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O programa Biblioteca Viva busca revitalizar as bibliotecas municipais
da SMC, apostando no papel cultural do livro e na importância do
incentivo à leitura. A Biblioteca Viva nasce da importância de trabalhar a
formação de público leitor a partir dos equipamentos culturais da
Prefeitura, promovendo uma nova visão do papel das bibliotecas.
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O Ônibus da Cultura tem por objetivo levar ao
outro o direito à Leitura, permitindo o acesso ao
Livro, à informação e à outras diferentes linguagens artísticas, gratuitamente.
O atendimento/funcionamento é feito por uma
equipe de três atendentes que faz mediação,
realizando matrículas e empréstimos dos materiais
disponíveis, a quem tiver interesse em levar para
casa e/ou ler no respectivo local. O atendimento é
de terça a domingo, das 10h às 16h, quinzenalmente, nos locais determinados.

O Ônibus disponibiliza aproximadamente 2300
itens, entre livros, gibis, mangás, quadrinhos,
periódicos, com foco em textos literários,
abrangendo:
Literatura Brasileira, Literatura Estrangeira
(Tendo alguns exemplares expostos pelas
capas, nas categorias Policial, Ação e Fantasia,
Amor, Humor, Ficção Cientíca e Poesia),
Juvenis, Infantis, livros informativos de assuntos
gerais, como psicologia, losoa, história,
artes, esportes etc, incluindo Audiolivros da
Fundação Dorina Nowill.

ÔNIBUS
MÚSICA

ÔNIBUS

É um ônibus adaptado, com estantes internas, onde são acomodados aproximadamente 2.300
itens, que percorre 12 roteiros regulares, levando livros e programação cultural gratuita a locais
carentes de espaços culturais, nas quatro regiões da cidade.
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PILOTOS
DE CORRIDA
As obras selecionadas para as Dicas de Leitura de julho prestam homenagem aos
Pilotos de Corrida, em particular a dois grandes pilotos, o austríaco Niki Lauda e
o brasileiro Ayrton Senna. Niki Lauda, um dos maiores pilotos da história da
Formula 1, tricampeão mundial em 1975, 1977 e 1984, faleceu dia 20 de maio aos
70 anos. Ayrton Senna da Silva, também três vezes campeão mundial, nos anos de
1988, 1990 e 1991, faleceu há 25 anos, num acidente no autódromo de Ímola na
Itália dia 1º de maio de 1994. São muitas histórias de conquistas, garra, velocidade
e superação que acompanham os pilotos e a história das corridas de carros.

Consulte o catálogo online para saber em quais bibliotecas estão disponíveis estes e outros livros.
Consulte a lista das bibliotecas pelas regiões de São Paulo para localizar a mais perto de você.
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AYRTON SENNA: UM HERÓI MOLDADO DE ALMA, CORAÇÃO E AÇO Baroni Neto, Rafael Sanches e Marcelo Souza
Obra editada 33 anos após Ayrton Senna se ter consagrado campeão de
Fórmula 1, conta a trajetória do piloto brasileiro e os seus principais feitos,
nomeadamente a sua primeira vitória na Fórmula 1, obtida em 1985, no
circuito do Estoril, e a conquista do tricampeonato mundial da modalidade,
ocorrida em 1991, no circuito de Suzuka, no Japão.
O BOTO DO RENO: AS HISTÓRIAS DE UM REPÓRTER DE FÓRMULA 1
PELO MUNDO - Flávio Gomes
O repórter atende o celular, em uma pequena cidade do sul da França, oi
pai. Do outro lado da linha, do outro lado do Oceano Atlântico, o lho mais
velho lhe telefona pela primeira vez. Essa é a vida de um repórter que cobre
Fórmula 1: mais ou menos a cada 15 dias, em um canto diferente do
planeta, vendo gente e cidades diferentes, ouvindo a vozes dos lhos pelo
celular. O "Boto do Reno", que dá título a uma das crônicas de 2004, reúne
relatos dessas viagens.
CORRIDA PARA A GLÓRIA: JAMES HUNT VERSUS NIKI LAUDA, A
HISTÓRIA DO MAIOR DUELO DA FÓRMULA 1 - Tom Rubython
1976 sempre será lembrado pelos amantes da Fórmula 1 como um dos
mais emocionantes da história do esporte. Dois pilotos dividiram os
holofotes, o inglês James Hunt e o austríaco Niki Lauda, e a liderança do
campeonato foi disputada ponto a ponto. O campeonato de 1976 teve
dezesseis corridas, que estiveram entre as mais épicas da história da
Fórmula 1 - o campeão só cou conhecido no último Grande Prêmio, nas
pistas molhadas do Japão.
A MÁQUINA: MICHAEL SCHUMACHER, O MELHOR DE TODOS OS
TEMPOS - Alicia Klein
Uma declaração de amor ao esporte, a obra assinada pela jovem jornalista
paulistana Alicia Klein, faz a ponte entre o ídolo da Fórmula 1 e o homem
de carne e osso que conquistou as impressionantes marcas de sete títulos
mundiais, 91 vitórias em Grandes Prêmios, mais de 150 pódios, mais de
1.300 pontos.

