo tempo em que apoia cada
empreendimento na sua especificidade. É um por todos e todos por um, tendo a solidariedade como elo a
essa mobilização. As ações coletivas em rede também são fundamentais para se defender e implementar
políticas públicas que venham a favorecer o movimento da sociedade civil.
4) Põe foco no território ao enfatizar o desenvolvimento local e não uma ideia abstrata de
desenvolvimento. O território, para o Festival Percurso, está bem claro: periferia da Zona Sul de São
Paulo, especialmente os distritos do Campo Limpo e Capão Redondo que, juntos, reúnem mais de um
milhão de habitantes. Organizar as ações no âmbito do território ajuda a dar efetividade às iniciativas na
medida em que torna possível estabelecer as articulações com os diferentes atores, tanto públicos como
da sociedade, em benefício de objetivos comuns e concretos que interferem na melhoria de vida dos
moradores daquele território.
5) Finalmente, e não menos importante, o evento tem os jovens na linha de frente. A juventude,
sobretudo nas periferias paulistanas, aprendeu a desenvolver projetos culturais por iniciativa própria, mas,
principalmente, pelo apoio de políticas públicas como o VAI – Valorização de Iniciativas Culturais, edital
que em mais de 10 anos financiou mais de mil projetos de coletivos juvenis, sendo cerca de um terço
deles na Zona Sul. Hoje, os jovens também fazem cursos no Pronatec Cultura, atuam em equipamentos
culturais por meio do Programa Jovem Monitor Cultural, são Agentes Comunitários de Cultura, estudam
e dão aulas nas Fábricas de Cultura, acessam outros editais como
o PROAC, Fomento e os Pontos de Cultura. Esse quadro de
políticas públicas ajudou a colocar a juventude no centro da
cena cultural da periferia e o Festival Percurso celebra
essa tomada de espaço pelos jovens, porém, sem
se iludir com isso, pois essa mesma juventude,
especialmente a negra, é a principal vítima da
violência, cuja proporção denota um verdadeiro
genocídio.
O Festival Percurso, em sua edição de 2015, acaba
também por firmar-se no calendário de grandes
eventos na periferia paulistana garantindo seu
lugar num cenário efervescente de iniciativas.
Mas esse evento se destaca principalmente pela
liderança juvenil. A juventude há muito tempo
defende que não é possível viver sem arte e
cultura. Os jovens da Agência Solano Trindade
agora demonstram que é possível também viver
de arte e cultura.
Divulgação
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Hip-Hop

Morgana Naughty

HIP HOP NO MONTE
CONVIDA D-PINOT

Hip Hop no Monte é um evento que
nasceu com a proposta de fortalecer
a cultura hip hop na Comunidade
do Jardim Monte Azul, Zona Sul de
São Paulo. Este mês, o Bocada Forte
completa 16 anos junto com o Hip
Hop no Monte, que convida o grupo
de rap, D- Pinot, para o lançamento do
álbum “Meus 30”. D- Pinot é formado
por Gulliver e G79, ambos com uma
trajetória importante dentro do rap
nacional na região da zona sul de São
Paulo. Com influências no soul e R&B,
as letras presentes no álbum falam de
sonhos despedaçados, frustrações,
conquistas e lutas de quem vive pelo
rap. Participações: DJ JL Queiróz de
Souza. Mc’s: Cicerone e James Lino.

Dia 20 (sábado), das 18h às 22h. Espaço
Comunidade – Rua Domingos Marques,104.
Jardim Monte Azul, Zona Sul. Entrada R$ 2,00.

HIP HOP RUA

Em sua primeira edição, o Hip Hop Rua recebe
exposição e grafite Harã e Preto Pac, com
apresentações de Beat Box e batalhas de B.
Boys e B. Girls. Além disso, o evento conta com
uma campanha solidária, que fará arrecadação
de roupas e alimentos destinados ao Projeto
Sonhar. O Hip Hop Rua recebe, nesta edição,
shows de Favela 2 V e Baby Black. Apresentador
de T.A.G e DJ Negão.
Dia 19 (sexta-feira), 19h. Fábrica de Cultura Capão Redondo
–Rua Algard esquina com Rua Trevo Branco, s/n. Capão
Redondo, Zona Sul. Entrada franca.
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MOSTRA ECOS MUSICAIS CONVIDA
GEGÊ

Gegê Caos está de volta ao Projeto Ecos
Musicais com canções do CD “Di Gegê pra
Jejês” e também com as novidades do disco
SoundAta, seu segundo trabalho solo. Gegê
é MC, arte-educador, e há mais de 15 anos é
militante no movimento hip hop, tendo formação
em História e unindo em sua pesquisa, dados
históricos sobre a formação da população afrobrasileira a partir da diáspora africana e o evento
da travessia.Convidados: Luiz Preto e TicoQDP.
Discotecagem: DJ Pow.
Dia 07 (domingo), 15h30.Sesc Osasco – Avenida Sport Club
Corinthians Paulista, 1300. Osasco. Entrada franca.

ZAMBA RAP CLUBE – 5 ANOS

Show em comemoração aos 05 anos do
grupo formado pelos integrantes Emerson
Toco, Vinicius Preto, Cesar Hostil, Wagner
Mendes, Ricardo Mendes e Felipe Scalice.
Nesta apresentação com músicas de todos
os trabalhos lançados e músicas inéditas do
próximo EP. Convidados: Engrenagem Urbana,
Dory de Oliveira, Jé Versátil e Sujeira Brasileira.
Haverá também a Batalha Vai ou Racha.

