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O monólogo propõe uma reflexão sobre o tema da 

mobilidade �sica e também a imagé�ca. Até onde vai 

a liberdade de sen�r, pensar e criar nos dias de hoje? 

Com apenas um ator e um piano em cena, a 

montagem conta histórias de diferentes gerações de 

uma família com o uso de onomatopéias, música ao 

vivo e dramaturgia que brinca com a linha do tempo. 

Livre
n 15 de julho (qua), 14h – BP Nuto Sant'Anna
n 17 de julho (sex), 19h – BP Cassiano Ricardo
n 22 de julho (qua), 19h – BP Alceu Amoroso Lima
n 23 de julho (qui), 19h – BP Belmonte
n 24 de julho (sex), 14h – BP Afonso Schmidt



Com inspiração nos teatros dos sal�mbancos e na obra de 

Pedro Bandeira, a narra�va usa da linguagem do palhaço e 

se passa em Findomundo, onde a população �nha 

educação, saúde e transporte público da melhor qualidade. 

Um dia, um estrondo a�nge o ônibus local, que era lugar de 

encontro e reflexão, e a arte e os direitos do povo são 

ameaçados. O espetáculo é uma diver�da metáfora. Livre
n 2 de julho (qui), 19h – BP Belmonte
n 3 de julho (sex), 13h – BP Cassiano Ricardo
n 6 de julho (seg), 10h – BP Érico Veríssimo
n 8 de julho (qua), 14h – Ponto de Leitura Jardim Lapenna
n 15 de julho (qua), 14h – BP Rubens Borba Alves de Moraes
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11 de julho (sáb), 14h30  –  BIJ Monteiro Lobato

14h30  |  Abertura e bate-papo com a ar�sta Marie Ange Bordas, a 

jornalista Gabriela Romeu e a editora Dolores Prades.
n Contação de Histórias com a Cia. Conto em Cantos
n Projeção de mini-vídeos criados com as crianças

21 de julho (ter), 10h –  BP Hans Chris�an Andersen 
n Contação de Histórias com a Cia. Conto em Cantos
n Projeção de mini-vídeos criados com as crianças quilombolas e 

   Huni Kuĩ
n Exposição "Tecendo Saberes" na área externa da biblioteca

   Até 21 de agosto

25 de julho (sáb), 11h  –  BP Belmonte 
n Contação de Histórias com a Cia. Conto em Cantos
n Projeção de mini-vídeos criados com as crianças quilombolas e 

   Huni Kuĩ
n Exposição "Tecendo Saberes" no saguão da biblioteca

   Até 25 de agosto

Você sabe como se quebra uma castanha-do-Pará? E a 
diferença entre o boto e o tucuxi, qual é? E o tatu, sabia que 
foi ele que trouxe a noite para os índios Huni Kuĩ?

Pois então, para descobrir estes e outros saberes e fazeres 
das crianças quilombolas e indígenas do Norte do Brasil 
venha par�cipar das muitas a�vidades que o projeto 
"Tecendo Saberes" traz para as bibliotecas de São Paulo. O 
projeto da ar�sta e escritora Marie Ange Bordas, realizado 
com patrocínio do Programa Petrobrás Cultural, trabalhou 
com crianças de 5 comunidades quilombolas do Baixo 
Amazonas no Pará e com crianças do povo indígena Huni Kuĩ 
do Acre para criar livros e vídeos que falam dessas culturas 
tradicionais através do olhar da infância.

A programação inclui um bate-papo apresentando o 
processo de criação dos livros "Manual das crianças do Baixo 
Amazonas" e "Manual das crianças Huni Kuĩ", de um 
espetáculo de contação de histórias com a Cia. Conto em 
Cantos, da projeção dos mini-vídeos produzidos em cada 
local e de uma exposição com fotos, desenhos, fotoilustra-
ções e textos. www.tecendosaberes.com



Tecendo saberes das crianças do Baixo Amazonas
Cia. Conto em Cantos
Quebrar castanhas, salvar um cachorro da barriga de uma sucuri, ouvir o 
assobio da Ma�nta Perera, fazer brinquedos de palha e madeira... Estas são 
apenas algumas das experiências e sabedorias das crianças quilombolas do 
Baixo Amazonas que você vai conhecer neste passeio com as atrizes e 
contadoras de histórias Juliana Offenbecker e Priscila Harder. Interagindo 
com projeções de foto-ilustrações criadas pela ar�sta Marie Ange Bordas em 
parceria com a criançada de 5 comunidades do Pará, a dupla brinca de 
misturar lendas, causos e um montão de saberes e fazeres locais com 
brincadeiras, instrumentos e objetos trazidos da região amazônica. 
l 11 de julho (sáb), 14h30 –  BIJ Monteiro Lobato
l 21 de julho (ter), 10h –  BP Hans Chris�an Andersen 
l 25 de julho (sáb), 11h –  BP Belmonte
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ENSAIOS IGNORANTESENSAIOS IGNORANTES
REPOUSOS E DERIVAS
COM
O MESTRE IGNORANTE



Abigail conta mais de mil, no mês do Rock
The Beatles é uma das maiores bandas do mundo e encanta fãs 
até os dias de hoje, com gerações que cantam suas músicas: 
avós, pais, filhos e agora, netos. É para esta geração que já ouviu 
falar no “Yellow Submarine” que este projeto traz histórias 
inspiradas na nos quatro rapazes de Liverpool. No mês do Rock, 
Abigail, Rodrigo Ieno e convidados trazem musicalidade de uma 
contação com interações. Livre
l 3 de julho (sex), 14h – BP Pedro Nava
l 9 de julho (qui), 14h – BP Vicente Paulo Guimarães
l 13 de julho (seg), 14h – BP Gilberto Freyre
l 14 de julho (ter), 10h – BP Malba Tahan
l 15 de julho (qua), 10h – BP Milton Santos

Drive Thru Pe�t
Espetáculo/intevenção em formato de lanchonete fast-food. O 
público dispõe de um menu com cinco opções de monólogos de 
até 4 min. As crianças fazem o seu pedido e assistem individual-
mente à sua peça dentro desta caixa acolhedora e cheia de 
segredos. Sob um prisma inovador e de forte humor, as 
temá�cas dos monólogos perpassam questões de iden�dade, 
medos, amadurecimento e relação com o outro. Livre
l 10 de julho (sex), 14h – BP Paulo Setúbal
l 15 de julho (qua), 9h – BP Meno� Del Picchia
l 15 de julho (qua), 14h – BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
l 20 de julho (seg), 14h – BP Malba Tahan



Os amores nas histórias com a Cia. Malas Portam
Após entoar uma can�ga de roda, dois apaixonados 
compar�lham três histórias de amor vindas de países 
diferentes, que eles guardam em sua “Mala Invisível”. 
Originária da Itália, eles contam “Os cem dias de um plebeu”; da 
Dinamarca, “O bravo soldadinho de lata”; e da Colômbia, 
narram a surpreendente história “A princesa e o sapo”. E para 
terminar, eles se despedem do público com uma linda 
declaração de amor. Livre
l 1 de julho (qua), 15h – BP Maria Firmina dos Reis | Centro de 
   Formação Cultural Cidade Tiradentes

Sherazade e suas 1001 histórias
Raquel Barcha, que ficou conhecida como a contadora de 
histórias Sherazade, do programa X-Tudo (TV Cultura), propõe 
que todos acendam juntos uma fogueira imaginária, 
resgatando mensagens vivificantes ao desfiar das histórias 
contadas, apresentando contos e lendas da África, Índia, Brasil e 
outras partes do mundo. Livre
l 8 de julho (qua), 14h – BP Sérgio Buarque de Holanda
l 10 de julho (sex), 10h – BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 14 de julho (ter), 14h – BP Hans Chris�an Andersen
l 16 de julho (qui), 14h – BP Mário Schenberg | re�rar ingressos 
   com uma hora de antecedência
l 17 de julho (sex), 14h – BP Raul Bopp
l 21 de julho (ter), 10h – BP Amadeu Amaral
l 22 de julho (qua), 14h – BP Affonso Taunay
l 23 de julho (qui), 14h – BP Chácara do Castelo
l 24 de julho (sex), 14h – BP Marcos Rey



Histórias contadas com as mãos em «Os 
fantás�cos contos de Grimm»
Narração de histórias em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e 
traduzidas para o Português. Nessa contação, as pessoas surdas 
ou ouvintes, que sabem falar Libras ou não, podem par�cipar 
do fantás�co mundo dos contos dos Grimm, como as corajosas 
aventuras de "O Alfaiate valente" e os desejos de "A Mulher do 
Pescador". Durante a narração, os contadores ensinam 
vocabulários da Libras. Livre
l 8 de julho (qua), 10h – BP Afonso Schmidt
l 9 de julho (qui), 14h – BIJ Monteiro Lobato
l 17 de julho (sex), 14h – BP Helena Silveira
l 21 de julho (ter), 10h – BP Jamil Almansur Haddad
l 23 de julho (qui), 10h – BP Ricardo Ramos
l 31 de julho (sex), 9h – BP Meno� Del Picchia | re�rar ingressos 
   com uma hora de antecedência

Grupo Três Marias e um João 
O Grupo traz na bagagem diversas histórias, algumas 
engraçadas outras assombradas e também contos de fadas, 
todas com música e diversão. Dois contadores de histórias 
narram, encenam e cantam 3 histórias vindas de vários cantos 
do mundo.  Livre
l 5 de julho (dom), 11h – Ponto de Leitura Parque do Piqueri
l 10 de julho (sex), 10h – Ponto de Leitura Parque do Rodeio
l 13 de julho (seg), 10h – BP Thales Castanho de Andrade
l 22 de julho (qua), 14h – BP Álvares de Azevedo



Histórias contadas com as mãos em

«Os contos de bicho de Ricardo Azevedo»
Narração de histórias em Libras (Língua Brasileira de 

Sinais) e traduzidas para o Português. Nessa 

apresentação, as pessoas surdas ou ouvintes, que 

sabem falar Libras ou não, podem entrar na floresta, 

conhecer e se relacionar com os bichos dos contos do 

autor brasilerio Ricardo Azevedo: o público verá as 

confusões de "A Tartaruga e a Fruta Amarela" e o esforço 

do sapo para ir à "Festa no Céu". Livre
l 8 de julho (qua), 10h – BP Afonso Schmidt
l 9 de julho (qui), 14h – BIJ Monteiro Lobato
l 17 de julho (sex), 14h – BP Helena Silveira
l 21 de julho (ter), 10h – BP Jamil Almansur Haddad
l 23 de julho (qui), 10h – BP Ricardo Ramos
l 31 de julho (sex), 9h – BP Meno� Del Picchia

Cia. Faísca

Duas amigas se encontram e acaba a luz. Elas encontram 

uma pequena caixa de fósforos que contém alguns 

palitos. Cada palito, uma faísca; cada faísca, uma chama; 

cada chama, uma luz; cada luz, uma nova história. 