EU ME LEMBRO MUITO BEM - Nelson Piquet
Prefácio de Bernie Ecclestone. Nelson Piquet pertence ao seleto grupo de
pilotos que detém três títulos mundiais na mais competitiva categoria do
automobilismo mundial. Este livro reúne as crônicas de Nelson Piquet
publicadas nas suas colunas semanais de segunda-feira do jornal "O
Estado de São Paulo", com histórias bem-humoradas sobre a Fórmula 1 e
seus bastidores, além de situações inusitadas e experiências pessoais de
vitórias e derrotas.
HISTÓRIAS, LENDAS, MISTÉRIOS E LOUCURAS DA FÓRMULA 1 Lemyr Martins
Faltando cinco voltas para a bandeirada nal do GP da Áustria de 2002,
Rubens Barrichello estava na frente de Michael Schumacher. Ninguém
tiraria dele aquela vitória. Mas a ordem de deixar o piloto alemão passar
veio dos boxes. Rubinho teve que ouvir uma série de ameaças. Até
cláusulas do contrato foram lidas pelo comunicador. O jornalista Lemyr
Martins revela pela primeira vez o diálogo entre Rubinho e o chefão da
Ferrari, Jean Todt.
JOSÉ CARLOS PACE: O CAMPEÃO MUNDIAL SEM TÍTULO - Luiz Carlos
Lima
“Moco” era como muitos conheciam o herói José Carlos Pace, com o qual
foi deixando marcas pelo automobilismo mundial. Iniciou sua carreira em
1966, aos 22 anos, em provas nacionais, nas quais conseguiu resultados
expressivos. Em 1970, Pace foi para a Europa, um ano após seu amigo
Emerson.
NONÔ: DO SONHO À VELOCIDADE - Gramani
O projeto resgata momentos importantes da história do automobilismo
nacional, como o surgimento do kart, no início dos anos 60, e da Stock Car,
nos anos 80, duas das categorias responsáveis por despertar a paixão de
pilotar entre os jovens brasileiros e transformá-los em grandes campeões.
O livro também retrata a realidade dos pilotos, tendo como o condutor as
carreiras vitoriosas de Flávio Pagano de Figueiredo, o Nonô, e seu pai,
Carol Figueiredo, cujas trajetórias se confundem com a própria evolução
do automobilismo no Brasil.
PIONEIROS DA VELOCIDADE: A F-1 ANTES DO EMERSON - Paulo
Roberto Peralta
A paixão do brasileiro pelo automobilismo passa por sua admiração pelos
grandes campeões, ídolos e heróis, tanto em categorias de turismo quanto
nas de fórmula, especialmente na Fórmula 1. Nessa última há muitos
motivos e campeões para se orgulhar: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet,
Ayrton Senna, sem esquecer os vice-campeões do início do século 21:
Rubens Barrichello e Felipe Massa.
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A ARTEDE PILOTAR - Emerson Fittipaldi e Gordon Kirby
Poucos pilotos na história do automobilismo conseguiram em um só tempo
aliar a técnica de pilotagem a um profundo conhecimento de mecânica.
Bicampeão Mundial de Fórmula 1, Campeão da Fórmula Indy com uma
vitória espetacular nas "500 Milhas de Indianápolis", a mais famosa corrida
do mundo, Emerson reuniu sua enorme experiência de piloto e vencedor e
colocou neste livro mesclando verdadeiras aulas de pilotagem com
grandes histórias de corridas memoráveis e pilotos inesquecíveis como
Fangio, Jim Clark, Ronnie Peterson e tantos outros.
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28 de julho de 2019 | Domingo | 10h às 16h

PARQUE DA ACLIMAÇÃO
R. Muniz de Souza, 1119 | Aclimação

GRATUITO
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TUDO POR PRAZER
Tout pour plaire, França, 2004, 109 min., DVD
Direção: Cécile Telerman. Elenco: Anne Parillaud, Judith
Godrèche, Mathilde Seigner.
Marie é uma médica que sustenta o marido. Florence
trabalha em uma agência de marketing. Juliette é a única
solteira das amigas.
Público: 12 anos.
l 4 de julho (qui), 14h30 - BP Cora Coralina

OPERAÇÕES ESPECIAIS
Brasil, 2014, 116 min., DVD
Direção: Tomás Portella. Elenco: Cleo Pires, Fabrício
Boliveira, Marcos Caruso.
Formada em turismo e trabalhando como atendente em
um hotel, Francis se anima com a possibilidade de entrar
para a polícia civil.
Público: 14 anos.
l 11 de julho (qui), 14h30 - BP Cora Coralina
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AS BICICLETAS DE BELLEVILLE
Les Triplettes de Belleville, França, 2002, 80 min., DVD
Direção: Sylvain Chomet. Elenco: Michel Robin, JeanClaude Donda, Charles Linton.
Champion é um menino solitário, que só sente alegria
quando está em cima de uma bicicleta.
Público: 10 anos.
l 18 de julho (qui), 14h30 - BP Cora Coralina

SE EU FOSSE VOCÊ
Brasil, 2006, 104 min., DVD
Direção: Daniel Filho. Elenco: Tony Ramos, Glória Pires,
Dennis Carvalho.
Cláudio é um publicitário bem sucedido, dono de sua
própria agência, que é casado com Helena, uma professora
de música que cuida de um coral infantil. Público: 10 anos.
l 25 de Julho (qui), 14h30 - BP Cora Coralina
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NEURASTENIA
Com a Trupe de Festim
Dois soldados inimigos, exibindo suas armas fantásticas,
xingamentos bárbaros e métodos incrivelmente inecazes,
vivem a rotina de uma batalha. Permeado por esquetes
clássicas do circo e pelo jogo do palhaço, a peça Neurastenia trata dos conitos humanos, dos relacionamentos e
da falta de diálogo. Público: Livre. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h - BP Malba Tahan
l 3 de julho (qua), 14h - BP Álvares de Azevedo
l 4 de julho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 5 de julho (sex), 10h - BP Pedro Nava
l 7 de julho (dom), 11h - BP Monteiro Lobato
l 10 de julho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 13 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
l 14 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
l 16 de julho (ter), 14h - BP Thales Castanho Andrade
l 17 de julho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo
l 18 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite

