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2018 é ano de Copa do Mundo. Os países
param para ver sua seleção jogar, e os
colecionadores começam a troca de
gurinhas. Pensando em transformar as
Bibliotecas Municipais em um espaço de
convivência, a Secretaria Municipal de
Cultura as transformou em ponto de
troca. As bibliotecas estão preparadas
para receber os colecionadores, de todas
as idades, aos sábados das 11h às 15h,
desde o dia 7 de abril. E oferecerá 10
gurinhas a quem doar um livro em bom
estado.
A ação visa ressignicar o espaço da
biblioteca, transformando-o em um local
de convívio, lazer, e troca de saberes.
Além disso, colecionadores terão a
possibilidade de ter um primeiro contato
com o acervo e retornar como leitor.

COPA 2018

Troca de figurinhas da Copa
nas Bibliotecas Municipais
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Mundialmente, celebra-se em 28 de junho o Dia
Internacional do Orgulho LGBT, data em que ocorreu
em Nova Iorque, em 1969, uma reação inédita
contra as investidas policiais ao Bar Stonewall, local
de frequência homossexual. Historicamente, esse
fato marcou a origem do moderno movimento de
luta por direitos LGBT. Mais recentemente, em 2016,
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Consulte o catálogo online para saber
em quais bibliotecas estão disponíveis
estes e outros livros. Veja a lista das
bibliotecas pelas regiões de São Paulo.
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foi publicada em São Paulo o Plano Municipal do
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, lei nº 16.333,
que traz entre seus objetivos a promoção e o
fomento à literatura LGBT. As Dicas de leitura do mês
de junho promovem a visibilidade das obras com
conteúdo LGBT do acervo das Bibliotecas Públicas
Municipais.

Minha Querida
Sputinik

Naomi & Ely e a
lista do não beijo

Simon vs a agenda Will & Will: um
homosapiens
nome, um destino

Haruki Murakami

David Levithan e Rachel
Cohn

Becky Albertalli

Do lado de fora | Alexandre Carvalho (diretor)
Filme que conta a história de dois adolescentes gays, Rodrigo e Mauro,
que decidem ir pela primeira vez à Parada LGBT de São Paulo. Eles têm
a companhia do tio Vicente, um executivo solteiro e também
homossexual. Apesar de se divertirem no evento, eles presenciam uma
cena de agressão homofóbica, e socorrem a vítima, Roger, um homem
casado e cuja esposa está grávida. Quando os quatro se reúnem, eles
decidem fazer um pacto para saírem do armário em menos de um ano.

John Green e David
Levithan

DICAS DE LEITURA

DICAS DE LEITURA

ORGULHO LGBT
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OS OUTROS
The Others, EUA, Espanha, França e Itália, 2001, 105 mim., DVD
Direção: Alejandro Amenábar. Elenco: Nicole Kidman, Elaine Cassidy, Christopher Eccleston,
Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Keith Allen, Michelle Fairley
Durante a 2ª Guerra Mundial, Grace decide por se mudar, juntamente com seus dois lhos,
para uma mansão isolada na ilha de Jersey, a m de esperar que seu marido retorne da guerra.
l Dia 7 de junho (qui), 14h30
| Biblioteca Cora Coralina

CINEMA

CINEMA
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11
HOMENS DE PRETO 2
Men in Black II, EUA, 2002, 88min., DVD
Direção: Barry Sonnenfeld | Elenco: Alpheus Merchant, Andre Blair, Barry Sonnenfeld, Biz Markie, Brad
Abrell, Carl J. Johnson, Chloe
Com a Terra sendo ameaçada pela presença de Serleena, uma Kylothian cruel e monstruosa que está
disfarçada como uma modelo terráquea, o agente J resolve por pedir ajuda ao seu antigo companheiro K.
l Dia 14 de junho (qui), 14h30
| Biblioteca Cora Coralina