Alumia é uma seleção das histórias favoritas da Cia 

Faísca: as mais aventureiras, as mais cheias de 

peripécias, as que mais lhes tocam o coração. Livre
l 29 de julho (qua), 10h – Ponto de Leitura Praça

   do Bambuzal
l 30 de julho (qui), 10h – BP Clarice Lispector



Kelly Orasi 
O Núcleo Histórias e Objetos, da contadora de histórias Kelly 

Orasi, apresenta "Do Céu da Boca ao Pé do Ouvido" um 

repertório de contos da literatura oral e escrita que envolve o 

público pelos saberes das palavras e o jogo imagina�vo dos 

objetos.
l 16 de julho (qui), 14h – BP Cassiano Ricardo
l 23 de julho (qui), 14h – Biblioteca Nuto Sant´Anna
l 29 de julho (qua), 14h – BP Cora Coralina

A menina e o vento com a Cia. Porto de Luanda
A Contação de Histórias busca resgatar as tradições populares 

desses nossos “brasis”, retomando a oralidade presente em 

rodas de pescadores, em causos de ribeirinhos e sertanejos 

através da narração de histórias. Onde se misturam can�gas, 

cirandas, cocos e maracatus com a manipulação de bonecos, 

tornando a história dinâmica e intera�va. A história “A menina e 

vento” sugere uma viagem pelos sonhos individuais e cole�vos, 

acreditando que estes não tem idade ou tempo; e busca 

retomar a tradição das rodas de história, acreditando que estas 

possuem um papel para além do lazer, pois, proporcionam uma 

pausa para vivenciar, para escutar, dialogar e trocar 

conhecimentos.
l 18 de julho (sáb), 15h – BP Maria Firmina dos Reis | Centro de 

   Formação Cultural Cidade Tiradentes



Ana Luisa Lacombe
Histórias dos povos indígenas brasileiros, portugueses, 
indianos, africanos etc. além de histórias de autores nacionais, 
serão contadas acompanhada por canções tocadas com 
ukelele.
l 1 de julho (qua), 14h30 – BP Rubens Borba Alves de Moraes
l 14 de julho (ter), 10h – BP Amadeu Amaral
l 21 de julho (ter), 14h – Ponto de Leitura Tide Setubal
l 28 de julho (ter), 14h30 – BP Paulo Duarte

Denise Cruz – Grupo Pranayama
O FIO DA MEADA – Nossa proposta é contar histórias de 
diversos cantos do mundo, fazendo uso de tecidos (que 
representarão a diversidade cultural e suas civilizações) e de 
can�gas de trabalho.Um tecido e uma can�ga ilustram uma 
história vinda de um canto do mundo. Com esse fio da meada, a 
história começa a ser narrada, abrindo um universo de 
possibilidades.
l 16 de julho (qui), 14h – BP Paulo Setúbal
l 18 de julho (sáb), 11h – BP Álvaro Guerra
l 23 de julho (qui), 14h – BP Milton Santos
l 26 de julho (dom), 14h – BP Viriato Corrêa
l 28 de julho (ter), 15h – BP Castro Alves
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Cia. Farnel
Cia. Farnel de Artes conta histórias da 

tradição popular de diferentes regiões 

com origens indígenas, africanas e 

europeias, além dos contos clássicos de 

Andersen, Irmãos Grimm, entre outros. 

U�liza recursos como animação de 

objetos, músicas executadas ao vivo, 

jogos e brincadeiras, parlendas e trava-

línguas, gerando integração das crianças, 

adolescentes e adultos com a Leitura e a 

Literatura.
l 16 de julho (qui), 14h – BP Adelpha 

   Figueiredo
l 23 de julho (qui), 14h – BP Pedro Nava
l 27 de julho (seg), 14h – BP Anne Frank
l 29 de julho (qua), 15h – BP Brito Broca

Cia. Circo de Trapo 
Entre brincadeiras com palavras e 

canções, os ar�stas da Cia. trazem ao 

público histórias �radas de seus novelos 

mágicos e coloridos que serão tricotados 

durante a apresentação.
l 17 de julho (sex), 14h – BP Érico Veríssimo



Cia. Mapinguary 
A Cia. Mapinguary em seus espetáculos, apresenta contos do 

Brasil e do mundo, acompanhados com musica ao vivo, 

concebidos para encantar o público de todas as idades. As 

histórias são recontos da literatura oral e escrita adaptadas pela 

Cia. No repertório tem contos tradicionais, histórias infan�s, 

contos africanos e lendas japonesas. Na mala da Cia. também 

tem histórias com manipulação de livros-imagens, contadas 

com bonecos, com kamishibai, teatro de sombras e objetos. Par 

terminar surge o boneco do mapinguari para contar sua história 

com música e movimento.
l 10 de julho (sex), 11h – Ponto de Leitura São Mateus
l 16 de julho (qui), 14h – Ponto de Leitura Jardim Lapenna
l 17 de julho (sex), 14h – BP Jovina Rocha
l 21 de julho (ter), 10h – BP Aureliano Leite
l 28 de julho (ter), 14h – BP Arnaldo Magalhães Giácomo, Prof.



Cia. das Cores 
O Grupo desenvolve pesquisa da arte narra�va 

com ênfase no estudo da oralidade. As 

histórias são desenvolvidas a par�r da criação 

em grupo, construção de bonecos e objetos 

sonoros com diversos materiais. As histórias 

contadas são um passeio pelo universo mágico 

do Era uma vez!
l 7 de julho (ter), 14h – BP Aureliano Leite
l 15 de julho (qua), 14h – BP Mário Schenberg
l 17 de julho (sex), 14h – BP Belmonte

Fernanda Munhão
Nesta Contação de Histórias, Fernanda levará 

uma mala cheia de ingredientes e surpresas 

que temperam e dão sabor à vida.
l 15 de julho (qua), 14h – BP Narbal Fontes
l 29 de julho (qua), 14h – BP Chácara do Castelo



Simone Grande
Simone Grande conta histórias da tradição oral de 

vários cantos do mundo há quase vinte anos. Seu 

repertório é variado: contos brasileiros, europeus, 

orientais, africanos, de vários autores e compiladores. 

Para narrar se u�liza de alguns objetos, algumas peças 

de figurinos, pequenos instrumentos percussivos e 

adereços, que contribuem para trazer o aspecto 

lúdico da narração.  Simone também conta histórias 

se u�lizando apenas da palavra, e de todos os recursos 

da oralidade, e de sua interação poé�ca com cada 

conto escolhido.
l 15 de julho (qua), 10h – BP Raimundo de Menezes
l 16 de julho (qui), 14h – BP Castro Alves
l 22 de julho (qua), 14h – BP Prestes Maia, Pref.
l 23 de julho (qui), 14h – Ponto de Leitura Anhanguera

Brincando de ler
Brincando de contar, ouvir e dobrar histórias. 

Narração de historias entremeadas de confecção de 

dobraduras
l 24 de julho (sex), 15h – BP Castro Alves

fo
to

 R
o

b
er

to
 O

ya



36   PALESTRA  |  DEBATE  |  ENCONTRO

MESA

A PALAVRA | A CANÇÃO | A CIDADE
Debates sobre música e literatura

Escritor, roteirista é autor de romances como 
Biofobia e Mas�gando Humanos. Reconhe-
cido por sua escrita existencialista, mescla 
questões da literatura existencial com cultura 
pop, trash, humor negro e horror. Foi eleito 
um dos escritores mais importantes da 
América La�na pelo Hay Fes�val.
l 1 de julho (qua), 14h30 –  Biblioteca José 
   Mauro de Vasconcelos
l 3 de julho (sex), 14h30 – Biblioteca Mário 
   Schenberg

José Miguel Wisnik (compositor, crí�co e professor), 

Romulo Fróes (músico e compositor) e Fabrício Corsale� 

(poeta e escritor) revezam-se para discu�r as relações 

entre a literatura, a canção e a experiência poé�ca da 

cidade, em encontro mediado por José Guilherme Pereira 

Leite (sociólogo, crí�co e professor).
l 13 de julho (seg), 14h – Biblioteca Cassiano Ricardo 
l 14 de julho (ter), 14h – Biblioteca Adelpha Figueiredo
l 15 de julho (qua), 10h – Biblioteca Pedro Nava
l 16 de julho (qui), 14h – Biblioteca Afonso Schmidt
l 17 de julho (sex), 14h – Biblioteca Alceu Amoroso Lima
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José Miguel Wisnik Romulo Fróes Fabrício Corsale�
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O cartunista, com 37 anos de profissão, tem grande repre-
senta�vidade na produção independente de HQs. Autor de 
Frauzio, A relíquia de Eça de Queiroz entre outros, atualmente 
está dedicado à adaptação para os quadrinhos do clássico de 
Victor Hugo, Os Miseráveis. Premiado pelo Troféu HQMix nas 
categorias Grande Mestre e Publicação Independente. Recebeu 
o Troféu Angelo Agos�ni de Melhor Roteirista com a HQ 
Mariposa e o Troféu Jayme Cortez como apoiador do quadrinho 
nacional.
l 7 de julho (ter), 14h30 – Biblioteca Rubens Borba
l 22 de julho (qua), 14h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli
l 24 de julho (sex), 14h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad
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Renan Inquérito e Evandro Affonso Ferreira
Renan Inquérito é rapper, poeta e geógrafo. Autor do livro 
“#PoucasPalavras” e integrante do grupo de rap “Inquérito”.
Evandro Affonso Ferreira é escritor, autor da trilogia do 
desespero: “Minha mãe se matou sem dizer adeus” – Prêmio 
APCA de melhor romance, “O mendigo que sabia de cor os 
adágios de Erasmo de Ro�erdam” – Prêmio Jabu� e “Os piores 
dias de minha vida foram todos”.
l 7 de julho (ter), 15h – Biblioteca Castro Alves
l 8 de julho (qua), 15h – Biblioteca José Mauro de Vasconcelos             
l 13 de julho (seg), 15h – Biblioteca Raimundo de Menezes

ENCONTRO ENTRE 
AUTORES PERIFERIA X 

MERCADO TRADICIONAL

Renan Inquérito Evandro Affonso Ferreira



Elizandra Souza e André Sant'Anna
Elizandra Souza é jornalista, poeta, autora dos livros Águas da 
cabaça e Punga  (co-autoria Akins Kinte). Idealizadora do Cole�vo 
Mjiba. Editora da Agenda Cultural da Periferia, locutora da 
Rádio Comunitária Heliópolis FM.
André Sant'Anna é músico, escritor, redator de televisão e pu-
blicidade. Autor da trilogia Amor, sexo e amizade e de O Paraíso 
é bem bacana e Inverdades.
l  7 de julho (ter), 15h – Biblioteca Maria Firmina dos Reis | 
   Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes
l  8 de julho (qua), 19h30 – Biblioteca Alceu Amoroso Lima
l  12 de julho (dom), 11h – Biblioteca Cora Coralina
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Elizandra Souza Elizandra Souza
Lucimar Mutarelli e Rodrigo Lacerda
Lucimar Mutarelli é professora, livreira, escritora e roteirista. 
Publicou os �tulos “Impessoal”, “Férias na prisão” e “Entre o 
trem e a plataforma”, esse teve como inspiração histórias do 
metrô de São Paulo. 
Rodrigo Lacerda é escritor, editor, tradutor e historiador. 
Estreou na literatura com “O mistério do leão rampante” 
(prêmios Jabu� e Certas Palavras). Publicou “A dinâmica das 
larvas”, a coletânea “Tripé”, os romances “Vista do Rio” e “Outra 
vida” (prêmio da Academia Brasileira de Letras) e o romance 
juvenil “O fazedor de velhos” (prêmios BN e Fundação Nacional 
do Livro Infan�l e Juvenil).
l 14 de julho (ter), 19h – Biblioteca Belmonte
l 20 de julho (seg), 14h – Biblioteca Castro Alves
l 21 de julho (ter), 14h –  Centro Cultural da Juventude