MÚSICA
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CIRCO DO JILÓ
Com o Grupo TIC Cultural
O que acontece quando uma trupe de artistas desaparece e
o show tem que continuar? Em Circo do Jiló, nosso faxineiro
é obrigado a entrar em cena e fazer o espetáculo acontecer.
Cenas clássicas de circo como “A Mosca” e “A Orquestra”
fazem parte desse circo improvisado que traz o público para
a cena e juntos fazem o espetáculo acontecer.
Público: Livre. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 3 de julho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 10 de julho (qUa), 10h - BP Helena Silveira
l 13 de julho (sáb), 14h - BP Cora Coralina
l 16 de julho (ter), 14h - BP Padre José de Anchieta
l 17 de julho (qua), 14h - BP Álvares de Azevedo
l 20 de julho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa
l 23 de julho (ter), 14h - BP Thales Castanho Andrade
l 25 de julho (qui), 10h30 - BP Raul Bopp
l 27 de julho (sáb), 14h - BP Álvaro Guerra

19
49

FAXINA CIRCUS SHOW
Com o Grupo TIC Cultural
Os artistas da casa tem uma briga com o diretor do teatro e
desistem de apresentar o espetáculo CircusShow; com essa
situação, a galera da faxina resolve assumir a cena e
apresentar o espetáculo do dia. Agora o público é levado
para o “Faxina Circus Show”, um espetáculo com números
clássicos, atrapalhadas, confusão e fantasia!
Público: Livre. 50min.
l 7 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
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PAREIAS
Com a Cia. Pareias
O espetáculo fala sobre amizade e alteridade. Pareia
signica companheira ou companheiro. A peça conta a
história da amizade entre as palhaças Clowndette Maria e
Mussarella quando decidem morar juntas e precisam se
sustentar na cidade grande. Juntas, trocam relicários,
receitas, formas de ver o mundo e enxergam a si mesmas
no reexo do olhar da outra. Público: Livre. 50min.
l 4 de julho (qui), 15h - BP Clarice Lispector
l 10 de julho (qua), 10h - BP Érico Veríssimo
l 16 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 15 de julho (sáb), 14h30 - BP Menotti Del Picchia
l 17 de julho (qua), 14h30 - BP Brito Broca
l 18 de julho (qui), 14h30 - BP Afonso Schmidt
l 19 de julho (sex), 14h30 - BP Affonso Taunay
l 21 de julho (dom), 11h - BP Cora Coralina
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CLARICES
Com a Cia. Dona Conceição
Três atrizes no palco dão vida às palavras e imagens da
autora Clarice Lispector. Numa noite de insônia, essas três
mulheres, personagens prisioneiras das suas necessidades,
habitando um mundo deslocado da realidade, revelam
suas fragilidades, raivas, amores e revivem suas infâncias,
seus medos e suas lembranças. Público: 14 anos. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h - BP Menotti Del Picchia
l 3 de julho (qua), 14h - BP a Helena Silveira
l 5 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 7 de julho (dom), 10h30 - BP Raul Bopp
l 10 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
l 11 de julho (qui), 14h - BP Pedro Nava
l 17 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 20 de julho (sáb), 11h - BP Clarice Lispector
l 24 de julho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 27 de julho (sáb), 11h - BP Mário Schenberg

MÚSICA
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foto Bruno Teixeira
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O ALIENISTA (CONTADO PELOS BARBEIROS)
Teatro Cartum. Os barbeiros rivais Porfírio e João Pina veem
em seus salões as reações de um acontecimento que deixou
Itaguaí boquiaberta: a construção de um asilo para doentes
mentais. A boataria só faz aumentar quando Dr.
Bacamarte, o alienista, declara ter descoberto a linha exata
que separa a loucura da sanidade, encarcerando, a seguir,
todos os que demonstram qualquer comportamento
excêntrico, mesmo que o número de internos chegue a 4/5
da população de Itaguaí! Nesse contexto, os barbeiros
aproveitam o caos social para largar as tesouras e dar
continuidade à rivalidade em outra arena: a da política.
Público: Livre. 40min.
l 14 de julho (dom), 10h30 - BP Alceu Amoroso Lima
l 20 de julho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 21 de julho (dom), 11h - BP Monteiro Lobato
l 27 de julho (sáb), 15h - BP Viriato Corrêa
l 28 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
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NO LIVRO, TUDO TEM
Cia. Escher de Teatro Infantil. A peça traz à cena um país
ctício chamado Penúria. Certa vez, a maior biblioteca do
país teve suas portas fechadas, para que os livros fossem
investigados pelo Capitão Bigode de Limão e sua tropa. A
missão era determinar quais livros poderiam ou não ser
lidos pela população. O Sr. Formicarius, o velho
bibliotecário apaixonado pelos livros, não admitia que um
livro sequer fosse proibido. Na busca por fazer o capitão
mudar de ideia, contou com a ajuda de suas velhas
companheiras, as Traças. Do lado de fora, as crianças não
se conformaram com a interdição da biblioteca. O que será
que vai acontecer? Será que os livros serão proibidos?
Público: Livre. 40min.
l 12 de julho (sex), 14h - BP Vicente de Carvalho
l 14 de julho (dom), 11h - BP Monteiro Lobato
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foto Itaú Cultural

foto Fabrício Maruxo
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ENSAIOS
Marginália Teatro Jovem. Pedro quer ser músico e encontra
dentro de casa seu primeiro obstáculo. Nayara gosta da
irmã do seu namorado e tem sua sexualidade discutida
num programa de televisão. Rebeka é “diferente” e não
consegue formar um grupo para um trabalho da escola.
Três jovens, três histórias nada incomuns da nossa
sociedade. O que você quer ser quando crescer? O que tem
guardado no armário? O jovem é um ser político? Ensaios é
um convite para reetirmos juntos a realidade dos jovens.
Público: 12 anos. 40min.
l 6 de julho (sáb), 14h - BP Cassiano Ricardo
l 7 de julho (dom), 11h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 11 de julho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 13 de julho (sáb), 11h - BP Brito Broca
l 21 de julho (dom), 11h - BP Álvares de Azevedo
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JOGO PASSA-LEI
3 Palitos. A atividade tem como objetivo ensinar as pessoas a se
apropriarem da política e terem uma participação mais ativa.
Por meio de jogos, discussões e atividades práticas os
participantes passam a compreender melhor as ferramentas
políticas brasileiras, para além do poder executivo. Em um
momento de eleições e pós-eleições, polarização política e fake
news, é interessante informar a população como as coisas
funcionam na política: entender os cargos e funções, como
funciona um projeto de lei, atuação da sociedade civil e
histórico dos partidos políticos.
Público: Livre. 40min.