CINEMA
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A HISTÓRIA SEM FIM
The NeverEnding Story, EUA e Alemanha
Ocidental, 1984, 107 min., DVD
Direção: Wolfgang Petersen
Elenco: Barret Oliver, Gerald McRaney,
Drum Garret, Darryl Cooksey
Bastian é um garoto que usa sua
imaginação como refúgio dos
problemas do dia-a-dia, como as provas
do colégio, as brigas na escola e a perda
de sua mãe.
l
l Dia 21 de junho (qui), 14h30
Biblioteca Cora Coralina
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KATYN
Katyn, Polonia, 2007, 120 min., DVD
Direção: Andrzej Wajda
Elenco: Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski,
Jan Englert
Em setembro de 1939, após a invasão da Polônia pelos
nazistas, tropas soviéticas ocupam o leste do país. Milhares
de ociais poloneses são mantidos prisioneiros e enviados a
campos de concentração.
l Dia 28 de junho (qui), às 14h30
Biblioteca Cora Coralina
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HENRIQUE MEYER - VIOLÃO BRASILEIRO
Peças instrumentais de mestres como: Garoto, Dilermando
Reis, Guinga, Paulo Bellinati, João Pernambuco, Heitor
Villa-Lobos e Marco Pereira. Henrique tem formação erudita, se apresenta nas ruas e praças de São Paulo e também
é guitarrista nas bandas Cavalo Zebra e Supercolisor.
Público: a partir de 12 anos | 50min.
l 2 de junho (sáb), 11h - BP Jayme Cortez
l 3 de junho (dom), 11h - BP Padre José de Anchieta
l 16 de junho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
SANTA JAM VÓ ALBERTA
Vó Alberta é uma alusão a embaixatriz do blues: Alberta
Hunter. A apresentação busca a fusão cultural permeando,
através do jazz tradicional, o folk e o baião, o blues, o country
e o gypsy. A banda cria, pra além disso, um repertório autoral,
que consolida a experiência musical de uma legítima jam
session. Os músicos da Santa Jam Vó Alberta desenvolvem
cenários musicais através de contações de histórias fazendo
dos seus instrumentos (contrabaixo acústico, sanfona, banjo,
gaita, viola caipira, violões, washboard, zabumba, alfaia e
mandolim) a extensão do enredo musical.
Público: a partir de 12 anos | 50min.
l 16 de junho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 20 de junho (qua), 14h - BP Thales Castanho Andrade
l 28 de junho (qui), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos

MÚSICA

MÚSICA

CANTOR DE HISTÓRIAS - IRAJÁ MENEZES
À maneira dos mediadores de leituras, a proposta é buscar,
através do diálogo com os pequenos, leituras possíveis e a
construção de seus signicados e aproximar as crianças do
amplo patrimônio dos sons sem reduzir os limites que a
linguagem musical propicia.
Público: Livre | 50min.
l 6 de junho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 15 de junho (sex), 14h30 - BP Affonso Taunay
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MC GARDEN
O paulistano Mc Garden é um dos artistas mais
reconhecidos da vertente do funk consciente, que ganha
cada vez mais força entre os jovens brasileiros. Alguns
vídeos do artista somam milhões de visualizações no
Youtube. Mc Garden possui parcerias com grandes artistas,
humoristas, bandas e Youtubers, tais como Planta e Raiz,
Gabriel O Pensador, Zizi Possi, Gog, Ranha Bastos e Rafael
Queiroga.
Público: a partir de 10 anos | 60min.
l 14 de junho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 16 de junho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa
l 19 de junho (ter), 14h - BP Prefeito Prestes Maia
l 23 de junho (sáb), 15h - BP Brito Broca
l 24 de junho (dom), 11h - BP Paulo Duarte
l 30 de junho (sáb), 14h - BP José Paulo Paes

MÚSICA

MÚSICA
40

ALEX VALENZI & THE HIDEAWAY CATS
Um show dinâmico em que os três músicos fazem um
passeio pelo melhor do Rockabilly/ Rock & Roll dos anos 50
e 60 e em que todos cantam tanto sucessos quanto músicas
menos conhecidas, mudando de formato durante o show,
piano, baixo e bateria; piano, guitarra e bateria; bateria,
guitarra e baixo.
Público: Livre | 50min.
l 7 de junho (qui), 14h30 - BP Vinicius de Moraes
l 14 de junho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 16 de junho (sex), 11h - BP Narbal Fontes
l 19 de junho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 20 de junho (qua), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 23 de junho (sáb), 14h - BP Sylvia Orthof
l 26 de junho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 29 de junho (sex), 14h30 - BP Affonso Taunay
l 30 de junho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa

19

MÚSICAS DE OZ
Show infantojuvenil
O objetivo do projeto é levar os espectadores a navegarem
no mundo fantástico das histórias infantis, para que
conheçam um pouco mais dessa literatura e possam ter
aguçado o desejo de buscar outras leituras. “Músicas de
OZ” é a união do diretor musical Marcus Alcantarilla e dos
artistas Anne Pelucci, Fagner Saraiva e Giba Freitas para
cantar e narrar a história da garotinha Dorothy, do Homem
de Lata, do Espantalho e do medroso Leão. Músicas
originais acompanham esse enredo onde as personagens
são apresentadas com bonecos, músicas e adereços.
Público: Infantil | Para todas as idades | 60min.
l 12 de junho (ter), 14h30 - BP Belmonte