Lucimar Mutarelli Rodrigo Lacerda
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Anna Zêpa e Humberto Werneck
Anna Zêpa é atriz, é poeta e produtora cultural.  Fundou a Cia de 
Teatro “as de fora” e é responsável pela produção da Balada 
Literária, evento realizado e idealizado pelo escritor Marcelino 
Freire. Em 2013 publicou pelo selo doburro, o livro “Primeiro 
corte”.
Humberto Werneck é jornalista e escritor. É cronista do jornal O 
Estado de S. Paulo e autor dos �tulos “Chico Buarque: Tantas 
palavras”,  “O pai dos burros”, “O santo sujo: a vida de Jayme 
Ovalle” entre outros.
l 22 de julho (qua), 14h – Biblioteca Mário Schenberg
l 23 de julho (qui), 14h – Ponto de Leitura Praça do Bambuzal
l 24 de julho (sex), 14h – Ponto de Leitura Jardim Lappena

Akins Kinte e Luiz Roberto Guedes
Akins Kinte, poeta, lançou os livros “Punga” com Elizandra 
Souza e 'Incorporos nuances de libido” em parceria com Nina 
Silva.  Vencedor do  1º Fes�val de Poesia de São Paulo com o 
poema “Duro não é o cabelo”, é um dos principais nomes da 
nova poesia marginal paulistana.
Luiz Roberto Guedes, escritor e jornalista, publicou o poemário 
“Calendário Luná�co - Erotografia de Ana K”,“Alguém para amar 
no fim de semana”; para o público infanto-juvenil lançou “Treze 
noites de terror”, “Armadilha para lobisomem”e organizou a 
antologia poé�ca “Paixão por São Paulo”. Letrista, teve seu 
trabalho gravado por Beto Guedes, Agnaldo Rayol entre outros. 
l 22 de julho (qua), 19h30 – Biblioteca José Paulo Paes | Centro 
   Cultural da Penha
l 23 de julho (qui), 14h – Biblioteca Meno� Del Picchia
l 24 de julho (sex), 14h30 – Biblioteca Milton Santos

Anna Zêpa Humberto Werneck

Akins Kinte Luiz Roberto Guedes
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35 anos: relação entre biblioteca e vida
Em comemoração ao nosso 35º aniversário,  convidamos 
frequentadores de todas as épocas a relatar suas histórias com a 
Biblioteca Raimundo de Menezes e a importância dessas experiências 
em suas de vidas. Livre
14 de julho (ter), 15h – BP Raimundo de Menezes

Baú de histórias
A�vidade de contação de histórias com público espontâneo presente 
na biblioteca. Livre
Todas as quintas-feiras, 12 de março a 20 de novembro, 14h – BP 
Gilberto Freyre

Livre história
Na sala ambientada dos pequenos leitores, acontece a leitura em voz 
alta de livros infan�s. Livre
Todas as sextas-feiras, 15h – BP Chácara do Castelo

Roda de leitura
As mediadoras de leitura propõem de forma intera�va um contato 
lúdico entre leitores e livros de literatura infantojuvenil. Livre
Todas as quintas-feiras, 14h30 – BP Raimundo de Menezes

Xadrez na biblioteca
Ensino das regras necessárias para a prá�ca do jogo de xadrez e seu 
aprendizado de forma auto-suficiente. Livre
Todas as quintas-feiras, 10h – BP Vicente de Carvalho

Bebês brincando de ler
Momento alegre e descontraído de mediação de leitura entremeada 
com contações, parlendas e músicas tradicionais para bebês e crianças 
da primeira infância. Livre
2 de julho (qui), 15h – BP Castro Alves

Pic nic literário
Sombra, árvores , pássaros e muitas histórias. Oferecemos cestas de pic 
nic recheadas de livros, poesias e histórias cuja leitura compar�lhada 
alimenta o imaginário e enche as tardes quentes com o frescor da 
aventura de ler. Livre
14 de julho (ter), 15h – BP Castro Alves

Conversas literárias
Entre livros, histórias, contos e causos de vida mensalmente fazemos 
um delicioso encontro regado por chá, café e pequenas delícias quando 
falamos de escritores e suas obras.  Janeiro é a hora e a vez de : Zélia 
Ga�ai e Jorge Amado. 16 anos
17 de julho (sex), 14h30 – BP Castro Alves

Projeto Primeira Infância
Com Elias Barbosa, Cléo Lima e Silene Lima
A Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas junto com a 
Secretaria Municipal de Educação par�cipam do Projeto “São Paulo 
Carinhosa”, uma ação intersecretarial, onde está sendo desenvolvida a 
Mediação de Leitura Literária pela Biblioteca em parceria com o CEI 
Geraldo Magela Peron. 0 a 6 anos
Todas as segundas-feiras, 14h30 – BP Cora Coralina 
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Coordenação Roges Doglas e Cláudia 
Nwabasili
A Cia. Pé no MunDo propõe a introdução dos 
estudos em história da dança, transitando por 
diferentes técnicas como: o Balé Clássico, a 
Dança Moderna e a Dança Contemporânea. 
+14
11 de julho (sáb), 10h – BP Cassiano Ricardo

Baile da melhor idade
Todos os ritmos com ênfase para o popular e músicas 
das grandes orquestras de bailes. +18
31 de julho (sex), 14h – BP Paulo Duarte

a dança
 através dos tempos



Sarau Roda da Palavra

Com Joyce Néia

O projeto foi idealizado a par�r de uma oficina de 

memória que ocorreu na biblioteca, e tem como obje�vo 

apresentar a arte tanto de escritores e músicos 

consagrados bem como poemas, haicais, repentes e 

composições dos próprios par�cipantes do sarau.

13 de julho (seg), 14h – BP Anne Frank

Sarau das Artes

Neste mês teremos, entre outros: música, piano, canto, 

danças, poesias, coral, bailado, jogral. Sempre bem 

selecionados e tudo muito bem executado! Livre

Todas as sextas-feiras, 14h – BIJ Monteiro Lobato

Sarau Encontro de Utopias

Venha declamar, criar, cantarolar. Ou desenhar, 

interpretar. Entoar, abrir, escrever. Traga você, sua arte, e 

quem você �ver a sorte de ter como amigo! Entre na 

roda: cultura é protagonismo. Livre

21 de julho (ter), 19h – BIJ Monteiro Lobato

LITERATURA NO VESTIBULAR   49

Didasko Centro Educacional
Com a professora Mayra Guanaes
Vem aprender conosco sobre obra, contexto histórico e 
questões acerca das principais obras obrigatórias do 
ves�bular em uma palestra clara, resumida e focada em 
questões da FUVEST e UNICAMP.

Memórias póstumas de Brás Cubas
Machado de Assis

l 18 de julho (sáb), 10h
   BP Rubens Borba

l 22 de julho (qua), 14h
   BP Chácara do Castelo

Memórias de um sargento de milícias
Manuel Antônio de Almeida
l 4 de julho (sáb), 10h
   BP Rubens Borba

l 8 de julho (qua), 14h
   BP Chácara do Castelo
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Brincando em inglês
Com Muriel Sco�
Brincar, ouvir músicas, fazer teatro, ler livros e conversar, pode ser uma 
forma até melhor - ou pelo menos mais diver�da - de se aprender 
inglês... Com estas a�vidades, as crianças e os adolescentes se 
aproximam com facilidade da língua e da cultura inglesas. +10
Todas as quinta-feiras, 17h30 –  BIJ Monteiro Lobato

Artesanato
A oficina visa es�mular a cria�vidade, a interação e aproveitamento de 
diversos materiais. +12
1 a 29 de julho (qua), 9h30 - BP Paulo Setúbal

Dança do ventre
O corpo como expressão da poesia através da manifestação da 
sensibilidade. O 'ventre' traduz a origem de todo encantamento. +12
12 a 26 de julho (dom), 9h – BP Paulo Duarte

Dança Sênior
Oferece através de ritmos africanos exercícios para a terceira idade, 
expressão corporal para correção de postura e prevenção de doenças 
degenera�vas. +18
1 a 29 de julho (qua), 8h – BP Paulo Duarte

Oficina de Mitologia Grega
Tema e leitura da Oficina atual: An�gona de Sófocles. Livre
Todas as quintas-feiras, 15h às 16h – BP Alceu Amoroso Lima

Samba rock
Vertente da musicalidade onde ocorre a junção entre o samba herdado 
do jongo com a música negra americana. Isto resulta em no ritmo que 
explora e traduz o swing tropicalizado, com letras que abordam o 
co�diano lírico e onírico, alegre e harmônico para todos nós que 
comungamos e vivenciamos nossa cultura abrasileirada e impregnada 
de africanidade. Livre
Dia 11 de julho (sáb), 19h – BP Paulo Duarte

Samba rock
Vertente da musicalidade onde ocorre a junção entre o samba herdado 
do jongo com a música negra americana. Isto resulta em no ritmo que 
explora e traduz o swing tropicalizado, com letras que abordam o 
co�diano lírico e onírico, alegre e harmônico para todos nós que 
comungamos e vivenciamos nossa cultura abrasileirada e impregnada 
de africanidade. Livre
Dia 11 de julho (sáb), 19h – BP Paulo Duarte



Oficina de Tai Chi Chuan
Aprenda o Tai Chi Chuan de mosteiro, com a Monja Sauniasini-Shadhu 
Shakta. O Tai Chi Chuan é uma prá�ca de raízes orientais indicado para 
pessoas que desejam aliviar o stress e a tensão, além de melhorar sua 
postura, auxilia na digestão, relaxa a mente, é benéfico para o coração e 
a circulação sanguínea. Livre
Todas as quartas-feiras, 16h – BP Adelpha Figueiredo

Maracatu do Baque Virado de Raiz Nagô
Oficinas de percussão, cantos e construção de tambores, ritmos e 
danças para formação da dança e outras brincadeiras de tradição. Livre
5 a 26 de julho (dom), 11h – BP Paulo Duarte

Oficina iniciação musical
Ensino básico de teoria musical nas formas cifra e tablatura pra�cado 
no violão. +14
Todas as quintas-feiras, 10h30 – BP Cassiano Ricardo

Capoeira
O grupo Ca�veiro resgata a dignidade cultural através do jogo, da dança 
e da ginga, ensinando aos pra�cantes a resistência e a persistência no 
modo de enfrentar o mundo com respeito. Aulas de Maculelê, contos 
afros e história da Capoeira. Livre
Todas as terças, quartas e sextas, de 1 a 31 de julho, 18h – BP Paulo 
Duarte

Oficina de poesia 
Com Eunice Arruda, poeta, com 16 livros publicados, sendo dois de 
haicai: "Há estações" e "Olhar", dentro do projeto "Dulcinéia Catadora. 
Em 2012 publicou a sua Poesia Reunida.
Essa oficina pretende fornecer es�mulos para a elaboração de textos 
poé�cos, que serão discu�dos em grupo. A par�r de elementos 
teóricos, haverá a possibilidade da reescritura dos poemas. Como 
exercício de concisão, será apresentada a escrita do haicai. 20 vagas. 
Duração: 3h.
4 de julho (sáb), 13h – BP Alceu Amoroso Lima
18 de julho (sáb), 13h – BP Milton Santos

Oficina de confecção de pipas com Sabino Lopes
Sabino Lopes compar�lha com os par�cipantes a arte da confecção dos 
mais variados �pos de pipas. A�vidade Ideal para o período de férias. 
Inscrições por telefone ou presencial.
31 de julho (sex), 14h – BP Belmonte