3 de julho (qua), 14h - BP Thales Castanho de Andrade
6 de julho (sáb), 14h - BP a Vinícius de Moraes
l 9 de julho (ter), 14h - BP Ricardo Ramos
l 10 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro de Vasconcelos
l 12 de julho (sex), 10h - BP Professor Arnaldo Magalhães
Giácomo
l 13 de julho (sáb), 13h - BP Sérgio Buarque de Holanda
l 17 de julho (qua), 10h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 19 de julho (sex), 14h - BP Vicente de Carvalho
l 20 de julho (sáb), 14h - BP Álvaro Guerra
l 23 de julho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba Alves
de Moraes
l

l
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PULA FOGUEIRA
Grupo Girasonho. Em todo canto do Brasil em junho, são
realizadas festas em que não podem faltar fogueira, dança,
música, fogos, comidas típicas, brincadeira e folia, muita
folia! É disso tudo que contam as histórias deste espetáculo
elaborado a partir da obra “Festas Juninas, Festas de São
João”. Em cada lugar do país as festas acontecem de um
jeito; no norte e nordeste, o ponto alto é a Folia do Bumbameu-boi. “A Lenda da Mandioca” e “A incrível história do
casório de Chiquinha Dengosa com Pedrinho Foguetão”,
criada pelo Grupo Girasonhos a partir do enredo do
tradicional casório junino fazem parte desse espetáculo
recheado de humor e muita música e diversão!
Público: Livre. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 4 de julho (qui), 10h - BP Aureliano Leite
l 17 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
l 19 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves
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ESSAS HISTÓRIAS EU LEE
Cia: Abigail Conta Mais de Mil. Essa história conta a história
de Rita Lee Jones, a rainha do rock nacional e uma grande
letrista em que seus big hits grudam igual a chiclete.
Criativa, engraçada, polêmica, surpreendente, entretanto,
não está mais nos palcos mas na literatura, também como
um grande sucesso. Público: Livre. 40min.
l 3 de julho (qua), 10h - BP Brito Broca
l 5 de julho (sex), 14h - BP Professor Arnaldo
Magalhães Giácomo
l 10 de julho (qua), 9h - BP Thales Castanho Andrade
l 12 de julho (sex), 11h - BP Cassiano Ricardo
l 17 de julho (qua), 10h - BP Pedro Nava
l 18 de julho (qui), 10h30 - BP Raul Bopp
l 19 de julho (sex), 14h - BP Ricardo Ramos
l 25 de julho (qui), 10h - BP Alceu Amoroso Lima
l 26 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 31 de julho (qua), 10h - BP Álvares de Azevedo
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Histórias de Arrepiar

HISTÓRIAS DE ARREPIAR
Com a Cia. Duo Encantado
Um o dourado imaginário conduzirá os ouvintes até as
Histórias de Arrepiar. O ambiente é medonho e esconde
personagens terríveis como bruxas, fantasmas, monstros e
assombrações. A sonoplastia vai compondo o clima de
suspense e mistério. O repertório composto por histórias
tradicionais da literatura oral mundial é todo costurado com
cantigas e brincadeiras de causar arrepios de medo até nas
crianças mais corajosas. Público: Livre. 40min.
l 21 de julho (dom), 11h - BP Hans Christian Andersen
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E MÚSICA
Com Sabino Lopes e Gabriel Lopes
Sabino Lopes recebe, no auditório Kiyomi Oba, com
muita alegria, música e contação de histórias, grupos de
escolas infantis. As crianças se divertem, aprendem e
interagem com suas histórias divertidas e músicas
contagiantes. Público: Livre.
l 26 de julho (sex), 14h30 - BP Belmonte

OLHEM PRO CÉU!
Uma história que conta sobre os moradores das árvores e
da terra, inspirada na canção de José Fernandes e Luiz
Gonzaga “Olha pro céu meu amor”, conta sobre diferentes
moradores e de como eles participam da mesma festa em
lugares diferentes, a festa junina! A fogueira é acesa
durante as noites frias de junho, para aquecer o corpo, as
amizades, os carinhos, e junto dela começa a festa.
Público: Livre. 40min.
l 5 de julho (sex), 11h - BP Pedro Nava
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SARAU DAS BIBLIOTECAS CONVIDA: POÉTICAMENTE
Grupo PoéticaMente. A apresentação tem o poema falado
como tom, criando um clima de escuta onde a palavra
poética acontece. A música cria os climas, as texturas e a
inspiração onde essas paisagens poéticas se constroem.
Anna Bueno (mestra de cerimônia, poeta, vocal, violão,
escaleta, etc.), Pablo Paternostro (sonoplastia e percussões)
e ao menos dois poetas convidados farão com que a
palavra poética ganhe corpo e forma, mostrando
sonoridades, sotaques e imagens. Evidenciando vivências
pela leitura, o público compartilhará sua voz, seus
pensamentos, sua arte, seus escritos. Serão abordados
temas como a cura pela poesia, o corpo feminino em
resistência, a utilização da escrita terapêutica como forma
de criação, incentivando a transformação das cicatrizes da