MÚSICA

MÚSICA
40

TOMÁS CREGO
Canções autorais e músicas do imaginário latino americano
que fazem parte do universo do autor. O show é fruto de seu
último trabalho discográco contemplado pelo Prêmio
Ibermusicas de Composição - Edição Maio 2016, Minas
Gerais, Brasil.
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 14h - BP Cassiano Ricardo
l 7 de junho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 9 de junho (sáb), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 14 de junho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 16 de junho (sáb), 11h - BP Clarice Lispector
l 19 de junho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 20 de junho (qua), 15h - BP Milton Santos
l 22 de junho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 23 de junho (sáb), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 24 de junho (dom), 11h - BP Paulo Setúbal
l 28 de junho (qui), 14h30 - BP Vinicius de Moraes
l 30 de junho (sáb), 11h - BP Mário Schenberg
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UNIDOS DO QUINTAL
Um grupo que forma um time de artistas dispostos a brincar
em um quintal qualquer, real ou imaginário, em qualquer
parte deste mundo onde haja crianças e adultos para brincar
com eles. Eles tocam blues, baião, moda de viola, história sem
pé nem cabeça, rock, risada, saudade, alegria e tudo que
possa alcançar o coração da sua torcida!
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 14h - BP Sylvia Orthof
l 6 de junho (qua), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 13 de junho (qua), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 16 de junho (sáb), 14h - BP Álvaro Guerra
l 17 de junho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
l 20 de junho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo
l 27 de junho (qua), 10h - BP Raimundo de Menezes
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TEATRO
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100 + NEM MENOS
O espetáculo aborda os primeiros
contatos da criança com o universo
dos números, da matemática e do
desenho, onde o contar ou riscar se
apresentam de forma lúdica em
seu cotidiano.
A encenação não usa texto, e de
uma técnica original de animação
de objetos, linhas coloridas utuam
pelo ar formando algarismos,
bonecos e guras inspiradas no
traço infantil, que surgem e
desaparecem de forma inesperada.
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 11h
Biblioteca Infantojuvenil
Monteiro Lobato
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BUZUM
O espetáculo conta de maneira bem humorada o caminho da língua portuguesa pelo mundo, sua expansão pela Ásia, África e América
do Sul. Em um ambiente intimista, com o uso de bonecos e um texto dinâmico, crianças e professores descobrem a presença de
expressões e palavras africanas na língua portuguesa, de alimentos e plantas indígenas na cultura brasileira e que a tão comentada
Globalização já começou há séculos. Os bonecos saem das páginas de um enorme livro para ilustrar os caminhos feitos pelos
portugueses em busca de novos territórios e especiarias e é claro, sua chegada ao Brasil.
Público: Livre | 6 horas
l 2 de junho (sáb), 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h, 14h30 - BP Lenyra Fraccaroli
l 6 de junho (qua), 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h, 14h30 - BP Thales Castanho de Andrade
l 16 de junho (sáb), 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30 e 15h - BP Paulo Duarte
l 23 de junho (sáb), 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30 - BP Helena Silveira
l 26 de junho (ter), 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30 - BP Camila Cerqueira César
l 27 de junho (qua), 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h e 14h30 - BP Érico Veríssimo
l 30 de junho (sáb), 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30 e 15h - BP Rubens Borba Alves de Moraes
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foto Wesley Barba
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OUTROS EUS
Outros Eus é a adaptação da obra teatral de
Fernando Pessoa intitulada O Marinheiro, uma obra
minutosimalista, provocatória e de vanguarda. O
Marinheiro talvez seja o próprio Fernando Pessoa,
concentrado na realidade e ação, no sonho de viver.
O espetáculo percorre o pensamento e alguns
poemas do poeta português, para falar deste estado
criativo, inventando um personagem real em seu
quarto, através da prosa e da poesia.
Público: Adulto | 60min.
l 2 de junho (sáb), 14h - BP Helena Silveira
l 19 de junho (ter), 14h30 - BP Belmonte