Oficina de xadrez
Noções básicas para iniciantes abordando as regras fundamentais e 
xadrez intermediário. Livre
Todas as quartas, sextas e sábados, de 1 a 25 de julho, 14h – BP Paulo 
Setúbal
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Abigail conta mais de mil, no mês do rock
The Beatles é uma das maiores bandas e encanta fãs de todos os 
lugares. O mais incrível é a quan�dade de gerações que cantam as 
músicas: avós, pais, filhos e, agora, netos. É para a geração que já ouviu 
falar no “Yellow Submarine” que o projeto traz histórias inspiradas no 
grupo. No mês do Rock, Abigail, o músico Rodrigo Ieno e convidados 
apresentam a musicalidade nessa contação. Livre
n 2 de julho (qui), 10h e 16 de julho (qui), 15h – BP Maria Firmina dos Reis | 
  Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes
n 3 de julho (sex), 14h – BP Pedro Nava
n 9 de julho (qui), 14h Entrada – BP Vicente Paulo Guimarães
   (re�rar ingresso com uma hora de antecedência)
n 13 de julho (seg), 14h – BP Gilberto Freyre
n 14 de julho (ter), 10h – BP Malba Tahan
n 15 de julho (qua), 10h – BP Milton Santos

Conjunto Retratos | Choro na manhã
O Choro pode ser considerado como a primeira música urbana �pica-
mente brasileira. Música de arqué�pos, que exige do músico muito 
domínio de seu instrumento e uma apurada percepção de códigos e 
senhas que se encaixam em gigantescos improviso. Todo primeiro 
domingo os amantes da boa música estão convidados a pres�giar o 
projeto e em cada apresentação, além do Conjunto Retratos, há sempre 
um convidado, incluindo a platéia, par�cipando da apresentação que 
mistura música, poesia, história e entretenimento. Livre
n 5 e 12 de julho (dom), 11h – BP Paulo Duarte

Jahmaiquara sound system
Música e grafitagem ao som do reggae. Livre
n 11 de julho (sáb), 14h – BP Paulo Duarte
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Sarau sertanejo
Todo úl�mo sábado do mês, grupos de viola caipira e cantoria se 
encontram no tradicional sarau sertanejo da Belmonte. O público 
canta, faz poesia matuta, propõe músicas e interage com os cantores e 
apresentadores. Livre
n 25 de julho (sáb), 15h – BP Belmonte

Banda Paralela
A Banda paralela apresenta uma variedade de ritmos, dos tradicionais 
samba, maracatu, xote e baião aos gêneros como rock, pop e dance, 
com passos e coreografias. Livre
n 11 de julho (sáb), 15h – BP Maria Firmina dos Reis | Centro de 
   Formação Cultural Cidade Tiradentes
n 12 de julho (dom), 14h – BP Paulo Duarte
n 17 de julho (sex), 13h – BP Hans Chris�an Andersen
n 25 de julho (sáb), 17h – BP Viriato Corrêa

Jazz na Kombi

O projeto promove a troca cultural e integra um campo de pesquisa 

centrado no Jazz, a rua e o contato direto entre ar�sta e público. O 

grupo, que recebe a par�cipação de músicos, é composto por Giovani 

Baffô (produtor e DJ), Ana Carulina Laet (produtora, DJ e pilota), Thiago 

Calle (DJ e apresentador) e Leo Sarmento (operacional). Livre
n 11 de julho (sáb), 13h30 – BP Raimundo de Menezes
n 24 de julho (sex), 18h30 – BP Cassiano Ricardo
n 25 de julho (sáb), 19h – BP Alceu Amoroso Lima

Tarde sertaneja
Resgate de nossas raízes caboclas. Vertentes do nosso interior 
miscigenado de poesia e cores cafuzas, caipiras, negras e índias. Livre
n 4 de julho (sáb), 16h – BP Paulo Duarte
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Diálogos entre técnicas e gerações
Exposição dos trabalhos dos alunos dos cursos de xilogravura 
em várias técnicas, realizado de fevereiro a dezembro de 2009, 
coordenado pelos professores ar�sta Eduardo Ver e Ezequiel. 
Livre
Todas as seg, ter, qua, qui e sex de 1 a 31 de julho, 10h
1 a 31 de julho (sáb), 9h
BP Belmonte

Anime-se a animar
Uma exposição diferente. Aqui o que se deve é TOCAR! 
BRINCAR! Construiríamos espaços cênicos (pequenos, para 
não prejudicar circulação de pessoas ou esquemas de 
segurança), em que os bonecos estarão disponíveis para 
serem mexidos! Livre
Diariamente até a 31 de julho, 10h
BP Hans Chris�an Andersen

Visagens
Exposição é composta por xilogravuras feitas por Ernesto 
Bonato a par�r de retratos também realizados pelo ar�sta, de 
pessoas que circulam, trabalham ou moram no entorno da 
biblioteca. A exposição homenageia a arte popular na figura 
de homens e mulheres comuns, depositários e vivificadores 
da cultura brasileira. Livre
1 a 31 de julho (sáb), 9h
BP Belmonte
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ARTISTIC
A

OCUPAca
O,

Biblioteca Pública Hans Chris�an Andersen 
Temá�ca em Contos de Fadas

Sonhatório
É hora do almoço no Sanatório Boa Cabeça. Sentam-se à mesa três supos-
tos loucos para a refeição. Porém, não há ali nada para comer ou beber. 
Sedentos e famintos, os amigos partem em uma deliciosa viagem imagi-
nária em busca de comida, que os levará para áridos desertos. Livre
4 de julho (sáb), 10h

Oficina histórias com objetos
U�lizando-se dos espetáculos Zôo-ilógico e Sonhatório com es�mulos, 
justamente pela aplicação, nos mesmos, da técnica do Teatro de 
Objetos, os par�cipantes serão convidados a refle�r e experimentar as 
possibilidades cênicas criadas por esta prá�ca teatral. Livre
4 de julho (sáb), 11h

Oficina de construção de bonecos com jornal
A oficina almeja promover aos par�cipantes uma leve e descontraída 
experimentação do processo Construção e Animação de Bonecos, a 
par�r do uso de uma material prá�co e disponível: o jornal. Indicado 
para pais e filhos. 30 vagas. Livre
11 de julho (sáb), 11h

Oficina animação de bonecos de jornal
O obje�vo da oficina é oferecer aos par�cipantes princípios básicos da 
animação de bonecos, de uma forma e diver�da. Indicado para pais e 
filhos. 30 vagas. Livre
18 de julho (   ), 11h

Cortejo
Pais, filhos, integrantes da Cia. Truks e bonequeiros convidados sairão, 
todos juntos, em um cortejo de bonecos, pelas ruas do bairro. uma 
bandinha acompanhará o cortejo que se concentrará na área da

CIA. TRUKS

Sonhatório
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Contos brasileiros de Câmara Cascudo
Para finalizar as homenagens aos 
escritores de histórias infan�s a Cia. do 
Núcleo traz duas histórias que foram 
coletadas por um dos maiores 
estudiosos da cultura brasileira, Luís 
da Câmara Cascudo, são elas: "A 
Moura Torta" e "Couro de Piolho". 
Livre
11 e 18 de julho (sáb), 11h

Oficina ar�s�co-pedagógica
Esta oficina tem como obje�vo 
trabalhar o resgate de histórias reais 
dos par�cipantes e ao final apresentar 
um grande sarau como resultado disso. 
Por meio de jogos teatrais, exercícios que resgatem a infância, 
brincadeiras e músicas tradicionais o intuito é aflorar nos par�cipantes 
essas memórias das nossas histórias esquecidas. 40 vagas. 16
Todas as sexta-feiras de 10 a 31 de julho, 14h

ARTISTIC
A

OCUPAca
O,

Biblioteca Pública Helena Silveira

CIA. DO NÚCLEO

biblioteca. Os par�cipantes da oficina de construção de bonecos levam 
OS SEUS bonecos aos cortejo, bem como os integrantes da Cia. Truks 
levam os bonecos do grupo. Livre
25 de julho (sáb), 10h

Exposição
Aqui p que se deve é TOCAR! BRINCAR! Serão construídos espaços 
cênicos em que os bonecos estarão disponíveis para serem mexidos! O 
espaço do fantoche, da marionete, do boneco de mesa e da sombra. Os 
bonecos estarão presos por cordões e poderão ser manipulados por 
todos, como gostosa brincadeira. Livre
Diariamente até 18 de julho, 10h

Zoô-ilógico
O espetáculo traz para os palcos uma ideia de fundamental importância 
para as crianças: o es�mulo ao processo cria�vo! A par�r de simples 
objetos do co�diano, desfilam pela cena mais de uma dezena de 
diver�das e inusitadas criaturas animadas. Tudo começa quando dois 
amigos resolvem fazer um piquenique no Zoológico. Livre
Todos os sábados, de 11 a 31 de julho, 10h



Para ver a programação completa, acesse o site: http://circuitospdecultura.prefeitura.sp.gov.br/ 6564
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CINE-LITERATURA

CIRCUITO SÃO PAULO DE CULTURA - CINEMA
Bibliotecas Públicas Alceu Amoroso Lima | Paulo Setúbal | 

Viriato Corrêa

Hamlet 
A par�r do assassinato de seu pai por seu �o, Hamlet é obrigado a 
enfrentar suas próprias contradições e as do mundo à sua volta. Em 
uma desconstrução de si mesmo, ele mergulha na eterna questão sobre 
o sen�do da existência. Ambientada numa grande metrópole, 
“Hamlet” é uma livre adaptação da tragédia de William Shakespeare. 
Livre
7 de julho (ter), 15h – BP Paulo Setúbal
após a sessão, conversa com Gustavo Canovas e Simone Paz

15 de julho (qua), 16h – BP Alceu Amoroso Lima 
após a sessão, conversa com Ana Carolina Marinho

26 de julho (dom), 16h – BP Viriato Corrêa
após a sessão, conversa com Eduardo Bordinhon

A vida privada dos hipopótamos
Documentário sobre Christopher Kirk, técnico de informá�ca norte-
americano que se muda para a Colômbia após ler um ar�go sobre os 
hipopótamos de Pablo Escobar. O filme também aborda a história de V., 
um relato que Kirk conta sobre sua paixão por uma misteriosa mulher 
nipo-colombiana, fato que pode ou não ter relação com sua prisão em 
2009, no Brasil, por tráfico internacional de drogas. +14
31 de julho (sex), 15h – BP Viriato Corrêa



CINEMA   6964   CINEMA

SESSÃO FOLHETIM: GAME OF THRONES
Biblioteca Pública Viriato Corrêa

Venha cur�r as férias assis�ndo “Game of Thrones”, uma das 

maiores séries ainda em produção. A sessão Folhe�m nascida 

no Cine Olido agora chega à Biblioteca Viriato Corrêa para os fãs 

do fantás�co e do mistério! As sessões de séries de tv 

con�nuam em agosto! Saia da telinha e venha ver na telona!

Game of Thrones / Temporadas 1 e 2

EUA, 2011-2012, 55 min/episódio, legendado, DVD

Criadores: David Benioff, D.B. Weiss. Elenco: Peter Dinklage, 

Lena Headey, Emilia Clarke e outros.