SARAU A ARTE LIBERTA
Sarau e Coletivo A Arte Liberta.
Público: Livre. 120min.
l 5, 12, 19 e 26 de julho (sex), 16h - BP Érico Veríssimo
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Poéticamente

vida em arte, entre outros temas trazidos pelas convidadas
e que forem surgindo durante a apresentação. Anna Bueno
apresenta músicas e poesias de seu primeiro álbum
autoral, “Inspir'Ação”, composto por letras que nos
convidam a reetir sobre nossos atos, pensamentos,
bloqueios, visão de mundo e saúde mental, com arranjos
musicais que passeiam da MPB ao Jazz, carregados de
inuências de diversas manifestações das culturas
populares ancestrais, como: o baião, samba, coco,
maracatu, dentre outras. Público: Livre. 60min.
l 1 de julho (seg), 15h - BP Paulo Setúbal
l 3 de julho (qua), 14h - BP Afonso Schmidt
l 4 de julho (qui), 15h - BP Jayme Cortez
l 5 de julho (sex), 16h - BP Érico Veríssimo
l 11 de julho (qui), 13h - BP Cora Coralina
l 12 de julho (sex), 15h - BP Nuto Sant'Anna
l 13 de julho (sáb), 16h - BP Álvares de Azevedo
l 16 de julho (ter), 18h - BP José Paulo Paes
l 17 de julho (qua), 18h - BP Cassiano Ricardo
l 18 de julho (qui), 15h - BP Alceu Amoroso Lima
l 19 de julho (sex), 10h - BP Jamil Almansur Haddad
l 20 de julho (sáb), 14h - BP Milton Santos
l 21 de julho (dom), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 24 de julho (qua), 11h - BP Narbal Fontes
l 24 de julho (qua), 19h - BP Brito Broca
l 25 de julho (qui), 14h - BP Prefeito Prestes Maia
l 26 de julho (sex), 14h - BP Jovina Rocha A. Pessoa
l 27 de julho (sáb), 14h - BP Rubens Borba
l 30 de julho (ter), 14h - BP Menotti Del Picchia
l 31 de julho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
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SARAU DAS BIBLIOTECAS CONVIDA: NARRATIVAS
POÉTICAS PARA A LIBERDADE
Antigamente, pelas quebradas de São Paulo, eram muitos
os meninos e meninas que queriam se tornar jogadores de
futebol. Esse foi durante muito tempo o sonho de
emancipação da criança de periferia. Ainda hoje, grandes
craques saem dos bairros pobres. Hoje quando você
pergunta nesses mesmos lugares qual é o sonho da
criançada, vai ouvir a maioria dizer que quer ser MC.
Ser MC é ser dono das tuas palavras, tão dono delas ao
ponto de as deixar livre para poder libertar os outros e levar
esperança. Sandrão (RZO), Filha da Rua e Urso, fazem um
pocket show nas bibliotecas e participam de um bate papo

para falar sobre a liberdade que a escrita lhes trouxe e o
que ela representou em suas vidas. Público: Livre. 60min.
l 3 de julho (qua), 14h30 - BP José Mauro Vasconcelos
l 12 de julho (sex), 9h30 - BP Affonso Taunay
l 13 de julho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
l 19 de julho (sex), 14h - BP Professor Arnaldo
Magalhães Giácomo
l 20 de julho (sáb), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 23 de julho (ter), 14h30 - BP Belmonte
l 25 de julho (qui), 14h - BP a Afonso Schmidt
l 27 de julho (sáb), 11h - BP Brito Broca
l 30 de julho (ter), 14h - BP Padre José de Anchieta
l 31 de julho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo

SARAU DO BINHO
O Sarau do Binho atua na zona sul há 15 anos, realizando
vários projetos voltados ao incentivo à leitura, à criatividade
e a uma consciência crítica e cidadã. O sarau é composto
por poetas, músicos e artistas de outras linguagens.
Atualmente realizam o sarau em diversas Casas de Cultura,
além de se apresentar em escolas públicas, Bibliotecas,
unidades do Sesc e CEUs. Com poesias e composições
próprias, o Sarau do Binho se apresenta em diversas
vertentes artísticas, em um mix de dança, música e poesia.
Público: Livre. 120min.
l 30 de julho (ter), 15h - BP Marcos Rey

SARAU CATAVERSOS
Com o Coletivo Cataversos
O Sarau é um encontro entre os amantes da música e da
poesia. Oportunidade perfeita para encontrar amigos que
apreciam rimas e versos. Público: Livre. 90min.
l 28 de julho (dom), 10h - BP Ricardo Ramos
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SARAU DAS BIBLIOTECAS CONVIDA: DOW RAIZ
Douglas Rai Santos de Oliveira, conhecido como Dow Raiz,
desenvolve sua carreira desde 2007 em Curitiba e surgiu no
cenário nacional em 2013 com a faixa "Abrafé de Abraão".
Sua trajetória é composta por inuências de grandes nomes
como Anderson Paak, Kendrick Lamar, Lauryn Hill, entre
outros. Mediante seus estudos, partindo das suas
referências, Dow adquiriu a responsabilidade de passar
adiante o seu aprendizado, por meio da música e
principalmente da palavra. Público: Livre. 40min.
l 4 de julho (qui), 14h - BP Milton Santos
l 6 de julho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
l 10 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 15 de julho (seg), 14h - BP Malba Tahan
l 16 de julho (ter), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 17 de julho (qua), 14h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 18 de julho (qui), 14h - BP Mário Schenberg
l 21 de julho (dom), 11h - BP Lenyra Fracarolli
l 24 de julho (qua), 14h - BP Helena Silveira
l 26 de julho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho
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AS PIRATAS
Com a Cia. Pirata. Duas meninas piratas se dão conta de
que a praia está suja, repleta de lixo, e partem em busca da
descoberta de como reverter o que foi feito. Nessa busca,
deparam-se com alguns seres da natureza, obstáculos,
enfrentam conitos e descobrem ser mais fortes e corajosas
do que pensavam. Com cenário lúdico feito de material
retirado do lixo, o espetáculo aborda importantes questões
ecológicas e sociais, além de tratar da transformação, tanto
do lixo, quanto das próprias personagens durante essa
busca, inspirando e propiciando o empoderamento da
criança. Público: Livre. 50min.
l 28 de julho (dom), 11h - BP Monteiro Lobato