TEATRO

TEATRO

A BOLA: HISTÓRIAS QUE ROLAM
Inspirado no livro "O Chute que a bola levou" de
Ricardo Azevedo.
Bolas de futebol nascem e vão parar na prateleira
de uma loja. Todas têm um só sonho: jogar com os
maiores craques e balançar as redes em grandes
campeonatos. Mas quando saem da loja a história
é outra: elas passam por diversas situações nada
parecidas com aquelas sonhadas, sendo ora
protagonistas, ora testemunhas dessas
experiências de vida-jogo.
Público: Livre | 60min.
l 1 de junho (sex), 14h - BP Prof. Arnaldo Giácomo
l 5 de junho (ter), 10h - BP Menotti Del Picchia
l 6 de junho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 7 de junho (qui), 11h - BP Clarice Lispector
l 9 de junho (sáb), 11h - BP Camila C. César
l 14 de junho (qui), 11h - BP Pedro Nava
l 16 de junho (sáb), 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 21 de junho (qui), 11h - BP Aureliano Leite
l 28 de junho (qui), 14h - BP Raul Bopp
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CASOS CASCUDOS
Espetáculo de animação inspirado livremente em três contos do pesquisador brasileiro Câmara Cascudo. A montagem utiliza diferentes
técnicas de manipulação e construção, como o tradicional mamulengo, bonecos de vara feitos a partir de cabaças e brinquedos
populares de madeira. A trilha musical, ao vivo e gravada, traz à lembrança antigas canções populares.
Público: Livre | 60min.
l 7 de junho (qui), 14h - BP Afonso Schimidt
l 12 de junho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba Alves de Moraes
l 14 de junho (qui), 14h30 - BP Vinicius de Moraes
l 19 de junho (ter), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 21 de junho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 26 de junho (ter), 14h30 - BP Cora Coralina
l 28 de junho (qui), 14h - BP Ricardo Ramos
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RECONTANDO UMA AVENTURA
Dois homens trabalham em sua rotina diária, fazendo a
limpeza de uma esquina qualquer da cidade. Quando entre
as sucatas encontram o livro “Moby Dick”. É quando, por
meio de uma simples lembrança, embarcam em uma
aventura inesperada, recontando, de forma extremamente
criativa, lúdica e bem-humorada, o clássico.
Público: Livre | 60min.
l 24 de junho (dom), 10h30 - BP Alceu Amoroso Lima
l 30 de junho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 30 de junho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
DRAGUINHO
A longínqua cidade de Dragz é o cenário desse divertido
espetáculo que conta a história de Draguinho, um jovem
dragão que descobre de repente, que não é capaz de soltar
fogo pela boca ou pelo nariz. O público é convidado a se
encantar com esse simpático personagem e se aventurar
pela oresta e viajar para dentro de seus próprios sentimentos.
Público: Livre | 60min.
l 6 de junho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo
l 7 de junho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 8 de junho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra

TEATRO
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ALVORADA
Inspirado em letras de amor da música popular brasileira,
Alvorada utiliza-se da linguagem das máscaras expressivas
para contar uma linda história sem a utilização de palavras.
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 11h - BP Cassiano Ricardo
l 7 de junho (qui), 14h - BP Álvares de Azevedo
l 8 de junho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 10 de junho (dom), 11h - BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 14 de junho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 17 de junho (dom), 11h - BP Cora Coralina
l 24 de junho (dom), 11h - BP Clarice Lispector
l 29de junho (sex), 10h - BP Affonso Taunay
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QUE BICHO É ESSE?
O Grupo Pasárgada, com mais de 45 anos de trajetória, apresenta "Que Bicho É Esse?". A companhia é conhecida por trabalhar com a
cultura popular brasileira e com temas como a exclusão social. No palco, uma princesa, ao lado de um bicho esquisito, testemunha o
esforço de príncipes que querem pedir sua mão em casamento. Para subir ao altar, eles precisam passar por uma série de provas - mas a
princesa nem tem certeza se quer colocar a aliança.
Público: Livre | 60min.
l 6 de junho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
l 12 de junho (ter), 14h - BP Malba Tahan
l 13 de junho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 19 de junho (ter), 15h - BP Paulo Setúbal
l 20 de junho (qua), 14h - BP Sérgio Buarque de Holanda
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DR FRIKY
Dr. Friky é um saltimbanco contemporâneo que viaja pelo mundo compartilhando a sua excêntrica maneira de ver as coisas. Com sua
sagacidade e ingenuidade, o Dr. Friky desperta um olhar curioso e atrevido para tudo que faz, embarcando ao seu público numa
viagem de loucura.
Público: Livre | 55min.
l 3 de junho (dom), 11h - BP Paulo Duarte
l 14 de junho (qui), 15h - BP José Paulo Paes
l 17 de junho (dom), 15h - BP Jayme Cortez
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FEIRA DE TEATRO LAMBE-LAMBE
A Feira é composta por cinco caixas
independentes que se encontram para
serem apresentadas simultaneamente,
ocupando os espaços e povoando o
ambiente com a poética que emana das
histórias em miniatura, contadas por meio
das mais variadas técnicas de teatro de
animação. Cinco caixeiros lambe-lambe se
encontram para iniciar os trabalhos. Caixas
se distribuem pelo espaço, formando a
grande Feira de Teatro Lambe-lambe onde
as mais diversas e poéticas histórias são
contadas por meio de sombras, bonecos e
interações das mais variadas linguagens do
teatro de animação.
Público: Livre | 60min.
l 7 de junho (qui), 11h
BP Vicente Paulo Guimarães
l 8 de junho (sex), 14h
BP Jamil Almansur Haddad
l 9 de junho (sáb), 14h
BP Marcos Rey
l 12 de junho (ter), 10h
BP Padre José de Anchieta
l 13 de junho (qua), 14h
BP Gilberto Freyre
l 15 de junho (sex), 14h
BP Vicente de Carvalho
l 16 de junho (sáb), 11h
BP Brito Broca
l 16 de junho (sáb), 14h30
BP José Mauro de Vasconcelos
l 19 de junho (ter), 10h
BP Menotti Del Picchia
l 21 de junho (qui), 14h
BP Afonso Schimdt
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PÁGINA MÁGICA
Três atores, Manul Fadul, Felipe Lwe e Vanessa Silva e mais
de 20 bonecos representam O Saci, uma versão criada por
Beto Andreetta, desse que é um dos personagens mais
conhecidos da cultura popular. O enredo gira em torno da
preservação de uma oresta que corre o risco de ser
destruída para a construção de uma cidade.
Público: Livre | 50min.
l 2 de junho (sáb), 11h e 14h
BP Alceu Amoroso Lima
l 5 de junho (ter), 11h30 e 14h30
BP Belmonte
l 13 de junho( qua), 11h e 14h
BP Álvares de Azevedo
l 23 de junho (sáb), 11h e 14h
BP Infantojuvenil Monteiro Lobato
l 27 de junho (qua), 11h e 14h
BP Gilberto Freyre
l 30 de junho (sáb) 11h e 14h
BP Cassiano Ricardo