Baseada na série "As Crônicas de Gelo e Fogo", escrita por 

George R.R. Mar�n, a série se passa nos Sete Reinos de 

Westeros, onde ocorre violentas lutas dinás�cas entre as 

famílias nobres para ter o controle do Trono de Ferro. Enquanto 

isso, nas regiões desconhecidas ao norte da Muralha e nos 

con�nentes ao leste, ameaças começam a surgir. +16

l 3 de julho (sex), 15h – Temporada 1 – Episódios 1 + 2 
l 5 de julho (dom), 16h – Temporada 1 – Episódios 3 + 4

l 11 de julho (sáb), 14h – Temporada 1 – Episódios 5 + 6 

l 12 de julho (dom), 16h – Temporada 1 – Episódios 7 + 8

l 17 de julho (sex), 15h – Temporada 1 – Episódios 9 + 10

l 19 de julho (dom), 16h – Temporada 2 – Episódios 1 + 2

l 24 de julho (sex), 15h – Temporada 2 – Episódios 3 + 4
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Sobre Jeferson De: Cineasta paulista nascido em 1969 e 
formado em cinema pela ECA/USP, é militante da causa negra 
no cinema brasileiro. Em 2005, lançou o manifesto Dogma 
Feijoada, uma análise histórica sobre a produção audiovisual 
dos negros no Brasil. Sua estreia em longas-metragens foi em 
2010 com o filme Bróder, cujo roteiro foi selecionado para o VI 
Laboratório de Roteiros do Ins�tuto Sundance. O filme recebeu 
o Prêmio da Crí�ca de melhor longa-metragem, além dos 
prêmios de melhor direção de arte, de som e fotografia no 
Fes�val de Paulínia de 2010.

ENCONTRO COM O REALIZADOR: JEFERSON DE
Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima

O Sistema Municipal de Bibliotecas e a Revista de Cinema 
convidam todos para conversar com o realizador Jeferson De na 
Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima após a sessão do filme 
Bróder!. Além do bate-papo no evento serão distribuídos 
gratuitamente o úl�mo número da Revista de Cinema.

Bróder!
Brasil, 2010, 93 min, DVD
Direção: Jeferson De. Elenco: Caio Blat, Jonathan Haagensen, Silvio 
Guindane.
A história de três amigos do Capão Redondo e suas diferentes escolhas 
de vida. +14
31 de julho (sex), 16h

EM CENA: VILANOVA ARTIGAS
Bibliotecas Públicas Álvares de Azevedo | Paulo Setúbal | Viriato Corrêa

Exibição do documentário Vilanova Ar�gas: o arquiteto da luz 
que remonta a trajetória do icônico arquiteto brasileiro João 
Ba�sta Vilanova Ar�gas. Após as exibições haverá bate-papo 
com os realizadores Laura Ar�gas, neta do arquiteto, e Pedro 
Gorski.
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Vilanova Ar�gas: o arquiteto e a luz
Brasil, 2015, 93 min, DVD
Direção: Laura Ar�gas e Pedro Gorski.
O documentário "Vilanova Ar�gas: o arquiteto e a luz" remonta a 
trajetória do icônico arquiteto brasileiro João Ba�sta Vilanova Ar�gas. 
Por meio das lembranças de familiares, amigos, alunos, imagens de 
arquivo e visitas a seis de suas principais obras, a história de vida de 
Ar�gas é contada.
11 de julho (sáb), 16h - BP Viriato Corrêa
21 de julho (ter), 15h - BP Paulo Setúbal
29 de julho (qua), 14h30 - BP Álvares de Azevedo

Laura Ar�gas é jornalista formada pela PUC-SP. Atua como roteirista e 
pesquisadora desde 2007, tendo colaborado com projetos para os canais GNT/ 
Globosat, Band, TNT e Discovery, além de criar roteiros para vídeos ins�tucionais 
e desenvolver projetos de programas de televisão. O documentário "Vilanova 
Ar�gas - O arquiteto e a luz", sobre o seu avô, é sua primeira empreitada como 
diretora de longa-metragem.

Pedro Gorski é diretor de documentários e programas de TV, já trabalhou para 
canais como A&E, GNT, TNT, Discovery Channel, Biography Channel, TV Cultura, 
TV Futura, entre outros. Como produtor execu�vo trabalhou para canais como 
MTV, Al Jazeera e Cartoon Network. Também dirigou filmes curta-metragem 
exibidos e premiados em diversos fes�vais. "Vilanova Ar�gas – o arquiteto e a luz" 
é o seu primeiro longa metragem.

JORNADA DE FÉRIAS
Biblioteca Pública Roberto Santos

Casa de areia
O português Vasco leva sua esposa grávida Áurea e a mãe dela, Dona 
Maria em busca de um sonho. +16
5 de julho (dom), 16h

Meus caros amigos 1
História do co�diano de cinco cinqüentões que adoram pregar peças e 
passar trotes em quem se atreve a passar na frente deles. +14
5 de julho (dom), 18h

A lula e a baleia
Romancista de grande sucesso em passado recente e acomodado em 
carreira universitária tem que lidar com divisão na família devido a 
sen�mento de inveja pelo talento de esposa como escritora. +14
12 de julho (dom), 16h

Meus caros amigos 2 quinteto irreverente
Em con�nuação de Meus Caros Amigos 1, os velhos amigos de escola 
visitam o túmulo do falecido amigo e recordam façanhas diver�das do 
grupo de amigos. +14
12 de julho (dom), 18h
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Meus caros amigos 3
Os quatro amigos estão de volta para mostrar que a vida é di�cil se 
levada a sério. +14
19 de julho (dom), 16h

O grande Lebowski
Jeffrey Lebowski é um desempregado convicto, que vive no ócio e 
chama a si mesmo de “The Dude” Alguns desconhecidos invadem seu 
apartamento confundindo-o com outra pessoa. +18
19 de julho (dom), 18h

Dr. Jivago | parte I
Medido e poeta que inicialmente apóia a revolução russa, mas, aos 
poucos se desilude com o socialismo e se divide entre os dois amores: a 
esposa Tânia e a bela plebéia Lara. +14
26 de julho (dom), 16h

Dr. Jivago | parte II
Medido e poeta que inicialmente apóia a revolução russa, mas, aos 
poucos se desilude com o socialismo e se divide entre os dois amores: a 
esposa Tânia e a bela plebéia Lara. +14
26 de julho (dom), 18h

EM CENA: DEBATES CONTEMPORÂNEOS
Bibliotecas Públicas Gilberto Freyre | Milton Santos

20 centavos
A agitação social e polí�ca desencadeada pela luta 
contra o aumento nas tarifas do transporte público 
em São Paulo, em junho de 2013, e o desenvolvimen-

to desses primeiros protestos que ganharam escala nacional e cujos 
frutos e repercussões ainda estão nas ruas. +12
3 de julho (sex), 14h – BP Gilberto Freyre

Sem Pena
Nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira, que 
já é a terceira maior do mundo. “Sem Pena” desce ao inferno da vida nas 
prisões brasileiras para expor as entranhas do sistema de jus�ça do país, 
demonstrando como morosidade, preconceito e a cultura do medo só 
fazem ampliar a violência e o abismo social existente. +12
16 de julho (qui), 14h30 – BP Milton Santos

CINECLUBE IPIRANGA
Biblioteca Pública Roberto Santos

No úl�mo sábado a exibição é em 16mm!

Terra do inferno
Ambição por terras e por uma mulher. Estes são os ingredientes deste 
filme clássico de faroeste. +14
4 de julho (sáb), 19h

Se minha cama voasse
Uma bruxa com poderes mágicos transporta uma família em várias 
aventuras pelo mundo. +14
11 de julho (sáb), 19h

O mercador de almas
Um garotão errante e sensual chega ao sul dos EUA aproxima-se de uma 
família tradicional e muito rica e decide se casar com a filha de um 
patriarca local. +14
18 de julho (sáb), 19h

PARCERIA
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A balada do soldado (16mm)
No front de batalha soldado ganha licença para ver a mãe num vilarejo 
distante. No caminho é solidário com as dificuldades de muitas pessoas. 
+14
25 de julho (sáb), 19h

CINEBIOGRAFIA
Bibliotecas Públicas Adelpha Figueiredo | Lenyra Fraccaroli | Milton 
Santos | Padre José de Anchieta | Pedro Nava

Se as biografias são justas, men�rosas ou exageradas talvez caiba ao 
leitor duvidar e apreciar o seu conteúdo de verdade. Viver a vida no 
cinema também não é diferente. A mostra reúne cinebiografias de 
diversos países e épocas passando por ar�stas, músicos, escritores e 
espor�stas. É tudo verdade ou mi�ficação?

Frida
A vida da pintora Frida Kahlo. Desde seu casamento aberto com Diego 
Rivera, com quem modernizou a arte mexicana, passando por seu 
controverso caso com o revolucionário Leon Trotsky. +14
1 de julho (qua), 14h – BP Pedro Nava

Control
Os tormentos de Ian Cur�s, o inglês que ficou conhecido como o 
enigmá�co vocalista da banda Joy Division. Suicidou-se aos 23 anos. 
+14
3 de julho (sex), 16h – BP 
Adelpha Figueiredo

Ka�a
Ka�a, um modesto funcio-
nário de dia e escritor à noi-
te, leva uma vida monótona 
até o dia em que o seu colega 
e  amigo Eduard Raban 
desaparece. +14
14 de julho (ter), 14h30 – BP 
Milton Santos
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Senna
A trajetória do piloto Ayrton Senna. Aspectos pessoais, sua preparação 
�sica e espiritual para as corridas, além do legado deixado pelo ícone do 
automobilismo após sua morte no GP de San Marino em 1º de maio de 
1994. Livre
15 de julho (qua), 14h – BP Pedro Nava

A cor da Romã
O filme narra poe�camente a história de Sayat Nova, músico e poeta 
armeno do séc. XVIII. Um poema visual que fora proibido em sua época. 
Livre
17 de julho (sex), 16h – BP Adelpha Figueiredo

Chaplin
Charlie Chaplin da infância pobre na Inglaterra até seu extraordinário 
sucesso nos Estados Unidos e as circunstâncias de seu exílio na Suiça. 
+12
23 de julho (qui), 15h – BP Lenyra Fraccaroli

BIBLIOTECA RICARDO RAMOS

Pro dia nascer feliz
Em três estados brasileiros, em classes sociais dis�ntas, adolescentes 
falam da vida na escola, de seus projetos e inquietações, em uma fase 
crucial de sua formação. Professores também expõem seu co�diano 
profissional, ajudando a pintar um quadro complexo das desigualdades 
e da violência no país. Livre
16 de julho (qui), 14h 

CINE-BIBLIOTECA RAIMUNDO DE MENEZES
Biblioteca Pública Raimundo de Menezes

A história sem fim
Bas�an é um garoto que usa sua imaginação como refúgio dos 
problemas do co�diano. Um dia ele entra em uma livraria e pega um 
livro emprestado que o transporta para um mundo de fantasia e 
aventura. Livre
24 de julho (sex), 9h20 (dublado) e 14h30 (legendado)

CINEMA NA CORA
Biblioteca Pública Cora Coralina

A nova onda do Imperador
Em um reino mí�co e rodeado de montanhas, o jovem e arrogante 
Imperador Kuzco é transformado em uma lhama por sua conselheira, a 
poderosa bruxa Yzma. Perdido na floresta, a única chance de Kuzco 
recuperar seu trono é contando com a ajuda de Pacha, um simplório 
camponês. Livre
2 de julho (qui), 14h30
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As crônicas de Nárnia: o leão, a fei�ceira e o guarda-roupa
Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro são quatro irmãos que vivem na 
Inglaterra, em plena 2ª Guerra Mundial. Eles vivem na propriedade 
rural de um professor misterioso, onde costumam brincar de esconde-
esconde. Em uma de suas brincadeiras eles descobrem um guarda-
roupa mágico, que leva quem o atravessa ao mundo mágico de Nárnia. 
+10
16 de julho (qui), 14h30