Dia 07 (domingo), 16h. Casa Fora Do Eixo - Rua Scuvero,
828 – Cambuci. Entrada: R$ 3,00 até às 17h. Após: R$ 5,00.
(11)95787-9039.

BATALHA DA FÁBRICA

Terceira edição da batalha com apresentação
do rapper Flow MC. Espaço para novos MC’s
e rappers da Zona Sul no intuito de descobrir e
incentivar novos talentos locais.

Dia 18 (quinta-feira), 20h. Fábrica de Cultura Jardim São Luís
Rua Antônio Ramos Rosa, 651. Jardim São Luis, Zona Sul.
Entrada franca.

QUARTA FLOW – NA PONTA DA
AGULHA

Celebração do Hip Hop produzida pelos DJs
Soneka SP e Rocaferr, Na Ponta da Agulha.
Trarão a cada encontro duas seleções de
músicas que buscam recontar as produções de
rap dos anos 90.
Todas as quartas-feiras, 19h. Galeria Olido – Avenida São
João, 473. Entrada franca.(11) 3331-8399 / 3397-0171.

Samba
EVENTOS
SAMBA DA COMUNIDADE

TERAPIA DOS BOÊMIOS

Dia 12 (sexta-feira), das 19h às 22h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333.

Todas os sábados, das 16h às 20h30. Sallin Bar – Rua
Salvador Padilha Gimenes, 232. Paralela a Av. Deputado
Emílio Carlos, altura do nº 2075. Vila Santa Maria. Zona Norte.
Entrada franca. (11)94786-5330/96154-1080.

O Movimento Cultural @migos do Samba.com,
em parceria com Ação Educativa, promovem
a roda de samba em conjunto com outras
comunidades do samba. Nesta edição com o
Projeto Sem Vintém.

SAMBA NOSSAS COISAS

Idealizado pelos @migosdosamba.com, o
projeto convida sambistas das rodas de samba.
Convidado: Teroca.
Dia 19 (sexta-feira), das 19h30 às 22h. Ação Educativa –
Rua General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
3151-2333.

SAMBA DE RODA NEGA DUDA

Ducineia Cardoso, a Nega Duda, é referência do
samba de roda baiano na capital paulista. Vinda
de São Francisco do Conde, deu ao mundo a voz
e a força dessa tradição ancestral tão brasileira.
Moradora da Cidade Tiradentes, bairro da
periferia na zona leste de São Paulo. Atualmente
trabalha na divulgação e difusão da cultura do
Recôncavo, como a culinária e a música.

Idealizado por Reginaldo Lopes com um
encontro de amigos para um bate papo informal
abordando temas do cotidiano, que resultou em
samba de raiz, resgatando a boemia paulistana
no mundo do samba.

TERÇA DE SAMBA

Show com Joãozinho Carnavalesco que
apresenta seu swing e sucessos, incluindo
“Alegria de Domingo”.

Todas as terças-feiras, 19h. Galeria Olido – Avenida São João,
473. Entrada franca. (11) 3331-8399 / 3397-0171.

SAMBA DO BALAIO DO CANJICO

Teve início em setembro de 2013. Reunião
mensal para difundir o samba de raiz e resgatar
compositores da velha guarda.
Dia 13 (sábado), das 15h às 21h. Rua Pascoal da Costa, 04.
Largo do Clipper (CDM Cliper). Freguesia do Ó, Zona Norte.
Entrada franca. (11)99259-8181.

BALAIO DE SAMBA

Dia 28 (domingo), 17h. Sesc Santo Amaro – Rua Amador
Bueno, 505.Santo Amaro, Zona Sul. Entrada franca. (11)
5541-4000.

Teve início 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.
Dia 21 (domingo), das 12h às 17h. Centro de Eventos
Bartolosso - Avenida Visconde de Nova Granada, 513.
Osasco. Entrada franca.
projetosambafamilia.comunidades.net.

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.

Divulgação

SAMBA FAMÍLIA

Atividade com repertório diversificado
e abrangente de grandes compositores
e baluartes, resgatando o samba
de quadra, de breque, partido alto e
rock, além de trazer a força da origem
tradicional, com o jongo e o batuque de
umbigada.

Dia 13 (sábado), 20h. Casa de Cultura Salvador
Ligabue - Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó,
215. Freguesia do Ó, Zona Norte. Entrada franca.
(11) 3931-8266.
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RODAS DE SAMBA DE COMUNIDADE

Divulgação

ARRAIÁ DO SOBRADO

Teve início em janeiro de 2007 quando o
Sr. Alisson e sua família resolveram abrir
as portas da sua casa para enaltecer
o Samba Raiz e o Partido Alto. Nesta
edição com os convidados: Os Prettos
(foto) e Rebeld SNJ. Haverá bolos,
caldos e comidas típicas.

Dia 27 ( sábado),das 17h às 22h. Av. Sítio Novo,
176 - Jd. Lenize (em frente à escola Cyro Barreiros)
– Guarulhos. Entrada 1 kg de feijão ou arroz/ 1
agasalho ou R$ 10,00. (11) 2467-0818 / 967536865. pagode-do-sobrado@hotmail.com

Fundada em julho de 2004 por moradores da
Zona Leste, 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, como
Cartola, Nelson Cavaquinho, João Nogueira,
Demônios da Garoa e Martinho da Vila, o
encontro da Comunidade Maria Cursi também
evidencia novos compositores.

Dias 13, 20 e 27 (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.