BRINCADEIRAS E POESIA DE REPENTE
Festa de Rei
Atividade lúdica e criativa que conta com a presença de
poetas repentistas e têm como tema as brincadeiras
tradicionais e a infância. Enquanto os poetas improvisam as
poesias, os participantes são convidados a fazer a
isogravura (xilogravura em isopor) ao som dos poetas.
Conforme os trabalhos são nalizados, esses são
pendurados em varais estendidos pelo espaço, os cordéis
(os trabalhos podem ser levados para casa). Nessa vivência
também é possível fazer paçoca no pilão, onde todos
ajudam a pilar os ingredientes.
Público: Livre. 40min.
l 6 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
HISTÓRIAS BRINCANTES
Com Cláudia Dér
Sessões de leitura e contação de histórias para promover o
acesso e o interesse pela leitura, estimulando as pessoas
para que a tenham como uma prática cotidiana. Ao mesmo
tempo, além das atividades de contação de histórias, são
desenvolvidas atividades recreativas, resgate de
brincadeiras, cirandas e cantigas de roda.
Público: Livre. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 4 de julho (qui), 10h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 5 de julho (sex), 13h - BP Vicente de Carvalho
l 6 de julho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 7 de julho (dom), 11h - BP Álvares de Azevedo
l 10 de julho (qua), 10h - BP Padre José de Anchieta
l 11 de julho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 12 de julho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra
l 13 de julho (sáb), 14h - BP Rubens Borba A. Moraes
l 16 de julho (ter), 14h - BP Menotti Del Picchia
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LA BOOK
Com Muccioloco Circus
A atividade tem por objetivo a produção de um livro de
cção com temática circense, elaborado e produzido em
processo colaborativo pelos participantes, que se tornarão
personagens por meio de fotos impressas e transformadas
em desenhos com a utilização de uma caixa de luz. O livro
será composto por desenhos e pinturas em aquarela e
mecanismos manipuláveis (pop up). Ao nal do trabalho
haverá a apresentação de um esquete circense protagonizado também pelos participantes. Público: Livre. 40min.
l 2 de julho (ter), 14h - BP Padre José De Anchieta
l 3 de julho (qua), 14h - BP Érico Veríssimo
l 4 de julho (qui), 15h - BP Viriato Corrêa
l 5 de julho (sex), 16h - BP Álvaro Guerra
l 6 de julho (sáb), 15h - BP Alceu Amoroso Lima
l 11 de julho (qui), 14h30 - BP Afonso Schmidt
l 13 de julho (sáb), 11h - BP Narbal Fontes
l 16 de julho (ter), 14h30 - BP Rubens Borba A. Moraes
l 20 de julho (sáb), 13h - BP Belmonte
l 27 de julho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
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AIDÉE CRISTINA
Aidée Cristina sempre esteve junto aos ritmos brasileiros
como percussionista, compositora e integrante da banda
Samba de Rainha. Em 2016 reuniu suas inuências
musicais e também o baião, o carimbó, o maracatu e o
xaxado, dando corpo ao projeto intitulado Aidée Cristina e
a Base Regional, desta vez como intérprete e cantora. No
repertório visita canções de ponta a ponta do país, ora com
baiões de Luiz Gonzaga, contemporâneos como Marisa
Monte, Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Carlinhos Brown e duas
pinceladas de músicas autorais cheias de balanço, sempre
com arranjos focados no ritmo esfuziante do Brasileiro
Regional. Público: Livre. 50min.
3 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
11 de julho (qui), 14h - BP Milton Santos