Tropicália
Uma análise sobre o importante movimento musical homônimo, 
liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil no final dos anos 1960. O 
documentário resgata uma fase na história do Brasil em que cena 
musical fervilhava e os fes�vais revelavam vários novos talentos. +12
23 de julho (qui), 14h30

A noiva-cadáver
Em um vilarejo europeu do século XIX vive Victor Van Dorst, um jovem 
que está prestes a se casar com Victoria Everglot. Porém 
acidentalmente Victor se casa com a Noiva-Cadáver, que o leva para 
conhecer a Terra dos Mortos. Livre
30 de julho (qui), 14h30

SESSÃO NOSTALGIA
Biblioteca Pública Roberto Santos

Horas de desespero
Um prisioneiro psicopata e fugi�vo submete uma família a horas de 
pavor, fazendo-os reféns e mostrando que a morte pode ser uma 
simples questão de tempo. +14
1 de julho (qua), 19h

Na solidão da noite
Um arquiteto que sofre constantes pesadelos vai ao campo. Chegando 
lá encontra pessoas de seus pesadelos, que começam a contar histórias 
horripilantes. +14
8 de julho (qua), 19h

Bonecas que matam
Um dete�ve passa a perseguir belas assassinas de Londres até as belas 
praias do Mediterrâneo. Inspirado nas aventuras de James Bond! +14
15 de julho (qua), 19h

Dívida de sangue
Catherine vivia sendo chantageada pelo dono da estrada de ferro. A ex-
professora decide então contratar os serviços de um pistoleiro. +14
22 de julho (qua), 19h
Mata ou correr
No velho Oeste, a pequena cidade de City Down recebe a visita de dois 
vigaristas atrapalhados, Kid Bolha e Cisco Cada e numa confusão, um 
deles acaba se tornando o xerife local. +14
29 de julho (qua), 19h

BIBLIOTECA BRITO BROCA

Jennifer
Exibição seguida de roda de conversa. +12
1 de julho (qua), 15h

Cine Campinho
Documentário produzido pelo cole�vo Lentes Periféricas. No final 
haverá uma roda de conversa. +12
15 de julho (qua), 17h
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CURTA UM CURTA NAS FÉRIAS
Biblioteca Pública Marcos Rey

Curtas de Animação EUA, 33 min, DVD Direção: Vários. “O fantás�cos 
livros voadores de Modesto Máximo” (2011, 15 min), “Day & Night” 
(2010, 5:57 min), “Parcialmente nublado” (2009, 5:45 min), “Presto” 
(2008, 5:17 min). Livre
2 de julho (qui), 10h e 15h

Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Intocáveis
Após tornar-se tetraplégico depois de um acidente de parapente, um 
aristocrata contrata um jovem para ser seu cuidador. +10
14 de julho (ter), 15h

QUADRINHOS NA TELA
Biblioteca Pública Vicente de Carvalho

X-men 2
X-Men 2 (no original, X2), é um filme 
americano de ação e ficção cien�fica 
lançado em 2003, baseado no grupo 
homónimo da Marvel Comics. +12
21 de julho (ter), 15h

CINE-LITERATURA INFANTIL

CINE GAROTADA
Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Lá vem histórias - histórias do folclore brasileiro I
"Lá vem história" é uma série que apresentar lendas e histórias do 
imaginário popular brasileiro e estrangeiro, interpretadas por 
renomados contadores de histórias. Livre
7 de julho (ter), 14h30 

Lá vem histórias - histórias do folclore brasileiro II
"Lá vem história" é uma série que apresentar lendas e histórias do 
imaginário popular brasileiro e estrangeiro, interpretadas por 
renomados contadores de histórias. Livre
14 de julho (ter), 14h30 

O gato Félix - novas aventuras
Seis histórias do Gato Félix que usa todo o seu charme e astúcia para se 
ver livre de um terrível professor e seu assistente. Livre
21 de julho (ter), 14h30 
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O grilo feliz
Em um pequeno povoado de insetos na floresta, o Grilo Feliz compõe 
músicas com sua violinha feita de casca de amendoim. Mas a paz será 
quebrada com a chegada do ambicioso lagarto Maledeto e seu Bando 
do Brejo. Livre
28 de julho (ter), 14h30 

Biblioteca Pública Narbal Fontes

O garoto cósmico
Cósmico, Luna e Maninho vivem em um mundo futurista, onde as vidas 
são inteiramente programadas. Uma noite eles se perdem no espaço e 
descobrem um universo infinito. Livre
1 de julho (qua), 10h30

Biblioteca Pública Jovina Rocha

A era do gelo 3
Em uma missão para resgatar Sid, a turma se aventura por um 
misterioso mundo subterrâneo, onde acabam deparando com plantas 
assassinas. Livre
1 de julho (qua), 11h e 14h

Biblioteca Pública Mário Schenberg

A princesa e o sapo
Moderna combinação das histórias clássicas protagonizada pela bela 
Tiana e um príncipe em forma de sapo que deseja desesperadamente

 voltar a ser humano com um beijo que os levará a uma hilária aventura 
pelos mís�cos pântanos da Louisiana. Livre
3 de julho (sex), 16h

O grilo feliz
Em um pequeno povoado de insetos na floresta, o Grilo Feliz compõe 
músicas com sua violinha feita de casca de amendoim. Mas a paz será 
quebrada com a chegada do ambicioso lagarto Maledeto e seu Bando 
do Brejo. Livre
17 de julho (sex), 16h

Meu vizinho Totoro
Mei é uma menina que encontra uma pequena passagem em seu 
quintal, que a leva a um lendário espírito da floresta conhecido como 
Totoro. Livre
24 de julho (sex), 16h

As aventuras de Azur e Asmar
Azur e Asmar foram criados por Jeanne, mãe de Asmar. Um, louro de 
olhos azuis, o outro, moreno de olhos pretos. Já adultos, eles se 
reencontram, desta vez como rivais. Livre 
31 de julho (sex), 16h 

Biblioteca Pública Belmonte

Toy story 3
Andy está prestes a ir para a faculdade. Ele precisa arrumar o quarto e 
definir o que irá para o lixo e o que será guardado no sótão. Seus an�gos 
brinquedos, Buzz Lightyear, Jessie e o Sr. Cabeça de Batata são sepa-
rados para serem guardados no sótão. Mas a mãe de Andy se confunde 
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e os coloca no lixo. Woody decide salvá-los e todos acabam em uma 
creche que parece mais uma prisão. Livre
4 de julho (sáb), 11h

Alice no país das maravilhas
Alice é uma jovem que passa a seguir um coelho branco apressado, que 
sempre olha no relógio. Ela entra em um buraco que a leva ao País das 
Maravilhas, um local onde esteve há dez anos apesar de nada se 
lembrar dele. Livre
18 de julho (sáb), 11h

Biblioteca Pública Viriato Corrêa

O jardim secreto
Em uma casa de campo, três crianças encontram-se sob o cuidado de 
uma severa governanta. Juntos, eles desafiam as regras da casa e 
descobrem um jardim que se transforma em um lugar mágico. 
Adaptação do romance homônimo, de Frances Hodgson Burne� 
originalmente publicado em 1911. Livre
5 de julho (dom), 14h

Os goonies
Seguindo um misterioso mapa 
do tesouro por passagens 
subterrâ-neas uma turma de 
garotos corre para ficar um 
passo a frente de uma família de 
bandidos. Livre
12 de julho (dom), 14h

Labirinto: a magia do tempo
O pequeno Toby desaparece e a adolescente Sarah vai a sua procura em 
um labirinto emaranhado de armadilhas e repleto de estranhos 
personagens comandados pelo Rei dos Duendes. Livre
19 de julho (dom), 14h

A família Addams
Os Addams, uma família macabra, correm o risco de perder seu tesouro 
de moedas de ouro, pois Tully Alford, um advogado desonesto de quem 
os Addams são clientes. Livre
26 de julho (dom), 14h

Biblioteca Pública Meno� Del Picchia

A fonte da juventude e outras histórias
Neste contém as seguintes histórias: 1. A fonte da juventude 2. O dete�-
ve 3. Comida fresca 4. O estranho soro do Dr. X 5. O tocador de sinos 6. O 
Astronauta 7. Era uma vez 8. Chico Mico 9. Duelo em quadrinhos. Livre
24 de julho (sex), 14h

JORNADA DE FÉRIAS INFANTIL
Biblioteca Pública Roberto Santos
Antes de cada filme será exibido um curta de animação da Turma do Mickey 

Turbo
Turbo é um caracol que sonha em ser rápido, mas sua natureza não o 
favorece. Um dia, ele entra em contato com um motor "turbinado" e 
ganha o poder da supervelocidade. Livre
4 de julho (sáb), 16h
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Universidade de monstros
Universidade dos Monstros revela o segredo de como Mike e Sulley 
superaram suas diferenças e se tornaram melhores amigos. Livre
7 de julho (ter), 15h

Pequenos grandes astros
Um grupo de garotos de um orfanato encontra um par de tênis, que 
após uma tempestade, adquire poderes mágicos.Calvin fica com ele e 
passa a usá-lo constantemente. Livre
8 de julho (qua), 15h

Os Croods
Atrapalhada e diver�da aventura da primeira família na pré história em 
busca de uma nova casa, depois que a caverna do clã foi destruída. Livre
11 de julho (sáb), 16h

Aviões 2
Dusty descobre que seu motor está danificado e não poderá mais 
par�cipar de corridas. É realocado na brigada aérea de incêndio onde 
finalmente descobre o significado da palavra herói. Livre
14 de julho (ter), 15h

Conta comigo
Filme raro e especial sobre amizade e as indeléveis experiências do 
crescimento. Cheio de humor e suspense, o filme é baseado no 
romance The Body, de Stephen King. Livre
15 de julho (qua), 15h

Tinker Bell - fadas e piratas
Nova aventura da fada Tinker Bell (Sininho). Livre
16 de julho (qui), 15h

Mr. Peabody & Sherman

Sherman é um garoto inusitado: ele tem como grande parceiro o 

cachorro Mr. Peabody, que, com seu QI al�ssimo inventa uma máquina 

do tempo. Livre

17 de julho (sex), 15h

Frozen: uma aventura congelante

Anna sai em uma perigosa jornada para salvar o reino de Arendelle da 

neve eterna. Livre

18 de julho (sáb), 16h
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O reino gelado

Desejando criar um novo mundo no qual o vento polar esfrie as almas 

hu-manas, a rainha da neve cobriu o planeta com gelo e ordenou a 

destruição de todas as artes e ar�stas. Livre

28 de julho (ter), 15h

Malévola

Baseado no conto da Bela Adormecida, o filme conta a história de 

Malévola, a protetora do reino dos Moors. +10

29 de julho (qua), 15h

Reino escondido

Uma adolescente é magicamente transportada para um universo 

secreto e vai precisar contar com a ajuda dos seres fantás�cos que o 

habitam. Livre

30 de julho (qui), 15h

Como treinar seu 

Dragão 2

Enquanto explora 

além de sua ilha ao 

l a d o  d o  d ra g ã o 

Banguela, Soluço 

acaba encontrando 

u m  p e r i g o s o 

c a ç a d o r  e  u m a 

corajosa defensora 

de dragões. Livre

31 de julho (sex), 

15h

Meu malvado favorito 2

O ex-vilão se infiltrará num Shopping Center para descobrir e acabar 

com um novo vilão: El Macho. Os Minions serão o centro das atenções. 