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.
Dia 21 (domingo), a partir das 12 h, 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.

PAGODE DA 27

Concebida em 1997, reúnem-se para reverenciar
o melhor do samba de raiz com os músicos
da própria comunidade. A roda acontece no
segundo domingo do mês. É possível também
apreciar uma deliciosa feijoada preparada pela
líder do samba Dona Generosa.

Iniciou 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. Realiza trabalhos sociais em pról dos
moradores da região do Grajaú.

SAMBA NO ASFALTO

SAMBA DO OLARIA

SAMBA DA LAJE

Dia 14 (domingo), 14h. Rua Jadi, 79 Travessa da Rua Jorge
Duprat Figueiredo. Vila Santa Catarina. Zona Sul. Entrada 1
kg de alimento não-perecível. (11) 96084-2294/5566-0345.
comunidadesambadalaje@gmail.com.

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. Participação:
Carlão Guerreiro da Leste.
Dias 07 (domingo), a partir das 15h. Rua Francisco Antônio
Miranda, 467. Jardim Belém, Zona Leste. (11)99154-2808.
www.projetosambanoasfalto.blogspot.com.
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COMUNIDADE MARIA CURSI

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) 5939-2913/91092772/7639-1602. http://www.pagodeda27.com.

Formada em 2004 em 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. Um domingo do mês com brinquedos
para as crianças.
Dia 21(domingo), a partir das 14h. Rua Gaspar Barreto,
387. Vila Alpina. Zona Leste. Entrada franca. (11) 999091837/96722-6924 c/ Ricardo Romano.

COMUNIDADE SAMBA JORGE

A Comunidade Samba Jorge teve inicio em
setembro de 2007, com uma reunião entre
amigos para uma confraternização uma vez por
mês com samba de raiz. Esta roda acontece na
Associação Recreativa São Jorge, sede do time
de futebol fundada em 1952, por pais e avós
dos integrantes da comunidade.
Dia 12 (sábado), 16h. Bar Coro Come – Sede do Time São
Jorge – Rua Guaraita, 192. Vila Curuça. São Miguel Paulista,
Zona Leste. Entrada franca. (11)97245-9007.
contato@sambajorge.org.br. www.sambajorge.org.br

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.
Acontece no último sábado do mês.
Homenagem ao fundador Alexandre Bananeira.
Dia 27 (sábado), das 17h ás 21h. CDC Tide Setúbal – Rua
Mário Dallari, 170. Jardim São Vicente. São Miguel Paulista,
Zona Leste. Entrada franca. (11) 2297-5969/8419-0665.

BURACO DO SAPO –
FESTA JUNINA

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. 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.

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 20 (sábado), a partir das 16h. Rua Francisco Afonso
de Melo, 630. Ao lado do Fórum de Brás Cubas. Mogi
das Cruzes. Entrada franca. (11)98403-6036 / 976569810/9.4870-9521. Kauanguilherme13@gmail.com.

SOCIEDADE SAMBA DÁ CULTURA!

Criada em 2006 por antigos sambistas
moradores da região de Santo Amaro, nas
imediações do Guarapiranga e M’Boi Mirim, no
qual reúnem admiradores desse gênero musical.
Dia 07 (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

Ilustrativa

Todas as segundas-feiras), a partir das 20h45.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.

Concebida nos anos 80 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.
Dia 14 (domingo), a partir das 15h.
Roda de Samba.
Dia 27 (sábado), a partir das 16h. Festa
Junina – Com barracas típicas, Arraiá
da Comunidade Buraco do Sapo.

Rua Armando Guzzi, s/n, (travessa com a Rua
João Cordeiro) Freguesia do Ó. Zona Norte. Entrada
franca. (11) 99466-3216 c/ Geraldo.
geraldo@carvalhorodrigues.com.br.
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Formação Cultural
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OFICINA DE CAPOEIRA

A oficina de capoeira se apropria de
vasto acervo cultural advindo dos
povos africanos e desenvolve no CCJ
elementos técnicos básicos da capoeira,
exercícios físicos preparatórios e
princípios como: respeito, disciplina,
autonomia, solidariedade, amizade,
cooperação, honestidade e justiça. Além
de oficinas de musicalidade com ritmos
afro-brasileiros como o do instrumento
de corda Maculelê. Com grupo
Afroartnativa sob supervisão do Grão
Mestre Miguel, projeto “Capoeira Como
Arte e Educação”. Instrutores: Thiago
Urso e José Cicero.

Todas as quartas-feiras e sextas-feiras, 15h às
17h. Todos os domingos, das 11h às 13h. Centro
Cultural da Juventude - Av. Deputado Emílio Carlos,
3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 3984-2466.

VIOLAS E RABECAS: A ARTE DE
CONSTRUIR

A oficina contará com uma mostra das etapas
de confecção dos instrumentos musicais
do Fandango Caiçara (Cananeia/SP), uma
roda de prosa com o Mestre Zé Pereira e
seus aprendizes, e uma apresentação dessa
manifestação tradicional caiçara.Com Mestre
Zé Pereira e Flavia Maria Pontes, Inês Aparecida
Camilo, Antônio Camilo Xavier, Wirley Luiz
Gonsalvez e Paulo Roberto da Silva Barreto.