TEATRO

TEATRO
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OS SALTIMBANCOS
A peça, inspirada no conto dos irmãos Grimm “Os Músicos
de Bremen”, narra a história do encontro de quatro animais
(um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que
devido a maus tratos, fugiram de seus patrões. Juntos
decidem formar um grupo musical e partem para a cidade
para começar a carreira artística. No caminho encontram
seus antigos donos e temendo serem novamente
escravizados, resolvem enfrentá-los. Os bichos vencem e
chegam a conclusão de que unidos conseguirão superar
todas as diculdades.
Público: Livre | 55min.
l 7 de junho (qui), 15h – BP José Paulo Paes
l 10 de junho (dom), 11h – BP Paulo Duarte
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A LOJA DE BRINQUEDOS
O espetáculo surge com a necessidade de estabelecer uma
reexão junto ao público infantojuvenil sobre uma maneira
mais respeitável de estar no
mundo discutindo de forma
lúdica e descontraída sobre os
padrões de beleza impostos
pela mídia e sobre a beleza
encontrada na diversidade.
Além dessa abordagem, que é
o condutor da peça, outras
nuances do desenvolvimento
infantil são abordadas, que são
as brincadeiras e a sua importância. A partir do ato de
brincar, as crianças trazem
novas linguagens que lhe
ajudam a pensar a realidade de
forma mais criativa.
Público: Livre | 60min.
l 1 de junho (sex), 10h
BP Menotti Del Picchia
l 7 de junho (qui), 14h
BP Mário Schenberg
l 8 de junho (sex), 14h30
BP Affonso Taunay
l 9 de junho (sáb), 14h
BP Cassiano Ricardo
l 10 de junho (dom), 11h
BP Hans Christian Andersen
l 14 de junho (qui), 14h30
BP Milton Santos
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DANDARA
Dandara não quer casar com ninguém, mas seu pai Valduir
quer que ela se case a qualquer custo, não vê a hora de ser
avô e, por precisar de um sucessor para sua delegacia. É aí
que Sebastião vê a oportunidade de se dar bem na história;
decido a tomar o lugar de Valduir na delegacia ele aceita
casar-se com Dandara, mas não é o único. Frederico que é
muito esperto também está de olho no casório, ou melhor,
no dote de Dandara, assim ele poderá salvar a sua falida
fazendinha, única herança que recebeu do pai. Acontece
que Dandara descobre tudo e bate o pé que não casará
nem com Frederico nem com Sebastião. O que ela não sabe
e que seu destino, na verdade, está na mão de outra
pessoa, ou melhor, de outras pessoas.
Público: Livre | 90min.
l 5 de junho (ter), 15h - BP Paulo Setúbal

TEATRO

CONSTRUTÓRIO
Três operários cam impedidos de saírem da obra em que
trabalham, ao nal do cansativo expediente, por conta de
uma tempestade que não os deixa voltarem para as suas
casas. “Presos” que estão, no entanto, libertam a fantasia
para criar as mais incríveis aventuras: transformam
ferramentas, e demais objetos da obra, em instrumentos de
suas viagens pela imaginação. Assim recontam, com muita
criatividade, alguns contos de fadas, parodiam, com bom
humor, lmes clássicos, criam e interagem com bichos e
criaturas formadas pelas mais inusitadas coisas. Revelamse, por m, operários de uma obra muito especial. São,
sobretudo, poetas, construtores de sonhos...
Público: Livre | 50min.
l 10 de junho (dom), 11h - BP Cora Coralina
l 17 de junho (dom), 10h - BP Camila Cerqueira Cesar
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TEATRO

