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Bairro de Pinheiros comemora
450 anos com eventos culturais gratuitos

Texto: Maurício Martins
mauriciomartins@prefeitura.sp.gov.br

U

ma semana de atrações culturais foi elaborada pela
Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, por
meio da Subprefeitura Pinheiros, para comemorar os
450 anos do bairro. A programação começou ontem
e se estenderá até o próximo sábado, dia 15, quando
o bolo de aniversário será cortado, durante a 33ª Feira
da Vila Madalena.
As atrações são as mais variadas. Shows de samba

com a escola de samba Pérola Negra; de reggae, com o
grupo Planta e Raiz; de forró, com o Trio Virgulino; e de
rap, com o grupo Guerreiros Du Gueto. Haverá shows
de música instrumental e a DJ Sônia Abreu apresentará
performance de música eletrônica.
O aniversário do bairro contará ainda com intervenções artísticas pelas ruas da região, atividades literárias,
exposições, palestras, feirinhas culturais, entre outras.

PROGRAMAÇÃO
• 11/8
- 15h – Subprefeitura Pinheiros, Auditório Chico Mendes - palestra sobre o MEI – Micro Empreendedor e
Banco do Povo.
• 12/8
- 16h às 19h - Largo da Batata, shows variados (Grupo
Planta e Raiz, Trio Virgulino, Grupo Kolombolo apresenta: Grupo Curimba, Grupo de Rap “Guerreiros Du
Gueto”, intervenções do Grupo Caixote do Teatro e
encerramento da Escola de Samba Pérola Negra).
• 13/8
- 19h30 – Unicsul – rua Butantã, 285, sala 604 – palestra sobre Educação Financeira “Geração Futuro”.
• 14/8
- 15h às 19h – Praça dos Omaguás - shows com a DJ
Sônia Abreu e Duofel (duo de violões)
- 18h30 – Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima – rua
Henrique Schaumann, 777 - Zeros e Uns Poesias: A
poética no hip hop – leitura poética com livro e disco,
com DJ MC, Poetisa e Convidados.
• 15/8
- 9h30 – rua Teodoro Sampaio, esquina com a rua
Simão Álvares - plantio da primeira árvore do Projeto
Verde, de responsabilidade social da ACSP Distrital
Pinheiros;
- 10h – Missa em Ação de Graças dos 450 Anos de
Pinheiros – local ACSP-Distrital Pinheiros, rua Simão
Álvares, 517;
- 11h30 – Rua Fradique Coutinho, esquina com a rua
Wisard - na 33ª Feira da Vila Madalena haverá o corte
do bolo de aniversário de Pinheiros;
- 16h – Praça Eder Sader - Teatro Mamulengo da
Folia.

Texto: Juliana Freitas
jfcorreia@prefeitura.sp.gov.br

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras promove, desde ontem, uma série
de atrações para comemorar os 56 anos do
Mercado Municipal da Lapa. Os freqüentadores poderão participar de aulas gratuitas de
culinária, assistir a apresentações circenses e
a shows musicais.
A programação ocorre todas as terças-feiras, até o dia 24, data do aniversário do mercado. Os participantes poderão inscrever-se em
aulas gratuitas de salgados ou cupcake, assistir
a apresentações musicais, de dança, malabarismo e fanfarra, além de participar dos sorteios
de brindes. Para as crianças haverá atividades
como pintura facial e distribuição de balões.
Será eleito também o box mais festivo.
As atividades são realizadas das 10h às 18h
e para participar basta comparecer ao local.

PROGRAMAÇÃO:
• 17 de agosto
- 10h - Aula cupcake, com sorteio do
“Kit Cupcake”
- 15h - Parabéns pra você – Funcionários
do Mercado
- Apresentação musical - Acordeões
- 18h - Sorteio de 15 cestas de produtos
• 24 de agosto
- Durante todo o dia – visitas e Concurso
Box mais Festivo
- Hora em Hora – Distribuição de bolo
aos clientes nas barracas
- 13h às 19h - Pintura de rosto e distribuição de balão para as crianças
- 15h - Parabéns pra você – Funcionários
do Mercado
- 16h – Apresentação de fanfarra
- 17h - Apresentação de malabarismo
- 18h - Sorteio dos prêmios
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Mercado da Lapa faz 56 anos com cursos de culinária e shows musicais

A festividade ocorre todas as terças-feiras, até o dia 29, data do
aniversário do mercado
SERVIÇO:
56 anos do Mercado Municipal da Lapa
Endereço: Rua Herbart, 47 - Lapa
Horário: das 10h às 18h - Informações: 3832-1834/3641-3946

Texto: Felipe Araujo
felipearaujo@prefeitura.sp.gov.br

O Sport Clube Corinthians deixará de lado o futebol hoje, 11 de agosto, para receber o programa Vem
Dançar, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Recreação. O baile dedicado ao público da terceira
idade terá como tema o Dia do Folclore, a ser comemorado no dia 22.
Entre as 13h e as 17h, além de muita dança, os
presentes se divertirão com atrações especiais. A Associação Cultural Corrente Libertadora será responsável
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Baile Vem Dançar homenageia o Dia do Folclore, hoje, no Corinthians
pelas apresentações de samba de roda e da dança de
origem baiana, maculelê, que mescla dança e luta com
bastões.
Os craques de sempre, como Basílio, Badeco e
Wilsinho, além de ser homenageados pelo programa,
tentarão mostrar que são bons na dança tanto quanto
com a bola nos pés.
Outro homenageado do dia será o compositor,
cantor, ator e humorista Adoniran Barbosa, que completaria 100 anos no último dia 6 de agosto. O Poeta
do Bexiga, como era conhecido, faz parte das histórias
ilustradas no Museu do Bexiga, coordenado por Walter
Taverna, que também receberá uma honraria no baile.
O endereço do baile: rua São Jorge, 777, Tatuapé.