Dia 27 (sábado), das 14h às 17h. Centro de Pesquisa e
Formação do Sesc São Paulo - Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º
andar. Prédio da FecomércioSP. Entrada: R$ 30,00 (inteira),
R$ 15,00 (meia) e R$ 9,00 (comerciário). (11) 3254.5600.
sescsp.org.br/centrodepesquisaeformacao
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DANÇA NEGRA CONTEMPORÂNEA

As aulas abordam as danças de tradição
afro-brasileira ressignificadas com outras
técnicas de dança, como o jazz, a salsa, a
capoeira, transformando-se em dança negra
contemporânea. Exercícios de consciência
corporal, alongamento, resistência muscular e
relaxamento. Professora: Carol Rocha Ewaci.

Todas as segundas-feiras, 19h30 às 21h. Ação Educativa –
Rua General Jardim,660. Vila Buarque. Valor: R$ 20,00 por
aula. (11)98715-9294. caroldancanavida@yahoo.com.br.

OFICINA LAMBE LAMBE

Reflexão sobre o uso de várias linguagens
artísticas para produção de conteúdo e
confecção de lambes, pensando a melhor
interação com o cenário urbano. Esta oficina
ensina o uso do lambe-lambe como ferramenta
para expressão de ideias e diálogos artísticos.
Com Teresa Gushiken.

Dia 12 (sexta-feira), 10h. Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha - Rua Franklin Amaral, 1281. Entrada franca. (11)
2233-9270.

DIÁSPORA AFRICANA E MIGRAÇÃO
NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO

Os fluxos migratórios sul-norte possuem
extensa literatura, o que não acontece com as
migrações sul-sul. O presente trabalho analisa
as migrações sul-sul, centrando-se no caso das
africanas no Brasil e em alguns outros países
sul-americanos. Com Bas`ilele Malomal e
Dagoberto José Fonseca.
Dia 13 (sábado), 15h às 18h. Centro de Pesquisa e Formação
do Sesc São Paulo - Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar.
Prédio da FecomércioSP. Entrada franca. (11) 3254.5600.
sescsp.org.br/centrodepesquisaeformacao

DANÇA DE SALÃO

Para iniciantes e iniciados, as aulas embalam
as noites de quinta e as tardes de domingo,
onde são praticados passos dos ritmos de
forró, samba de gafieira, rock soltinho, anos 60,
mesclando música, poesia, filosofia e outras
linguagens artísticas. A atividade se propõe a
interagir com todos que buscam o prazer e a
alegria de viver.

Todas as quartas, 19h30. Todos os domingos, 15h30. Casa
de Cultura Salvador - Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó,
215. Entrada franca. (11) 3931-8266.

Literatura
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 26 (sexta-feira), 20h. Metro Guilhermina-Esperança - na
Praça ao lado esquerdo da catraca, Zona Leste. Entrada
franca. slamdaguilhermina@gmail.com.

SARAU SERTANEJO

Com grupos de viola caipira e cantoria, resgata o
valor das antigas modas do sertanejo brasileiro.
Encontro da música regional misturando poesia
com a sonoridade da viola. Atividade regular na
Belmonte, idealizado por Alcione Kosmos, na
qual o público propõe músicas, canta e interage
com o organizador. Apresentação de Guarani e
organização de Paula Dundee.

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 videoclipes.
Microfone aberto para recital de poesias e
intervenções artística.

Todas as 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.

SARAU PRETO NO BRANCO

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

Dia 27 (sábado), das 19h às 22h. Bloco do Beco – Rua Doutor
Benedito Arruda Vianna,126. Jardim Ibirapuera, Zona Sul.
Entrada franca. harrysagadetune@hotmail.com.

SARAU DA MADRUGADA JUNINO

Dia 27 (sábado), 15h.Biblioteca Temática de Cultura Popular
Belmonte – Auditório Kiyomi Oba. Rua Paul Eiró, 525 – Santo
Amaro. Zona Sul. Entrada franca. (11) 5687- 0408.

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.
Dia 18 (quinta-feira), 20h. Av. Yervant Kissajikian, 1439. Vila
Joaniza, Zona Sul. Entrada franca. (11) 9 8601-4453/983223324. saraudovinil@hotmail.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 08 (segunda-feira), 21h. Espaço Clariô –Rua Santa Luzia,
96. Vila Santa Luzia, Taboão da Serra. Entrada franca.

Marilda Borges

SARAU DO VINIL

O grupo Semente do Jogo de Angola
realiza sarau com microfone aberto
para poetas, músicos, contadores
de histórias, repentistas e rimadores.
Nesta edição especial, Junino, com
apresentações da Banda Pingado Trio
(Forró e MPB) e Fábio Nunez (Bossa
Nova, rap, samba e outros) e também o
poeta Victor Rodrigues (foto).

Dia 12 (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) 951999158. http://sementedeangolasp.blogspot.com.br
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Marilda Borges

SARAU LITERATURA NOSSA

Atividade organizada pela Associação
Cultural Literatura no Brasil, toda terceira
sexta-feira do mês. Nesta edição com os
lançamentos do livro Petálas e Pedradas
de Jefferson Santana (foto), poeta e
professor. Membro dos coletivos Poetas
Ambulantes e Sobrenome Liberdade,
acredita que poesia é alimento cotidiano
para viver. Publicou dois livros: “Cantos
e desencantos de um guerreiro”(2011);
e “Pétalas e Pedradas” (2014)
Participou também das Antologias
“Poetas do sarau suburbano, volume
2” (2013), “Antes de ser um manifesto
– Sobrenome Liberdade” (2013); “Uma
vez poetas ambulantes...” (2014).
Pétalas e Pedradas, 136 páginas, é o
seu segundo livro de poesia. Composto
de poemas de diversos tipos e temas,
reflete sua liberdade junto à poesia e a
experimentação das diversas formas de
escrever sobre seu cotidiano. Haverá
também lançamento dos postais dos
escritores Andréia Garcia e Francis
Gomes Pocket show: Pigmeu.