BANDA 3 NO SWING
Clássicos do Rock tocados no formato Swing Jazz! Super
intimista e ao mesmo tempo balançado é a fórmula deste
trio formado por Carlos Pera (voz e guitarra), Fernanda Horvath
(baixo) e Toni Sader (bateria e voz). Público: Livre. 50min.
3 de julho (qua), 14h - BP Adelpha Figueiredo
4 de julho (qui), 14h30 - BP Afonso Schmidt
10 de julho (qua), 10h - BP Érico Veríssimo
12 de julho (sex), 10h - BP Clarice Lispector
13 de julho (sáb), 14h - BP Menotti Del Picchia
17 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
20 de julho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha
26 de julho (sex), 9h30 - BP Affonso Taunay
30 de julho (ter), 14h30 - BP Cora Coralina
31 de julho (qua), 14h30 - BP Brito Broca
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Mangueigarapé Popular Erudito Brasileiro - MPEB
Construído com base na música indígena e negra, o show
do Grupo Mangueigarapé dá ênfase à preservação
ambiental e ao desenvolvimento sustentável, através de um
repertório autoral e de outros autores, onde o espectador é
envolvido no magnetismo sonoro e conscientizador que
mescla as realidades do nordestino trabalhador às culturas,
sons e ruídos da metrópole São Paulo.
Público: Livre. 50min.
l 3 de julho (qua), 14h30 - BP Cora Coralina
l 5 de julho (sex), 9h30 - BP Afonso Schmidt
l 17 de julho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
l 23 de julho (ter), 10h - BP Padre José de Anchieta
l 24 de julho (qua), 14h - BP Gilberto Freyre
l 26 de julho (sex), 10h - BP Professor Arnaldo
Magalhães Giácomo
l 28 de julho (dom), 10h - BP Clarice Lispector
l 30 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 31 de julho (qua), 13h - BP Sérgio Buarque Holanda
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BEATRIZ RODARTE
Uma artista de Minas com cidadania artística do mundo.
Atuou como cantora e pandeirista em grupos como Banda
Flor do Samba, Tambor Mineiro, Banda Pendulum, Harém
da Imaginação e foi idealizadora do Projeto Ocina Sons do
Brasil. Ao longo da sua trajetória teve participações em
várias obras e espetáculos de artistas como Ezequiel Lima,
Péricles Garcia, Anthonio (Candome System), Grooveria
(SP), Jota Erre (PE), Jessé Santo (PE),Cláudio Venturini,
Laiza Moraes, Marcus Viana, Gabriel Guedes entre outros.
Público: Livre. 60min.
l 3 de julho (qua), 14h30 - BP Raimundo de Menezes
l11 de julho (qui), 14h30 - BP Vinícius de Moraes
l 20 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
l 21 de julho (dom), 11h - BP Paulo Sérgio D. Milliet
l 24 de julho (qua), 14h - BP Ricardo Ramos
l 27 de julho (sáb), 13h - BP Sérgio Buarque Holanda
l 28 de julho (dom), 11h - BP Lenyra Fracarolli
l 31 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
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FELIPE SOARES TRIO
O instrumentista e compositor Felipe Soares traz o projeto
Fole na Estrada, com músicas e histórias sobre sanfoneiros
que percorreram diferentes lugares e estilos musicais,
contribuindo com novas sonoridades para a música
brasileira. Faz um passeio pela música de Luiz Gonzaga,
Sivuca, Dominguinhos e Oswaldinho, incluindo clássicos do
choro e da música instrumental nordestina, além de
composições autorais e outros estilos.
Nesta edição, conta com as participações do violonista
Gustavo Marques e da percussionista Priscila Brigante,
integrando a formação do Trio. Público: Livre. 50min.
l 17 de julho (qua), 14h30 - BP Roberto Santos
l 24 de julho (qua), 14h - BP Adelpha Figueiredo
l 27 de julho (qua), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 31 de julho (qua), 14h - BP Thales Castanho Andrade
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CELLO CHORO
Repertório repleto de composições clássicas do choro de
autores como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Jacob do
Bandolim, além de choros mais recentes e composições
próprias.
Cello Choro inova com o violoncelo, surgido na Itália do
século XVI com uma tessitura ampla e única, dando um tom
lírico e marcante ao choro incorporado à formação clássica
de auta, pandeiro, cavaco e violão de sete cordas. Público:
Livre. 50min.
l 17 de julho (qua), 14h - BP Sérgio Buarque Holanda
l 20 de julho (sáb), 14h - BP Marcos Rey
l 23 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 24 de julho (qua), 14h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 27 de julho (sáb), 14h - BP Camila Cerqueira César
l 31 de julho (qua), 14h - BP Adelpha Figueiredo
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O ROCK RURAL DO LANDAU
Construído com base na música indígena e negra, o show
do Grupo Mangueigarapé dá ênfase à preservação
ambiental e ao desenvolvimento sustentável, através de um
repertório autoral e de outros autores, onde o espectador é
envolvido no magnetismo sonoro e conscientizador que
mescla as realidades do nordestino trabalhador às culturas,
sons e ruídos da metrópole São Paulo.
Público: Livre. 60min.
l 2 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 3 de julho (qua), 14h - BP Ricardo Ramos
l 6 de julho (sáb), 11h - BP Gilberto Freyre
l 11 de julho (qui), 11h - BP Vicente Paulo Guimarães
l 12 de julho (sex), 15h - BP Castro Alves
l 13 de julho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha
l 16 de julho (ter), 14h - BP Malba Tahan
l 17 de julho (qua), 14h - BP Helena Silveira
l 20 de julho (sáb), 14h30 - BP Vinícius de Moraes

VERDE LINS E PENA BRANCA
Verde Lins e Pena Branca hoje é a dupla de embolada mais
famosa de São Paulo. Nasceram em Usina de Barreiros –
PE, trabalharam na roça e, por uma dessas grandes ironias
do destino, conheceram-se em São Paulo, onde
colecionam sucessos e muita história pra contar. No
repertório, além das emboladas criadas de improviso,
cantam músicas de seus discos, músicas populares e do
folclore nordestino. A primeira dupla de embolada a gravar
um disco neste estilo em São Paulo em 1994.
Público: Livre. 50min.
l 3 de julho (qua), 15h - BP Paulo Sérgio Duarte Milliet
l 12 de julho (sex), 14h - BP Jamil Almansur Haddad
l 16 de julho (ter), 10h - BP Amadeu Amaral
l 24 de julho (qua), 15h - BP Chácara do Castelo
l 27 de julho (sáb), 11h - BP Jovina Rocha
l 30 de julho (ter), 14h - BP Malba Tahan
l 31 de julho (qua), 14h - BP Ricardo Ramos
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Trio Marrom