TEATRO
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NÃO TEM XÍCARA
Com humor inteligente e ágil, o
grupo de improvisadores
promete fazer de cada sessão
uma experiência única, atra-vés
de espetáculos completa-mente
diferentes, guiados a partir dos
estímulos da plateia. A ideia a ser
desenvolvida em cada sessão,
parte de uma palavra que está
em algum livro do acervo da
Biblioteca dita por alguém da
plateia. Esta palavra vai inspirar a
criação de um monólogo que
poderá ser realizado por um dos
atores do elenco.
Público: 14 anos | Indicado para
jovens e adultos | 60min.
l 26 de junho (ter), 14h
BP Pedro Nava
l 27 de junho (qua), 15h
BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 29 de junho (sex), 15h
BP Castro Alves
l 30 de junho (sáb), 14h
BP Adelpha Figueiredo
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CIRCO

CIRCO
16

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E OUTRAS POESIAS
O espetáculo propõe um resgate da relação com formas
antigas de brincar relembrando brinquedos, jogos, músicas
e poesias da cultura do brincante. O espetáculo transita em
improvisações entre os palhaços e a plateia, demonstrações de virtuosismo em brinquedos como pião, diabolo,
bolinhas e brincadeiras populares. Em um lindo dia de Sol
ou chuva, Bulacha e Zabeta, resolvem rememorar
brinquedos e brincadeiras de suas infâncias. Num lúdico
jogo de interação os dois palhaços divertem a plateia com
suas confusões na tentativa de mostrar a todos velhas
possibilidades de experiências brincantes.
Público: Livre | Infantil | 60min.
l 1 de junho (sex), 14h30 - BP Affonso Taunay
l 2 de junho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
l 5 de junho (ter), 14h - BP Malba Tahan
l 6 de junho (qua), 14h - BP José Mauro de Vasconcelos
l 7 de junho (qui), 14h - BP Ricardo Ramos
l 8 de junho (sex), 14h30 - BP Vicente de Carvalho
l 9 de junho (sáb), 14h - BP Menotti Del Picchia
l 10 de junho (dom), 11h - BP Clarice Lispector
l 12 de junho (ter), 11h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 13 de junho (qua), 9h - BP Thales C. de Andrade
l 14 de junho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 15 de junho (sex), 14h - BP Afonso Schmidt
l 16 de junho (sáb), 11h - BP Lenyra Fraccaroli
l 19 de junho (ter), 14h - BP José Paulo Paes
l 20 de junho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
l 21 de junho (qui), 14h30 - BP Vinicius de Moraes
l 22 de junho (sex), 14h - BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
l 23 de junho (sáb), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 24 de junho (dom), 11h - BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 26 de junho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
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ESCAMBO
O Espetáculo que tem como tema a feira onde a há uma
grande diversidade de pessoas e de produtos. Onde são
oferecidas frutas para o público escolher, cada fruta escolhida, será acompanhada de uma música que será cantada,
e de acordo com a música será desenvolvido uma cena.
Público: Livre | 50min.
l 1 de junho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 2 de junho (sáb), 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 3 de junho (dom), 13h - BP Chácara do Castelo
l 5 de junho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 7 de junho (qui), 14h - BP Pedro Nava
l 9 de junho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 16 de junho (sáb), 14h - BP Sylvia Orthof
l 20 de junho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 21 de junho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 26 de junho (ter), 14h - BP Thales C. de Andrade

CIRCO

CIRCO
16

GRAN CIRCO OPARÁ
Uma viagem pelo sertão do Brasil, tendo como o condutor
o Rio São Francisco. Utilizando a linguagem do circo-teatro,
são levados ao palco lendas e mitos desse rio que é sustento
e vida nas veredas brasileiras.
Público: Livre | 60min.
l 12 de junho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 14 de junho (qui), 15h - BP Monteiro Lobato
l 15 de junho (sex), 13h30 - BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
l 16 de junho (sáb), 14h - BP Helena Silveira
l 17 de junho (dom), 13h - BP Chácara do Castelo
l 19 de junho (ter), 10h - BP Malba Tahan
l 21 de junho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 23 de junho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
l 26 de junho (ter), 14h - BP Prestes Maia
l 28 de junho (qui), 14h - BP Alceu Amoroso Lima
l 29 de junho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra
l 30 de junho (sáb), 14h - BP Sérgio Buarque Holanda
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CIRCO