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

Torneio de Poesia (Poetry Slam), realizado
no Ipiranga (Bairro do Grito), dentro do metrô
Sacomã (Linha 2 - verde). Toda penúltima
quarta-feira do mês com espaço aberto para
poetas, lançamento de livros e a própria
competição que está dentro do circuito Slam
BR. valendo 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 17 (quarta-feira), 20h. Estação Sacomã (Linha 2 - Verde
do Metrô) Pegar escada rolante em direção ao terminal.
Entrada franca. (11) 95917-2848 / 9728-7510.

SARAU PALMARINO

Evento de iniciativa do núcleo Embu das Artes
do Circulo 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.
Dia 27 (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 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. Nesta edição lançamento do livro do
escritor Fábio Mandingo (Salvador – BA).

Dia 13(sábado), a partir das 19h. Bar do Carlita – Rua
Professor Viveiros Raposo, 534 (em frente da escola E.E. João
Solimeo). Brasilândia. Zona Norte. Entrada franca. (11) 91699690. http://brasasarau.blogspot.com

SARAU ELO DA CORRENTE

Realiza encontros desde 2007, sarau mensal
na segunda quinta-feira do mês, com o
intuito de incentivar a leitura, recitar poesias e
valorizar a arte e cultura da periferia paulistana.
Nesta edição, lançamento do livro de poesias
“Coroações”, de Débora Garcia.
Dia 11 (quinta-feira), 20h30.Bar do Santista -Rua Jurubim,
788-A. Pirituba - Zona Oeste. Entrada franca.
http://elo-da-corrente.blogspot.com

SARAU SOBRENOME LIBERDADE

SARAU URBANISTA CONCRETO

Dia 04 (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/.

Dia 27(sábado), das 14h às 16h. CEU São Rafael. Rua
Cinira Polônio, 100. Jardim Rio Claro - Zona Leste. Entrada
franca(11) 2752-1066/ 98469-7832.

Idealizado pelo poeta Ni Brisant. Nesta edição
com os lançamentos dos livros “Jardim Mindo”,
de Pedro Tostes; e “Datilografia poética”, de
Tokinho Carvalho. Varal e projeção de fotopoesias
de diversos artistas e distribuição de postais do
Sobrenome Liberdade e de Tokinho Carvalho.

Sarau idealizado pelo poeta Germano Gonçalves
em parceria com a Biblioteca do CEU São Rafael
com microfone aberto para apresentações de
diversas linguagens artísticas. Acontece no
último sábado do mês. Nesta edição com o
escritor Alan Regis.

SARAU BECO DOS POETAS

ALÉM DO MAIS

Encontro de autores, escritores e leitores de
literatura esta completando um ano de atividade,
fortalecendo a arte literária no entorno. É um
dos poucos saraus que acontecem pela manhã.
Dia 28 (domingo), 10h. CEU Caminho do Mar - Av. Engº
Armando de Arruda Pereira, 5241, Jabaquara, Zona Sul.
Entrada franca. (11) 5021-2233.

Atividade com microfone aberto que é uma
oportunidade para que os presentes possam
se manifestar artisticamente com diversas
linguagens como poesias, contos, músicas,
entre outras. Apresentação: Monahyr Campos.
Coordenação: Carmen Oliveira e equipe.

Dia 27 (sábado), 19h30. Casa de Cultura Salvador Ligabue –
Rua da Matriz de Nossa Senhora do Ó,215. Freguesia do Ò,
Zona Norte. Entrada franca. (11) 3931-8266.

SARAU DE PARAISÓPOLIS

Realizado pelo Núcleo Arte e Comunicação
do Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis desde 2011, é um sarau temático
com apresentações de teatro, dança, música,
poesia, entre outras manifestações artísticas
realizadas pelos jovens artistas da comunidade.
Acontece no último sábado do mês.
Dia 27(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 LITEROMUSICAL

Encontro que reúne apresentação de poesia,
crônicas e música na última sexta-feira do mês.
Microfone aberto.
Dia 26 (sexta-feira), 14h. Biblioteca Pública Nuto Sant’Anna
Praça Tenório de Águiar, 32. Santana, Zona Norte. Entrada
franca. (11) 2973-0072.

Alessa Melo

SARAU DO Ó

Neste mês, a Fábrica de Cultura do
Capão Redondo convida dois saraus:
Dia 12 (sexta-feira), 9h - Sarau com
Clube Atlético Passarinheiros - O sarau
contará com o C.A. Passarinheiros,
composto pelos poetas Luiza Romão,
Ni Brisant e Victor Rodrigues, que
apresentarão suas criações.
Dia 19 (sexta-feira), 9h - Sarau
Sobrenome Liberdade – (foto) O
Sobrenome Liberdade acontece
toda primeira quinta-feira do mês
na região do Grajaú. Reúne poesia,
música, fotografia e demais linguagens
artísticas que se proponham e sejam
interessantes para enriquecer a
programação.

Dias 12 e 19 (sextas-feiras), 9h. Fábrica de Cultura
Capão Redondo –Rua Algard esquina com Rua
Trevo Branco, s/n. Capão Redondo, Zona Sul.
Entrada franca.
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Teatro
MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA

HISTÓRIAS DO VELHO BATISTA

Divulgação

Espetáculo conta a vida do Vellho Batista e
se apresenta como uma alegoria da memória
coletiva, numa dramaturgia criada a partir de
histórias vividas, ouvidas e sentidas nos bairros
na Zona Sul de São Paulo e caminha pelos
espaços sensoriais e afetivos do ser humano.
Ator-criador: Paulo Henrique Sant’Anna.

