


ENCONTRO DE CAPOEIRA
E TROCA DE CORDÃO

ENCONTRO DE CAPOEIRA
E TROCA DE CORDÃO 
Dia 5 de agosto

sábado

Organização: mestre Yuna 

Secretaria Municipal de Cultura

centro



Saiba mais
Facebook farofafestivaldefotografia

Instagram @farofaoficial

Apoio Cultural:



Circuito Mazzaropi 

um caipira em bariloche

Correalização:

APELC
Projeto Esporte Lazer Cultura

Realização:

Secretaria Municipal
de Cultura

Cine 7ª Arte apresenta

Dia 15/8 , às 19 horas- terÇa-feira

FLUBBER - UMA INVENÇÃO DESMIOLADA
Dia 17/8 às 10 horas 

e às 14 horas- quinta-feira

Rua Domingos Vitorino, 68 - Colorado

Local: Centro Cultural Colorado   Monteiro Lobato  

Mais informações pelo telefone (11) 4747-4180



Dia 18 de agosto
sexta-feira



Secretaria Municipal de Cultura

Dia 18/8 
sexta-feira 

às 20 horas

Banda Ukiè

Apresentação da banda de Suzano em homenagem 

aos cantores e compositores Cartola e Nelson Cavaquinho.



Mais informações pelo telefone (11) 9-9526-3561

SARAU
“LiteraturaNossa”

Dia 18 de agosto

às 19h30
sexta-feira Associação dos Nordestinos do Alto Tietê (Anat)

Rua Bandeirantes, 750 - Jardim Revista

Resumo da atividade: 
O sarau  LiteraturaNossa  é uma iniciativa da Associação Cultural Literatura no Brasil que, desde 2009, 
reúne escritores, poetas e ar tistas da periferia para comungar a palavra e a cidadania.

Realização: Apoios:

Taciano Holanda - Graduando de 
Desenvolvimento de Sistemas e 
Cursando Técnico em Multimídia,
ainda é responsável-técnico do 
Espaço Cultural Opereta, agente 
cultural em Poá-SP, desenvolvedor, 
videomaker, produtor musical e
técnico de som e luz.                    .



Mais informações pelo telefone 4747-4180

Dia 19 de agosto
sexta-feira

às 19 horas

Pedro e Zé se encontram na hora 

da pesca, e a pescaria torna-se 

uma divertida competição de egos. 

A intrometida lavadeira está lá para 

não deixá-los esquecer que não é 

só de contar histórias que se vive 

um trabalhador.

Prefeitura de

Suzano
Trabalhando o presente para construir o futuro

Realização

CIA AMADORES EM

OS PESCADORES
CIA AMADORES EM

OS PESCADORES

Rua Domingos Vitorino, 68 - Jarim Colorado

Centro Cultural Colorado 
  Monteiro Lobato  

Local: 



oficina de 
CINEMA

Dia 21 DE AGOSTO 
às 14 horassegunda-feira,

Projeto "Dogma com Leandro Watanabe", 

Museu da Imagem 
e do Som (MIS)

Realização:

Secretaria Municipal
de Cultura

Apoio:

Inscrições e informações pelo telefone (11) 4747-4180



Circuito Mazzaropi 

o jeca e a freira

Correalização:

Museu da Imagem 
e do Som (MIS)

Realização:

Secretaria Municipal
de Cultura

Dia 22 DE AGOSTO 
às 19 horasterÇa-feira,

Cine 7ª Arte apresenta

Mais informações pelo telefone (11) 4747-4180



Prefeitura de

Suzano
Trabalhando o presente para construir o futuro

LOCAL: ANFITEATRO "ORLANDO DIGENOVA" - CENTRO DE EDUCAçÃO E CULTURA "FRANCISCO 
           CARLOS MORICONI" - RUA BENJAMIN CONSTANT, 682 - CENTRO, SUZANO - SP

, 



Secretaria Municipal de Cultura

Músico, compositor e arte educador formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e pela Faculdade 

Paulista de Artes, Magno Camilo é fundador do grupo CIRANDAR. O grupo é voltado para a pesquisa da cultura 

popular brasileira e participou do prêmio "Milton Santos" em 2013. 