CIRCO

NAVEGANTES
Uma embarcação de palhaços piratas segue em um
cortejo, navegando em busca de ideias para escrever
um livro. Durante o trajeto passarão por obras de
Shakespeare, Machado de Assis, Carlos Drummond de
Andrade, Manoel de Barros, entre outros.
Público: Livre | 60min.
l 13 de junho (qua), 14h - BP Sérgio B. de Holanda
l 30 de junho (sáb), 14h - BP Menotti Del Picchia
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TRAVESSURAS DE PALHAÇO
Com a Cia. Anjos Voadores
Inspirado nas esquetes de palhaços, música e a magia do
malabarismo, o espetáculo é um convite ao público para
participar do universo circense, por meio da história de uma
trupe de palhaços que disputa um espaço para se
apresentar no circo. No meio dessa competição, recheada
de travessuras, pouco a pouco eles descobrem valores mais
importantes que a conquista de um lugar no palco.
Público: Livre | 50min.
l 2 de junho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 9 de junho (sáb), 14h - BP Rubens Borba A. de Moraes
l 23 de junho (sáb), 14h - BP Cassiano Ricardo

CIRCO

CIRCO
16

SANDUBA DELIVERY
O palhaço Sanduba chega com sua bicicleta acrobática
para fazer entregas de sua lanchonete. No cardápio, dez
números circenses divididos em entrada, prato principal,
sobremesa e cafezinho. O público é convidado para fazer o
pedido e assim formar a cada dia um cardápio e um
espetáculo diferente. No nal do espetáculo, há um
surpreendente número de equilibrismo, com Duba Becker
equilibrando no queixo uma barraca de feira.
Público: Livre | 60min.
l 1 de junho (sex), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 5 de junho (ter), 14h30 - BP Cora Coralina
l 7 de junho (qui), 14h30 - BP Milton Santos
l 10 de junho (dom), 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 13 de junho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo
l 15 de junho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 17 de junho (dom), 11h - BP Padre José de Anchieta
l 20 de junho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 24 de junho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
l 30 de junho sáb), 11h - BP Infantojuvenil Monteiro
Lobato
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A LENDA DAS AREIAS
No primeiro projeto de contações de histórias a Cia. Histórias
para Helena trabalha com um repertório variado de contos,
repleto de canções, bonecos, sonhos em que os personagens
das tramas apaixonam-se pelas belezas e delicadezas de seu
cotidiano. Um menino-rio que nasce longe, no alto das
montanhas, e que sonha um dia em chegar ao mar. Um touro
que prefere o doce cheiro das ores ao invés de lutar em
touradas. A História de Rosa, uma menina que gastava horas
do seu dia desenhando seu nome.
Público: Livre | 90min.
12 de junho (ter), 15h - BP Paulo Setúbal

CONTAÇÃO

MÚSICA
22

HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS CORAJOSAS
Com Paula Dugaich
Dedicadas ao universo do terror infantil, as histórias são
permeadas dos clássicos de rock'n' roll, heavy metal
fazendo com que os pais se identiquem com as músicas e
se divirtam junto com as crianças. Na companhia de Manu
Rodrigues e sua guitarra cheia de músicas e efeitos
especiais, essa dupla propõe rodas de histórias arrepiantes
e muito divertidas.
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 14h30 | BP Vinicius de Moraes
l 8 de junho (sex), 10h | BP Alceu Amoroso Lima
l 9 de junho (sáb), 13h | BP Sérgio Buarque de Holanda
l 15 de junho (sex), 11h | BP Cassiano Ricardo
l 16 de junho (sáb), 14h | BP Raimundode Menezes
l 19 de junho (ter), 14h | BP Marcos Rey
l 20 de junho (qua), 14h | BP Vicente Paulo Guimarães
l 21 de junho (qui), 14h | BP Álvares de Azevedo
l 22 de junho (sex), 13h | BP Vicente de Carvalho
l 23 de junho (sáb), 11h | BP Lenyra Fraccaroli
l 26 de junho (ter), 14h | BP Malba Tahan
l 27 de junho (qua), 11h | BP Chácarado Castelo
l 28 de junho (qui), 14h | BP Afonso Schmidt
l 30 de junho (sáb), 14h | BP Sylvia Orthof
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HISTÓRIAS QUE DÃO UMA MÚSICA
Em Histórias que dão uma música, o espaço minimalista da
cena é inspirado na simplicidade dos contadores de
histórias regionais: a palavra como ponto central, o silêncio
como ponto de partida. “Um banquinho e um violão” para
o contador, um olhar apurado ao conteúdo descrito, e
narrações que podem ser interpretadas do ponto de vista
do eu-lírico ou contadas na terceira pessoa.
Público: Livre | 60min.
l 2 de junho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 6 de junho (qua), 15h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 7 de junho (qui), 14h - BP Raul Bopp
l 9 de junho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 13 de junho (qua), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 14 de junho (qui), 14h - BP Ricardo Ramos