ESTÉTICAS DAS PERIFERIAS - MOSTRA
DE ARTES CÊNICAS
Corpo politico - O rasgar do tempo e do
espaço- “Estéticas Contemporâneas
das danças brasileiras”
A proposta do primeiro semestre
de 2015 consiste em fortalecer os
processos de vínculos e circulação da
produção de dança e pesquisa de cunho
político. Curadoria: Gal Martins.
Dia 18 (quinta-feira), 19h30. Exibição
de trabalhos em vídeo dança. Projetos
Retratos – Cia Sansacroma. 20h – Solo:
Era...! com Wellington Santana.
20h30 – Espetáculo: Girar – Grupo
Batakerê - Girar é a encruzilhada
entre memória e presente, sagrado e
profano.
Dia 25 (quinta-feira), a partir das 19h30.
Exibição de trabalhos em vídeo dança
- Projetos Retratos – Cia Sansacroma.
20h – Dança da Indignação –
Compartilhamento da pesquisa realizada
por Ciça Coutinho.
20h30 – Espetáculo: Glocalidades
– Antropofagia nossa de casa dia,
Núcleio Pé de Zamba (foto). O foco
principal é o corpo como fonte de
expressividade na cultura popular
brasileira. Direção: Andrea Soares.
Espaço Cultural Periferia no Centro – Ação
Educativa – Rua General Jardim, 660. Vila Buarque.
Entrada franca. (11) 3151-2333.
Patrocínio

Apoio

Realização

Dias 07 e 14 (domingos), 17h. Associação Comunitária
Cantinho do Céu – Rua Francisco Inácio Solano, 61. Cantinho
do Céu, Zona Sul. Entrada R$ 5,00. (11) 96084-5872
paulosantartes@gmail.com

BRAVA CONVIDA NÚCLEO PAVANELLI
Brava Companhia convida o Núcleo Pavanelli
com o espetáculo “ Dia de Benedito! Se fugir o
bicho pega, se ficar o mundo come!” - Na festa
de São Benedito um homem sai do interior com
sua família e vai pra cidade grande tentar vida
melhor. Núcleo Pavanelli.
Dia 27 (sábado), 19h. Sacolão das Artes - Rua Cândido José
Xavier, 577. Parque Santo Antônio, Zona Sul. Entrada franca.
(11)5511-6561. bravacompanhia@terra.com.br

SÁBIAS DO SERTÃO

A peça conta a história da dupla de música
caipira Cascatinha & Inhana, formada pelo
casal Francisco dos Santos e Ana Eufrosina.
O ambiente circense é o pano de fundo para
o desenrolar da história: Francisco, músico
de picadeiro, se encanta por Ana, moça já
comprometida.

Dias 13 (sábado, 18h) e 14 (domingo, 17h). Centro Cultural
da Juventude – Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

COMO NASCE A CHUVA

O curumim Lua, acompanhado por um macaco
e uma onça, vive uma grande aventura pelo
mundo para encontrar o Deus da Chuva, pois
seu povo e os animais andam sofrendo muito
com a seca. Porém a tarefa do pequeno se
complica ao encontrar a gruta de Amanayara,
onde recebe uma tarefa muito difícil: criar três
perguntas impossíveis de serem respondidas
por um Deus. Com Cia Polichinelo de Teatro de
Boneco.

Dia 20 (sábado,11h) e 25 (quinta-feira, 14h30). Biblioteca
Temática de Cultura Popular Belmonte – Auditório Kiyomi Oba.
Rua Paul Eiró, 525 – Santo Amaro. Zona Sul. Entrada franca.
(11) 5687- 0408.
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Especial
2º FESTIVAL PERCURSO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Divulgação

RODA DAS MESTRAS

O Festival é parte do processo de articulação
do Projeto REDES - Rede de Empreendimentos
Culturais Solidários da Zona Sul de São
Paulo, que tem como proposta fortalecer
empreendimentos de economia solidária,
executado pela União Popular de Mulheres
(UPM), que fica na região do Campo Limpo,
Zona Sul. A segunda edição do Festival
PERCURSO terá mais de 12 horas duração e
contará com todas as atividades do primeiro
evento, mas nessa edição o espaço é maior e a
Feira Solidária ganhou três ambientes novos.

FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

No Festival, serão expostos e comercializados
serviços e produtos dos empreendimentos
econômicos solidários com artes, artesanato e
gastronomia com mais de 40 empreendimentos
da Zona de Sul de SP.

PALCO 1

Apresentações com MV Bill e Kmila CDD, Aláfia,
Eliana de Lima, Preto Soul, DJ Zinho Trindade,
Fino du Rap(foto da capa) com o pré lançamento
da mixtape Quixote e Amanda Negrasim – Elas
Quarteto e convidadas(foto).

PALCO 2

Apresentações com Balet Capão Cidadão,
OpaniJazz, Zuleika e Banda, Forró da Garoa,
Funk de Griffe, Dança Cigana, DJ Tano, NCI’s :
Campo Limpo, Vida Ativa e Vitória.

A Roda das Mestras é um espaço que visa
o fortalecimento do protagonismo feminino
no combate ao preconceito e na luta para a
valorização de trajetórias e estratégias populares
para a sobrevivência do conhecimento.