Além de músico, o artista também desenvolveu trabalhos como "brincante" no grupo "MúSIcAnTeS", de 2004 a

2012. Atualmente, desenvolve estudos e pesquisas sobre a viola caipira, além de participar de shows e de

gravações como contrabaixista e cantorias em voz e violão.

25/8
 SEXTA-FEIRA

 ÀS 
20 HORAS

MODA DE VIOLA
" "MAGNO CAMILO

Com o propósito de contribuir com a cultura da região, divulgando a música de boa qualidade, mas que não tem 

espaço nas rádios comerciais, o British in Concert tem por objetivo criar espaço para a música de concerto, 

alternativa, instrumental e popular. O projeto busca oferecer opções de lazer e de cultura, incentivando o gosto 

pela música, e promovendo e valorizando artistas profissionais e iniciantes. Todos os estilos são contemplados,

do jazz à moda de viola, do barroco ao choro, da música contemporânea à música erudita.



CINEMA

NEED FOR SPEED - O FILME

Dia 26 DE AGOSTO 
às 19 horasSÁBADO, 

Rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Colorado

Local: Centro Cultural Colorado   Monteiro Lobato  

Cine 7ª Arte apresenta

Mais informações pelo telefone (11) 4747-4180

Correalização:

APELC
Projeto Esporte Lazer Cultura

Realização:

Secretaria Municipal
de Cultura



Dia 29/8
terça-feira
às 20 horas

Cidinha da Silva é escritora mineira e formada em História, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Há tempos, começou 

a publicar artigos acadêmicos sobre relações sociais, de gênero e de diálogos com a Educação e a Juventude. Em 2006, 

cedeu ao forte desejo de contar suas próprias histórias. Posicionada politicamente e portadora de um aguçado senso crítico, 

transmite nos seus trabalhos o sentimento de indignação e revolta ao racismo que, para ela, muitas vezes, está amparado

por formas cordiais e afetuosas no dia a dia.

É autora dos livros "Cada tridente em seu lugar"; "Os Nove Pentes D'África"; "Kuami"; "O Mar de Manu"; "Oh, Margem! 

Reinventa os Rios" e "Racismo no Brasil e Afetos Correlatos" .

Com Cidinha da Silva



Circuito Mazzaropi 

A BANDA DAS VELHAS VIRGENS

Correalização:

Museu da Imagem 
e do Som (MIS)

Apoio:

Secretaria Municipal
de Cultura

Dia 29 DE AGOSTO 
às 19 horasterÇa-feira,

Cine 7ª Arte apresenta

Mais informações pelo telefone (11) 4747-4180



TEMA: "PEDAGOGIA SOCIAL"

CLAUDIO DOMINGOS FERNANDES, mestrando em Educação, pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), 
agente cultural de Poá-SP, cofundador da Associação Cultural Opereta e professor.

 
MARCO AURÉLIO PINHEIRO MAIDA, mestre em Educação, pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), e professor.

Convidados: 

Mediador: TACIANO HOLANDA

Dia 30

A proposta versa sobre apresentar a natureza 
da Pedagogia e a responsabilidade das 
instituições públicas em assumir a dimensão 
pedagógica. 
No campo semântico, Pedagogia não é outra 
coisa senão o encontro entre pessoas diferentes
em vista de conhecer sobre si, sobre os outros
e sobre o mundo (FREIRE, Paulo). 
Conhecer não se resume em saber a causa e 
a consequência das coisas conhecidas, mas, 
também, responsabilizar-se pelo que se conhece 
(DUSSEL, Enrique).
Todo processo pedagógico, se compreendido 
da forma como apresentamos acima, demanda 
uma escolha ética: o que é justo, quando a 
Justiça está sendo subvertida, quais são as 
ações que podem ser classificadas como certas
em relação ao sujeito conhecido, qual é a 
intervenção mais adequada para impedir a 
prática de injustiça e a proposta de uma prática
justa. Quando afirmamos a dimensão pedagógica 
das instituições públicas, dissemos que os 
seus representantes deveriam tomar decisões 

éticas a partir do encontro com essas pessoas: é o encontro que vai determinar o que é justo e injusto e de quais intervenções 
legítimas para o poder público em vista de qualidade de vida da população.

Propomos apresentar nossas argumentações em uma hora e seguir o diálogo com os participantes.