Livre

21 de julho (ter), 15h

As tartarugas Ninja

Afetados por uma substância radioa�va, um grupo de tartarugas cresce 

anormalmente, ganha força e conhecimento de lutas marciais. Livre

22 de julho (qua), 15h

Marte precisa de mães

Menino parte numa aventura épica a Marte para salvar a mãe seques-

trada pelos marcianos. Livre

23 de julho (qui), 15h

Tá chovendo hambúrger 2

Após a tempestade de comida no primeiro filme, Flint e seus amigos são 

obrigados a deixar a cidade de Boca Grande retornando depois para 

salvar o mundo. Livre

24 de julho (sex), 15h

Operação Big Hero

Grupo de seis super-

heróis é recrutado 

pelo governo para 

proteger os Estados 

Unidos. Livre

25 de julho (sáb), 16h



BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ADELPHA FIGUEIREDO
Pça. Ilo O�ani, 146 | Canindé | 2292-3439

AFFONSO TAUNAY
R. Taquari, 549 | Mooca | 2292-5126

AFONSO SCHMIDT
Av. Elisio Teixeira Leite, 1470 | Cruz das Almas | 3975-2305

ALCEU AMOROSO LIMA | Temá�ca em Poesia
R. Henrique Schaumann, 777 | Pinheiros | 3082-5023 / 3081-6092

ÁLVARES DE AZEVEDO
Pça. Joaquim José da Nova s/nº | V. Maria | 2954-2813

ÁLVARO GUERRA
R. Pedroso de Moraes, 1919 | Pinheiros | 3031-7784

AMADEU AMARAL
R. José C. Castro s/nº | Jd. da Saúde | 5061-3320

ANNE FRANK
R. Cojuba, 45 | Itaim Bibi | 3078-6352

ARNALDO MAGALHÃES GIÁCOMO, PROF.
R. Res�nga, 136 | Tatuapé | 2295-0785

AURELIANO LEITE
R. O�o Schubart, 196 | Pq. São Lucas | 2211-7716

BELMONTE | Temá�ca em Cultura Popular
R. Paulo Eiró, 525 | Santo Amaro | 5687-0408 / 5691-0433

BRITO BROCA
Av. Mu�nga, 1425 | Pirituba | 3904-1444 / 3904-2476

CAMILA CERQUEIRA CÉSAR
R. Waldemar Sanches | Butantã | 3731-5210

CASSIANO RICARDO | Temá�ca em Música
Av. Celso Garcia, 4200 | Tatuapé | 2092-4570

CASTRO ALVES
R. Abrahão Mussa, s/nº | Jd. Patente | 2946-4562

CHÁCARA DO CASTELO
R. Brás Lourenço, 333 | Jd. da Glória | 5573-4929

CLARICE LISPECTOR 
R. Jaricunas, 458 | Siciliano | 3672-1423

CORA CORALINA
R. Otelo Augusto Ribeiro, 113 | Guaianazes | 2557-8004

ÉRICO VERÍSSIMO
R. Diógenes Dourado, 101 | Parada de Taipas | 3972-0450

GILBERTO FREYRE
R. José Joaquim, 290 | Sapopemba | 2143-1811

HANS CHRISTIAN ANDERSEN | Temá�ca em Contos de Fadas
Av. Celso Garcia, 4142 | Tatuapé | 2295-3447

HELENA SILVEIRA
R. José Viriato de Castro, 78 | Campo Limpo | 5841-1259

JAMIL ALMANSUR HADDAD
R. Andes, 491-A | Guaianazes | 2557-0067

JOSÉ DE ANCHIETA, PADRE
R. Antonio Maia, 651 | Perus | 3917-0751

JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Pça. Com. Eduardo Oliveira, 100 | Pq. Edu Chaves | 2242-8196 / 2242-1072

JOSÉ PAULO PAES
Lgo. do Rosário, 20 | Penha | 2295-9624 / 2295-0401

JOVINA ROCHA ÁLVARES PESSOA
Av. Pe. Francisco de Toledo | 331, Itaquera | 2741-7371 / 2741-0371

LENYRA FRACCAROLI
Pça. Haroldo Daltro, 451 | V. Manchester | 2295-2295

MALBA TAHAN
R. Brás Pires Meira, 100 | Veleiros | 5523-4556

MARCOS REY
Av. Anacê, 92 | Jd. Umarizal | 5845-2572

MÁRIO SCHENBERG | Temá�ca em Ciências
R. Catão, 611 | Lapa | 3672-0456
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MENOTTI DEL PICCHIA 
R. São Romualdo, 382 | Limão | 3966-4814  / 3956-5070

MILTON SANTOS
Av. Aricanduva, 5777 | Jd. Aricanduva | 2726-4882

MONTEIRO LOBATO
R. Gal. Jardim, 485 | V. Buarque | 3256-4122 / 3256-4438

NARBAL FONTES
R. Cs. Moreira de Barros, 170 | Santana | 2973-4461

NUTO SANT'ANNA
Pça. Tenório Aguiar, 32 | Santana | 2973-0072

PAULO DUARTE | Temá�ca em Cultura Afro-Brasileira
R. Arsênio Tavollieri, 45 | Jabaquara | 5011-8819 / 5011-7445

PAULO SÉRGIO DUARTE MILLIET
Pça. Ituzaingó, s/nº | Tatuapé | 2671-4974

PAULO SETÚBAL | Temá�ca em Literatura Policial
Av. Renata, 163 | V. Formosa | 2211-1508 / 2211-1507

PEDRO NAVA
R. Helena do Sacramento, 1000 | Mandaqui | 2973-7293 / 2950-3598

PRESTES MAIA, PREFEITO | Temá�ca em Arquitetura e Urbanismo
Av. João Dias, 822 | Santo Amaro | 5687-0513

RAIMUNDO DE MENEZES
Av. Nordes�na, 780 | São Miguel Paulista | 2297-4053

RAUL BOPP | Temá�ca em Meio Ambiente
R. Muniz de Sousa, 1155 | Aclimação | 3208-1895

RICARDO RAMOS
Pça. Centenário de Vila Prudente, 25 | V. Prudente | 2273-4860

ROBERTO SANTOS | Temá�ca em Cinema
R. Cispla�na, 505 | Ipiranga | 2273-2390 / 2063-0901

RUBENS BORBA ALVES DE MORAES
R. Sampei Sato, 440 | Ermelino Matarazzo | 2943-5255

SERGIO BUARQUE DE HOLANDA
R. Gregório Ramalho, 103 | Itaquera | 2205-7406

SYLVIA ORTHOF
Av. Tucuruvi, 808 | Tucuruvi | 2981-6264 / 2981-6263

THALES CASTANHO DE ANDRADE
R. Dr. Artur Fajardo, 447 | Freguesia do Ó | 3975-7439

VICENTE DE CARVALHO
R. Guilherme Valência, 210 | Itaquera | 2521-0553

VICENTE PAULO GUIMARÃES
R. Jaguar, 225 | V. Curuçá | 2035-5322 / 2034-0646

VINÍCIUS DE MORAIS
Av. Jardim Tamoio, 1119 | Itaquera | 2521-6914

VIRIATO CORRÊA | Temá�ca em Literatura Fantás�ca
R. Sena Madureira, 298 | V. Mariana | 5573-4017 / 5574-0389

PONTOS DE LEITURA

ANDRÉ VITAL
Av. dos Metalúrgicos, 2255 | Cidade Tiradentes | 2282-2562

BUTANTÃ
R. Junta Mizumoto, 13 | Jd. Peri Peri | Butantã | 3744-4369

CAROLINA MARIA DE JESUS
R. Teresinha do Prado Oliveira, 119 | Parelheiros | 5921-3665

GRACILIANO RAMOS
R. Profº Oscar Barreto Filho, 252 | Calçadão Cultural do Grajaú | Parque América | 
Grajaú | 5924-9135

JARDIM LAPENNA
R. Serra da Juruoca, s/ nº | Galpão da Cultura e Cidadania | Jardim Lapenna | 2297-3532 

JUSCELINO KUBITSCHEK
Av. Inácio Monteiro, 55 | Cidade Tiradentes | 2556-3036
OLIDO 
Av. São João, 473 | Centro | 3397-0176

PARQUE DO PIQUERI 
R. Tuiu�, 515 | Tatuapé | 2092-6524

PARQUE DO RODEIO
R. Igarapé da Bela Aurora, s/nº | Cidade Tiradentes | 2555-4276
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LIONS CLUB TUCURUVI | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Alcindo Bueno de Assis, nº 500 | Tucuruvi

RAPOSO TAVARES | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Telmo Coelho Filho, 200 | V. Albano | Butantã

RODRIGO DE GÁSPERI | sábados e domingos, das 10h às 16h
Av. Miguel de Castro, 321 | V. Za�

SANTO DIAS | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Jasmim da Beirada, 71 | Capão Redondo

TROTE  | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. São Quirino, 905 | V. Guilherme

ESPAÇOS DE LEITURA

CECÍLIA MEIRELES
Centro de Memória e Convívio da Lapa
R. Araçatuba, 522 | V. Romana | 3834-0004

ZALINA ROLIM
Centro de Convívio e Cultura da Vila Mariana
R. Corredeira, 26 | V. Mariana | 5573-2606

PRAÇA DO BAMBUZAL
R. da Colônia Nova s/nº | Praça Na�vo Rosa de Oliveira | Praça do Bambuzal | Jd. 
Ângela | 5833-3567

SÃO MATEUS
R. Fortaleza de Itapema, 268 | Jd. Vera Cruz | São Mateus | 2019-1718

SEVERINO DO RAMO
R. Barão de Alagoas, 340 | Itaim Paulista | 2963-2742 / 2568-3329

TIDE SETUBAL
R. Mário Dallari, 170 | Jd. São Vicente | São Miguel Paulista | 2297-5969

UNIÃO DOS MORADORES DO PARQUE ANHANGUERA
R. Amadeu Caego Monteiro, 209 | Parque Anhanguera | 3911-3394

VILA MARA
R. Conceição de Almeida, 170 | São Miguel Paulista | 2586-2526

BOSQUES DA LEITURA
Tel. 3675-8096

ANHANGUERA | domingos, das 10h às 16h
Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1.000 | Perus

CARMO | sábados e domingos, das 10h às 16h
Av. Afonso de Sampaio Souza, 951 | Itaquera

CERET | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Canuto Abreu, s/nº | Tatuapé

CIDADE DE TORONTO | sábados e domingos, das 10h às 16h
Av. Cardeal Mo�a, 84 | Pirituba

GUARAPIRANGA | sábados e domingos, das 10h às 16h
Av. Guarapiranga, 1091 | Portão 2, ao lado do “Quioscão” | Guarapiranga

IBIRAPUERA | sábados e domingos, das 10h às 16h
Av. República do Líbano, 1.151 – Portão 7ª | Moema

JARDIM DA LUZ | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Ribeiro de Lima, 99 | Luz

LAJEADO | sábados e domingos, das 10h às 16h
R. Antonio Thadeo, 74 | Lajeado

ROTEIROS DO ÔNIBUS-BIBLIOTECA
Horário de funcionamento: das 10h às 16h  |  2291-5763

ZONA NORTE
3ª feira
l Jaraguá | Vila Nova Esperança | Pça. Divino Pai Eterno, s/nº
l Jaçanã | Pça. João Ba�sta Vasques, final Av. Guapira, ponto inicial Linha Jaçanã/Metrô 
   Belém
l Vila Maria | Parque Novo Mundo | Pça. Novo Mundo, altura nº 394, em frente a 
   Alameda Segundo Sargento Névio Baracho dos Santos