ENCONTRO DE MESTRES

O Encontro de Mestres é uma ação para
ambientação dos participantes do Festival
Percurso 2015 através da parceria entre a
Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade
Racial e Agência Solano Trindade.

UNIÃO POPULAR DE GRAFITEIRAS

Durante a realização do Festival, quatro artistas
que desenvolvem o seu trabalho a partir da
provocação da sociedade sobre questões
referentes ao universo feminino. Participantes:
Carolina Teixeira, Verônica Nuvem, Simone
Sapienzia Sizz e Luana Targino.

CRIAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE OBRA:
TUBARÃO DU LIXO

O artista plástico Tubarão Du lixo estará presente
no Festival Percurso criando e expondo o seu
trabalho com confecções de uma escultura a
partir do descarte, do lixo mesmo, deixado nas
latas da Praça do Campo Limpo.

EXPOSIÇÃO: ATELIEPOPULARTE

Exposição “Ser Inatiquetável” que traz o registro
fotográfico de um projeto realizado entre 2014 e
2015. Fala da necessidade de despadronização
na arte para o fortalecimento de uma reflexão
mais aprofundada sobre as intervenções
artísticas no cotidiano periférico.

Os moradores da região contarão com
intervenções culturais na rua, tais como: Rua
do Funk, O Menor Sarau do Mundo, Verso em
Versos e Sarau do Pow, Kombi do Rap, Jazz
na Kombi, exposição internacional, prestações
de serviços como ótica, saúde, beleza,
alimentação, apoio ao trabalhador, biblioteca
móvel, ônibus da mulher.

Divulgação

INTERVENÇÕES CULTURAIS

Dia 13 (sábado), a partir das 9h. Praça do Campo Limpo –
Rua Louis Boulanger, s/n. Próximo ao Terminal Campo Limpo,
Zona Sul. Entrada franca. (11) 5841-4392/3804-2427.
www.agsolanotrindade.com
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Outras Cenas

Divulgação

FESTA JUNINA NO INSTITUTO
POMBAS URBANAS

O Instituto Pombas Urbanas realiza a
10ª Edição do Arraiá das Pombas, que
contará com as apresentações dos trios
Acabocaria e Arrapadutaxo, do forró
pé-de-serra ao ritmo festivo do frevo. A
primeira edição aconteceu em 2005 e
surgiu como uma iniciativa do Instituto
com grande apoio da comunidade e
busca resgatar as caraterísticas das
tradicionais festas de rua enquanto
manifestação cultural popular.
15h - Abertura: Gincanas, comidas e
bebidas.
18h - Show com o Trio Arrapadutaxo Moradores de Cidade Tiradentes, o Trio
“Arrapadutaxo” conta com vocais, violão
zabumba, e triângulo, ganhando espaço
no cenário musical do bairro com o
forró universitário em releituras de
grandes sucessos e músicas autorais.
19h30 – Show com o Trio Acabocaria
- Herdeiros da cena cultural
pernambucana, Acabocaria redesenha
as poesias das festas nordestinas na
formação de rabecas e percussões.
Na formação de trio apresenta forró,
xote, arrasta-pé, coco de roda e trupé,
em músicas autorais.

Dia 13 (sábado), a partir das 15h. Centro Cultural
Arte em Construção - Avenida dos Metalúrgicos,
n°2100, Cidade Tiradentes, Zona Leste. Entrada
franca. (11) 2285-7758. pombasurbanas.org.br

14

ARRAIAL CCJ

Junho é o mês das Festas Juninas e o Centro
Cultural da Juventude (CCJ) preparou uma
programação especial para o Dia de Santo
Antônio. Os festejos contarão com o Arraial
do CCJ com comidas típicas, sarau, e um
trio de forró para fazer o povo arrastar o pé.
Apresentação musical: Trio Macaíba - Formado
no ano de 2000, na região de Sorocaba, o
Trio Macaíba tem origens diversas e repertório
com Baião, Xaxado, Côco, Quadrilha, Rojão e
Calango.

Dia 13 (sábado), das 15h às 21h. Centro Cultural da Juventude
Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha,
Zona Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

BODEGA DO BRASIL

Movimento cultural que reúne música, literatura
e teatro, divulgando a cultura popular em
suas variadas vertentes e também um ponto
de encontro para cantores, atores, poetas e
interessados. Criado em outubro de 2009 com a
curadoria do cantor e cordelista Costa Senna.
Dia 13 (sábado), a partir das 17h. Ação Educativa – Rua
General Jardim, 660. Vila Buarque. Entrada franca. (11)
99448-2049/9419-7667.

CASA POPULAR DE CULTURA DO
M’BOI MIRIM

Dia 14 (domingo), a partir das 18h. A voz do
vinil - Evento para quem gosta do bom e velho
vinil, exposição de capas e história do vinil.
Dia 20 (sábado), 19h. Sarau do Pira - Evento
com participação de poetas e músicos da
região. Microfone aberto.
Dia 26 (sexta-feira), 14h. Baile da melhor
idade - Atividade com música ao vivo da banda
Mensageiros da Alegria.
Dia 26 (sexta-feira), 19h. Panelafro - Evento de
manifestação cultural para promover, difundir,
cultivar e preservar a cultura afro-brasileira, por
meio do maculelê, ijexá, capoeira, maracatu,
forró, rap, afoxé e outros.
Dia 28 (domingo), 16h. Café Filosófico da
Periferia - Espaço de debate e análise filosófica
do cotidiano.
Casa de Cultura do M’ Boi Mirim – Avenida Inácio Dias da
Silva, S/N. Piraporinha, Zona Sul. Entrada franca. (11) 55143408.www.cpcmboi.blogspot.com.br