TRIO MARROM
Trio Marrom, formado por Curisco, Zé Luiz e Café, traz o
autêntico forró de pé de serra e é conhecido pela ótima
harmonização tradicional e por seus integrantes já terem
tocado com ícones do forró como Dominguinhos,
Anastácia, Zeca Baleiro e Bicho de Pé. O trio possui três
álbuns e por onde passa, mostra o melhor do seu trabalho,
com simplicidade e talento. As composições, em sua
maioria, são próprias e retratam toda a cultura nordestina,
suas raízes e ricas histórias. Para contribuir com o rico
repertório Brasileiro, o Trio Marrom compõe e toca os
ritmos envolventes desta vertente dançante e alegre que
traz na tristeza e simplicidade da vida dura do cidadão
nordestino suas principais marcas.
Público: Livre. 60min.
l 12 de julho (sex), 10h - BP Amadeu Amaral
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INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO DO FILÓSOFO
MODERNO BARUCH SPINOZA (1632-1677)
O Coletivo Autônomo dos Estudantes de Filosoa - CAEF
por meio de seu Grupo de Estudos de Filosoa e
Atualidades o GEFA, juntamente com a Biblioteca
Municipal Brito Broca, promovem no sábado dia
26/07/2019 às 13:00 horas, o quinto encontro de
introdução aos clássicos da História da Filosoa.
Os encontros do Grupo de Estudos de Filosoa e
Atualidades, trazem a possibilidade de realizar a
introdução e assimilação dos pensamentos de lósofos
clássicos e ocorrem uma vez por mês, sempre aos sábados
com horários pré agendados e realizados por um mediador
diferente.
Neste referido encontro serão abordados e discutidos
alguns aspectos principais do pensamento do Filósofo
moderno Baruch Spinoza (1632-1677) e sua relevância
losóca para a atualidade.
Mediadores: Integrantes do Coletivo Autônomo dos
Estudantes de Filosoa -C.A.E.F. Público: Livre. 90min.
l 27 de julho (sáb), 13h - BP Brito Broca
VIVÊNCIA COM BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS,
APRENDIZAGEM E COMPORTAMENTO
O Projeto Bom Dia Infância fará uma vivência com
brinquedos pedagógicos, falando da aprendizagem e
comportamento das crianças. É notável a importância dos
jogos e atividades educativas, que também podem ser
trabalhados em casa como forma de complementar o que

as crianças aprendem na escola.
A vivência será através dos jogos e das atividades, onde a
criança irá aplicar o conhecimento já adquirido. O objetivo
dessa vivência é auxiliar pais e responsáveis na
compreensão das fases do desenvolvimento infantil do
bebê até a fase de alfabetização para que, juntamente com
a escola,possam acompanhar o desenvolvimento das
crianças, além de estarem mais presentes, contribuindo
para o emocional e nas relações interpessoais das crianças.
Público: Livre. 90min.
l 16 de julho (ter), 10h - BP Brito Broca
PEGUE, LEVE E LEIA
Distribuição gratuita de livros.
Todo último sábado do mês. Público: Livre.
l 27 de julho (sáb), 9h às 16h - BP Gilberto Freyre
PROJETO - MULHERES POR SI MESMAS
Com Equipe multidisciplinar da Supervisão de Saúde
Pirituba/Jaraguá
Espaço de cuidado destinado às mulheres que residem ou
trabalham nos territórios de Pirituba, São Domingos e
Jaraguá, com encontros mensais, onde serão discutidas
temáticas diversas, incluindo direitos básicos,
empoderamento, saúde, dentre outras que possam surgir
ao longo dos encontros. Público: 16 anos. 120min.
l 1 de julho (seg), 9h30 - BP Brito Broca
RODA TERAPÊUTICA DAS PRETAS
A Roda Terapêutica das Pretas é uma coletiva de psicólogas
negras e convida você, mulher preta, a participar das
ocinas na Biblioteca Brito Broca - Zona Noroeste, para
conversar sobre diversos assuntos que afetam diretamente
suas vidas enquanto mulheres negras.
Público: 16 anos. 120min.
l 6 de julho (sáb), 15h - BP Brito Broca

CURSOS
| OFICINAS
MÚSICA
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BRINCÂNCIAS LITERÁRIAS
Com Ivani Magalhães
Minicurso com práticas de Mediação de leitura. Para
Educadores e demais interessados. Gratuito. Inscrições
Abertas: 5687-0408.
l 3 de julho (qua), 14h - BP Belmonte
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Prefeito de São Paulo

Bruno Covas

BIBLIOTECAS DA

Secretário de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Alexandre de Almeida Youssef
Secretário Adjunto

Aldo Luiz Valentim
Chefe de Gabinete

Carla Mingolla
Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas

Raquel da Silva Oliveira
Assistentes

Marilda Ferrão Carteiro | Juliana da Silva Santiago | Danilo Ribeiro

NESTE GUIA VOCÊ ENCONTRA A PROGRAMAÇÃO
CULTURAL DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ÔNIBUSBIBLIOTECA, PONTOS E BOSQUES DE LEITURA QUE SÃO
ADMINISTRADOS PELA COORDENAÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS.

Suporte

Raquel Bordinhon Bonagura | Maria Matiko Morita |
Sílvia Vieira | Terezinha Calado
Jovens Monitores: Thiago Andreieve | Mariane Carvalho

PARA CONHECER A PROGRAMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
VISITE O SITE:

Supervisão de Planejamento

http://www.bibliotecas.sp.gov.br

Joeli Espírito Santo da Rocha
Equipe Técnica

Claudio Roberto da Silva | Lucas Carlos de Oliveira Silva | Ricardo Ernesto
Vasquez Beltrão | Wladimir Martins do Prado
Estagiárias: Lorena Freitas da Silva | Jéssica Oliveira Santos
Website SMB

Lícia Pupo De Paula | Laura Junqueira Caldas
Estagiária: Sheila Leite Lopes
Supervisão de Programas e Projetos

Lindsay Castro Lima
Programadores

Evaldo Piccino | Natalia Freitas | Natália Santos
Jovem Monitora: Érika Lins

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
http://centrocultural.sp.gov.br

Supervisão de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação

Wanda Moreira Martins Santos
Equipe Técnica

Roseli Akimi | Pablo Derqui | Cláudia Oliveira | Janaína Pissinato | Ana Reis
Supervisão de Bibliotecas

Sueli Nemen Rocha
Núcleo Regional de Bibliotecas Leste e Sul

Roseli Pires dos Santos Destre
Núcleo Regional de Bibliotecas Centro, Norte e Oeste

Adilva Maria Azevedo Santos
Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Marta Nosé Ferreira
Coordenação de Informática
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