CONTAÇÃO

MÚSICA

O PARAÍSO SÃO OS OUTROS
O Paraíso São os Outros, do escritor português Valter Hugo
Mãe, é a história de uma menina que observa como são os
casais. Casais de pessoas e casais de animais. Uma menina
a quem o amor intriga e fascina. Ao imaginar a vida dos
outros, sonha com a sua pessoa desconhecida que um dia
há de amar. Ao inventar a felicidade, ela já sabe tudo o que
é preciso para se ser casal.
Público: Livre | 60min.
l 1 de junho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra
l 3 de junho (dom), 14h30 - BP Hans Christian Andersen
l 8 de junho (sex), 14h - BP Prof. Arnaldo M. Giácomo
l 10 de junho (dom), 13h - BP Chácara do Castelo
l 17 de junho (dom), 11h - BP Paulo Duarte
l 21 de junho (qui), 14h - BP Pedro Nava
l 24 de junho (dom), 11h - BP Nuto Sant'Anna
l 28 de junho (qui), 10h - BP Viente P. Guimarães
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PERNACOTECA
Pernacoteca é uma biblioteca sobre pernas que viaja o
mundo em busca de leitores, convidando as pessoas a
conhecerem melhor o universo dos livros e da literatura.
Criada com objetivo de atingir pessoas de todas as
idades, com uma abordagem que pode se apresentar
em forma itinerante. Com poesias, pequenas histórias,
teatro de animação e outras formas literárias.
Público: Livre | 60min.
l 12 de junho (ter), 10h - BP Menotti Del Picchia
l 12 de junho (ter), 14h - BP Marcos Rey
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BANDA ESTRALO
Com o objetivo de apresentar diversas faces da música
brasileira para os pequenos, a Banda Estralo apresenta o
show Estórias de Cantar. O set list do show inclui artistas
brasileiros reconhecidos em todo o mundo, como Vinicius
de Moraes, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Milton
Nascimento e muitos outros.
No show Estórias de Cantar, um tributo à Música Popular
Brasileira, os vocais são intercalados com recitação de
poesias, como O Relógio, de Vinicius de Moraes, Convite,
de José Paulo Paes, e A Bailarina, de Cecília Meireles.
O show também traz momentos de interação direta com as
crianças. Após a leitura de A Bailarina, por exemplo, a
Banda apresenta a música Ciranda da Bailarina (Chico
Buarque e Edu Lobo), enquanto uma ou mais crianças da
plateia são convidadas ao palco para se tornarem artistas
por alguns instantes.
Público: Livre | Infantil | 55min.
l 8 de junho (sex), 15h - BP Jayme Cortez

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
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HUGO PAZ - SHOW DE POESIAS
Incentivar o acesso a construção da poesia, unindo música,
declamação poética e expressão corporal. Um show
poético onde o autor, irá declamar seus textos,
acompanhado de instrumentos de percussão. As poesias,
irão ganhar voz, por meio da expressão teatral, sendo
interpretadas numa apresentação poética e musical.
Unindo o público a uma interação, das palavras extraídas
do autor, com o enredo de diversos temas com intuito de
resgatar antigos valores e emoções.
Público: Livre | 60min.
l 30 de junho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
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PESSOAS: MENSAGENS PSICOGRAFADAS
A principal intenção desse projeto é reaproximar a poesia
do grande público. Neste sentido não é exatamente um
espetáculo teatral, mas uma intervenção artística sobre o
autor, com informações sobre a vida e a obra somada a
uma leitura das melhores poesias que Fernando Pessoa nos
legou. Tudo isso apresentado sem solenidades e jogando
abertamente com o espectador, convidando-o inclusive a
tomar parte do recital. O projeto Pessoas pretende ser a
porta de entrada para a redescoberta do gosto da literatura
e da leitura pelos nossos estudantes e pelo grande público.
Público: Livre | Jovem e adulto | 45min.
l 2 de junho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
l 6 de junho (qua), 14h - BP Sérgio Buarque
de Holanda
l 20 de junho (qua), 15h - BP Paulo Sérgio
Duarte Milliet
l 21 de junho (qui), 14h - BP Ricardo Ramos
l 23 de junho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 26 de junho (ter), 14h - BP Padre José de Anchieta
l 28 de junho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 28 de junho (qui), 14h30 - BP Roberto Santos
l 29 de junho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho
l 30 de junho (sáb), 14h - BP Brito Broca

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
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COMO SER O NEGRO
Leitura dramática do poema COMO SER O NEGRO OU A
MATÉRIA ESCURA do escritor, ensaísta e poeta Marcelo
Ariel seguida de uma palestra-debate com a plateia sobre '
Negritude, cultura e política, leitura e palestra.
Público: Livre | 190min.
l 9 de junho (sáb), 14h - BP Helena Silveira
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24 de junho
Domingo, das 10h às 16h | Gratuito

PARQUE DO POVO
MÁRIO PIMENTA CAMARGO
Av. Henrique Chamma, 420 | Pinheiros

FEIRA DE LIVROS

São aceitos para troca, livros em boas
condições de literatura infantil, juvenil,
adulto, gibis, quadrinhos e mangás. Só
não pode haver livros técnicos ou didáticos.
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