Sob a curadoria de Claudinei Hidalgo, tem um
pouco de tudo, roda de conversas, concurso,
performance de dança e oficina de maquiagem.
Com o objetivo de divulgar a cultura Drag e
incentivar novos talentos para despontar e
combater o preconceito. A apresentação do
fica por conta de Dicesar, um dos maiores
artistas performáticos dessa linha no Brasil. O
show contará com um concurso que levará a
vencedora a se apresentar na Blue Space.
Dia 21 (domingo), 18h. Centro Cultural da Juventude – Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

BANDA CRIOLINA

A banda que foi formada no Estado do
Maranhão flerta com a música creole, Caribe e
a Jamaicana. São influenciados pela cultura do
“Sound System”, Afrobeat, Merengue, Tambor
de Crioula, Toadas, Rock e Ska. Esse caldeirão
de misturas representam musicalmente a Banda
Criolina de Luciana Simões e Alê Muniz.
Dia 28 (domingo), 17h. Centro Cultural da Juventude – Av.
Deputado Emílio Carlos, 3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona
Norte. Entrada franca. (11) 3984-2466.

TERÇA AFRO

Surgiu em julho de 2012, propõe ao público uma
roda de conversa trazendo as muitas dimensões
que compõe o extenso universo negro no
Brasil, diáspora e África, por meio de um batepapo com quatro encontros com o objetivo
de discutir a seguinte temática: Visibilidade
Negras: impactos, percepções e construções.
Realização: Coletivo Akira.
Dia 02 (terça-feira), 19h. Impactos do racismo
no universo infantil – Com Maria Lúcia da Silva.
Dia 09 (terça-feira), 19h. A Construção da
branquitude no Brasil – Com Mafoane Odara.
Dia 16 (terça-feira),19h. Cuba e a Questão
Racial – Com Maria Iglesias.
Dia 23 (terça-feira),19h. A mulher transexual e
negra, a cruzada contra o racismo e a transfobia
– Com Dediane Souza.
Dia 30 (terça-feira), 19h. Entre o racismo e a
homofobia. – Com Ezio Rosa.
Centro Cultural da Juventude – Av. Deputado Emílio Carlos,
3.641. Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Entrada franca.
(11) 3984-2466.

FESTIVAL AFREAKA: ENCONTROS
DE BRASIL E ÁFRICA

Divulgação

8º DRAG CONTEST CCJ

Uma iniciativa multidisciplinar que visa
romper os estereótipos presentes da
África no Brasil.
Dia 09 (terça-feira),19h30. Abertura:
Mesa de debate “Brasil e África: entre
tradições e modernidades.
Dia 11(quinta-feira),17h - Sessão de
cinema.19h30 - Workshop: O avanço
criativo da Arte Digital.
Dia 16 (terça-feira), 14h – Palestra:
Identidades e Deslocamentos.
Dia 17 (quarta-feira), 17h - Sessão de
cinema.19h30 - Workshop: Cabelos
como Arte Política.
Dia 18 (quinta-feira), 14h - Mesa de
Debate: Empoderamento do Cinema
Negro no Brasil.
Dia 24 (quinta-feira), 14h. Mesa
de Debate: A arte afro-brasileira
contemporânea.
Dia 25 (sexta-feira), 17h - Sessão
de cinema.19h30 - Workshop: Mídia
Alternativa.
Dia 26 (sábado), 19h. Workshop:
Artes Performáticas e Experiências
Multimídias.
Dia 27 (domingo), 13h. Mesa de
encerramento – Manifestações
contemporâneas e ativismos literários
com Pauline Chiziane (Moçambique) e
Ana Maria Gonçalves.

Dias 09 a 27 (19h30 às 22h30). Biblioteca Mário
de Andrade – Rua da Consolação, 94. Centro.
Programação completa: www.afreaka.com.br
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Editais do PROAC
A Secretaria de Estado da Cultura abriu em maio a temporada 2015 do PROAC
Editais. São 20 modalidades cobrindo circo, artes visuais, livros de arte, acervo
museológico, festivais de arte, teatro e dança. Destacamos a seguir seis editais,
cuja vigência segue até o final do mês de junho. Confira a lista completa no site
www.cultura.sp.gov.br onde você encontrará também mais informações e a ficha
de inscrição que neste ano passa a ter também a opção online.
EDITAL PROAC Nº 14/2015 - FESTIVAIS DE ARTES II - Vigência: 15/05/2015 a 30/06/2015
EDITAL PROAC Nº 13/2015 - FESTIVAIS DE ARTES I - Vigência: 15/05/2015 a 30/06/2015
EDITAL PROAC Nº 09/2015 - CIRCULAÇÃO DE ARTES CÊNICAS PARA RUA - Vigência: 15/05/2015 a
29/06/2015
EDITAL PROAC Nº 06/2015 - 1as OBRAS PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO E TEMPORADA DE DANÇA
- Vigência: 15/05/2015 a 29/06/2015
EDITAL PROAC Nº 03/2015 - 1as OBRAS DE PRODUÇÃO E TEMPORADA DE TEATRO - Vigência: 13/05/2015
a 26/06/2015
EDITAL PROAC Nº 02/2015 - CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO DE TEATRO - Vigência: 13/05/2015 a
26/06/2015

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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