4ª feira
l Tremembé | R. Barão Carlos de Sousa Anhumas, s/nº | Pça. Recanto Verde 
l Brasilândia | Jardim Damasceno | R. Grumixá, s/nº, acesso pela Av. Can�dio Sampaio, 
   altura nº 4420
l Jaraguá | Estrada de Taipas com Estrada do Corredor | praça sem nome
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5ª feira
l Brasilândia | Vila Penteado | Pça. Luiz José Junqueira Freire, s/nº | Freguesia do Ó | 
   atrás do Sacolão de Vila Penteado
l Cachoeirinha | Jardim Peri | Av. Francisco Machado da Silva, s/nº, esquina com a 
   Estrada Santa Inês
l Casa Verde | Parque Peruche | R. Santa Eudóxia, altura do nº 679

6ª feira
l Brasilândia | Vila Icaraí | Av. Humberto Gomes Maia, s/nº, esquina com a Estrada 
   Lázaro Amâncio Barros, altura nº 416
l Jardim Ladeira Rosa | Brasilândia/Cachoeirinha | Pça. Victorio Finze�o, próximo Av. 
   Penha Brasil com Av. Inajar de Souza
l Vila Maria | Parque Vila Maria | R. Nossa Senhora Aparecida, altura nº 95, próximo à 
   EMEF Paulo Carneiro Thomaz Alves

Sábado
l Cachoeirinha | Av. Afonso A. Vieira, esquina Av. Penha Brasil, estacionamento do 
   Watanabe materiais para construção, s/nº
l Tremembé | Jardim Labitare | R. dos Pássaros, s/nº, próximo à Av. Sezefredo 
   Fagundes, altura nº 14125
l Anhanguera | Morro Doce | R. Nestor Gomes, esquina com a R. Virginia Cas�glioni, 
   altura nº 143 | Pça. Antonio Molina

Domingo
l Vila Medeiros | Jd. Brasil | Pça Augusta Vitória, s/nº, ao lado da Base da Polícia Militar
l Tremembé | Jd. Joana D'Arc | Av. Ushikichi Kamiya, altura nº 721, em frente à FURNAS
l Pirituba | Jardim Cidade Pirituba | R. Prof. Belfort Roxo, 293 | Pça. Paulo Stuart Wright

ZONA ZUL
3ª feira
l Jd. Ângela | R. Coelho Lousada, em frente a quadra de futebol e próximo da Escola 
   Porphyrio José da Paz
l Jardim São Luis | Jardim Vaz de Lima | R. Luca Marenzio, altura nº 21, paralela à R. 
   Emérico Lobo de Mesquita, ao lado da Base da Polícia Militar, final ônibus Jd. Vaz de Lima
l Cidade Dutra | Jardim Orion | R. Gaspar José Raposo, esquina com Av. Presidente João 
   Goulart, altura nº 2300
l Cidade Dutra | Vila da Paz | Av. Senador Teotônio Vilela, altura nº 1242, no estacio-
   namento da Igreja dos Mórmons | Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Úl�mos Dias

4ª feira
l Cidade Dutra | V. São José | Pça. José Boemer Roschel, s/nº, próximo à Pça. José Shunck
l Grajaú | Parque Grajaú | R. Miraflores, altura nº 228, em frente à EE Maria Juvenal 
   Homem de Melo e ao CEI Douglas Daniel Nascimento
l Capão Redondo | Jardim das Rosas | Av. Dom Rodrigo Sanches, altura nº 1546, em 
   frente à Associação de Bairro
l Jardim Ângela | Jardim Santa Margarida | R. Gaspar do Rego Figueiredo, ao lado do 
   CDC Israel S. de Alencar, altura nº 520, Parque Figueira Grande

5ª feira
l Capão Redondo | R. dos Mu�rantes, altura nº 140, ao lado da padaria comunitária, 
   depois do sacolão,  final R. Marmeleira da Índia, próximo Parque Santo Dias
l Cidade Ademar | Vila Stéfani | Av. João Peixoto Viegas, altura nº 533, próximo ao 
   Cobasi Interlar e acesso ao Shopping Interlagos
l Campo Limpo | Jardim Olinda | R. Cardoso Moreira, 551
l Sacomã | Vila Moraes | R. Simão Lopes, altura nº 1054, esquina R. Sebas�ão Mazzoni

6ª feira
l Grajaú | R. Santo Antonio de Ossela, altura n° 3968 da Av. Dona Belmira Marin, em 
   frente à Igreja dos Mórmons
l Cidade Dutra | Jardim Primavera | Pça. João Beiçola da Silva, altura nº 700 da Av. 
   Lourenço Cabreira
l Pedreira | Jd. da Pedreira | Pça. do Acuri, s/nº, Estrada do Alvarenga, altura nº 1614
l Cidade Ademar | Jardim Luso | Av. Dr. Torres Neto, nº 162, esquina R. Guaicuri, em 
   frente à EMEF Rita Luiza da Cunha | Cidade Julia
l Grajaú | Jardim Reimberg | R. Alba Valdez, altura nº 279, esquina R. Juvenal Crem, 
   paralela à R. José Basílio da Gama | Jardim Reimberg

Sábado
l Cidade Ademar | Jardim Miriam | Pça. Fernando Braga Pereira da Rocha, altura nº 
   5947 da Av. Cupecê, em frente ao Poupatempo
l Pedreira | Balneário São Francisco | Pça. Fausto Amaro Gonçalves, s/nº, próximo ao 
   Supermercado Pedreira, Estrada do Alvarenga, altura nº 3000
l Jardim Ângela | Jardim Vera Cruz | Av. dos Funcionários Públicos, altura nº 1400, em 
   frente à EE Profª Amélia Kerr Nogueira
l Capão Redondo | Jardim Macedônia | Pça. Irmãs Nilza e Rosilene, R. Póvoa de Varzin, 
   altura nº 130
l Parelheiros | Jardim Ramala | R. Arselina Teixeira da Silva, s/nº, esquina R. Alfonso 
   Lecadre | Jardim Maria Fernanda
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Domingo
l Vila Andrade | Vila Andrade | Av das Belezas, s/nº | Pça. do Arariba, ao final da rua
l Grajaú | Parque Residencial dos Lagos | R. Daniel Alomia, altura nº 3007 da Estrada 

   Canal da Cocaia, em frente à EMEI João Cândido e EMEF Frei Damião | Parque 

   Residencial Cocaia
l Parelheiros | Colônia | R. Primavera, altura nº 93, esquina Av. das Palmeiras | Vargem 

   Grande, localizado na cratera
l Jardim São Luis | Chácara Santana | R. Diogo de Azevedo Sampaio, altura nº 200, Pça. 

   Dr. Mario Saraiva de Andrade
l Sacomã | Jardim Clímax | R. Guaiana, 151, altura nº 2253 da Av. Padre Arlindo Vieira | 

   Pça. Maria Helena Marcos Aris�des, ao lado da UBS

ZONA LESTE
3ª feira
l Cidade Líder | R. Galeandra, altura 271, R. Murici / Palmeira-Laca / R. Cananga, em 

   frente à EMEF Brigadeiro Correia de Mello e EMEI Pira�ninga
l Iguatemi | Jardim Iguatemi | R. Oscar Muller, altura nº 140
l Sapopemba | Jardim Elba | R. Custódio de Sá e Faria, s/nº, 1085
l Itaim Paulista | Jardim Camargo | R. Nogueira Voi�, 40, esquina da R. Barão de 

   Alagoas, altura nº 753

4ª feira
l Jardim Helena | Jardim Helena | Av. Kumaki Aoki, s/nº | Pça. Craveiro do Campo   
l São Miguel | São Miguel Paulista I | R. Adão Manoel, em frente à Pça. N. Sra. 

   Aparecida, ao lado da Igreja | União de Vila Nova 
l Aricanduva | Haia do Carrão | R. Pedro Rabelo, 29, altura nº 399 da Av. Pastor Cícero 

   Canuto de Lima, Pça. Cândido Mendes de Almeida
l Vila Ma�lde | Vila Guilhermina | R. Assis Valente, Pça. Sebas�ão Ramos em frente ao 

Colégio La Salles

5ª feira
l Vila Jacuí | Jardim da Casa Pintada | Pça. Almiscar com Av. Maria Santana, altura nº 22, 

   ao lado EE Prof. Tito Lívio Pereira
l Jardim Helena | São Miguel Paulista II | Av. Tomás Lopes de Camargo, altura nº 440, ao 

   lado da EE José Bonifácio | Jardim Romano
l Sapopemba | Pça. Francisco Tavares Veloso | R. Torres Florêncio E. Rielli, altura nº 

   266, com R. Milton da Cruz, ao lado da CEI Diretor Marcos Melega | Jardim Planalto
l Itaim Paulista | R. Paulo Tapajós, altura nº 210

6ª feira
l São Rafael | Parque São Rafael | Av. Baronesa de Muri�ba, altura nº 750
l Parque do Carmo | R. Xavier Palmerim, 109, ao lado da padaria, em frente à Pça. sem 

   nome
l São Rafael | Jardim São Francisco | R. Morro das Pedras, em frente ao nº 206 
l Vila Curuçá | Jardim Nazaré | Pça. José Fortuna, entre a R. Severino José Fernandes 

   com Av. João Ba�sta San�ago e R. Francisco Monteiro Tavares | Jardim Robru

Sábado
l São Mateus | Jd. Colorado | R. Lázaro Gonçalves Fraga, s/nº, esquina Pça. João Galli
l Itaquera | Ponte Rasa | Av. das Alamandas, em frente à EE José Milton Cruzeiro
l São Mateus | Pça. Prof. Doutor João Sampaio Goes Júnior, R. Doutor Felice Buscaglia, 

   altura nº 712, esquina R. Maria Luisa do Val Penteado, 73, com Av. Claudio Augusto 

   Fernandes
l Ermelino Matarazzo | Vila Paranaguá | Pça. Romão Gomes Portão

Domingo
l Cangaíba | Vila Sílvia | R. Olho D'Água do Borges, s/nº | Pça. Fênix, ponto final da linha 

   Jardim Danfer e Vila Silvia
l Cidade Tiradentes | Av. Naylor de Oliveira, altura nº 119, ao lado do Terminal Cidade 

   Tiradentes
l São Mateus | Jardim Nove de Julho | Pça. General Manoel Rabelo com R. Dr. Paulo 

   Queiroz, s/nº
l Sapopemba | Jardim Sapopemba 2 | Av. João Rodrigues Ruiz, altura nº 162, ao lado da 

   EMEF Olival Costa

ZONA OESTE
3ª feira
l Raposo Tavares | Jardim Guaraú | R. Edward Carmilo, altura nº 1049, com a R.  

   Francisco Leite Esquerdo, ao lado da EMEI Cel. João Negrão e EMEF Tarsila do Amaral | 

   Jardim Celeste

4ª feira
l Rio Pequeno | Jardim D'Abril | R. Eusébio de Paula Marcondes, ao lado do CEI Lo Turco

5ª feira
l Rio Pequeno | Jardim Sarah | R. Waldemar Roberto, altura nº 435, esquina R. Abgail 

   Alves Pires | Pça. Wilson Moreira da Costa



Bibliotecas da Secretaria de Cultura

Neste guia você encontra a programação cultural das Bibliotecas Públicas, 
Ônibus-Biblioteca, Pontos e Bosques da Leitura que são administrados 
pela Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas.

Para conhecer a programação das bibliotecas do Centro Cultural São 
Paulo, do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, do Centro Cultural 
da Penha e da Biblioteca Mário de Andrade, visite o site:
www.cultura.prefeitura.sp.gov.br
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