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Artista e Musicoterapeuta Celise Melo 
comemora 28 anos da personagem Celelê

No dia 15 de novembro, a 
Artista e Musicoterapeuta Celise 
Melo comemora 28 anos da perso
nagem Celelê, com o lançamento 
da revista educativa Sementinha 
e a exibição de um novo vídeo.

Em 1993, criou a persona
gem Celelê e já se apresentou 
ao vivo no Brasil, em Portugal, 
Espanha, Itália, França e Israel 
com sucesso de público e crítica, 
mantendo sempre sua originali
dade e autenticidade. 

O Vídeo Educativo “Vamos 
Plantar Sementinhas” será lança
do em novembro na TV Aberta SP 
(Canal 9 NET e 8 Vivo TV Fibra), 
nos seguintes dias e horários: 
15/11 às 15h30, 17/11 às 20 horas, 
19/11 às 10h30, 22/11 às 15h30 e 
24/11 às 20 horas. Estará dispo
nível no YouTube, a partir do dia 
25/11 no Canal celeleeamigos.

A Revista “Sementinha” 
contém atividades educativas 
para ler, completar e colorir. 
Informações no site www.celelee 
amigos.com.br
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Biblioteca de São Paulo oferece diversas 
atividades culturais e cursos gratuitos

Em novembro, a programa
ção das duas bibliotecas do go
verno do Estado de São Paulo 
contempla várias atividades cul
turais e cursos gratuitos. Entre 
os destaques, estão os convi
dados especiais do programa 
Segundas Intenções. A escritora 
Cidinha da Silva fala sobre sua 
trajetória profissional e predile
ção pelas crônicas, no dia 6 de 
novembro, das 11 às 13 horas, na 
Biblioteca de São Paulo (BSP). 
O encontro é presencial e serão 
mediados pelo escritor e jornalis
ta Manuel da Costa Pinto.

A BSP também oferece, no 
dia 24 de novembro, das 10 às 
12h30, a oficina Parada Poética: 
Dicionário do Esquecimento, re
alizada por Renan Inquérito. O 
doutor em Educação Ostentação 
e autointitulado Rapeiro e Sa
rauzeiro convida os participan
tes a esquecerem os significados 
das palavras e propõe a criação 
de um novo dicionário, confe
rindo um sentido mais humano 
e afetivo às palavras.

Mês da Consciência Negra

Para marcar o mês de refe
rência a luta e orgulho do povo 
negro, a programação terá in
tervenções poéticas e saraus. Na 
BSP, a escritora nordestina Jô 
Freitas, comanda a Intervenção 
Poética: Camélia, onde estão os 
negros?, uma caminhada com 
declamação de poemas de poe
tas pretos contemporâneos. A 
atividade acontece no dia 20 de 
novembro, em duas apresenta
ções: das 12 às 13 horas e das 
14 às 15 horas. No mesmo local, 
no dia 25 de novembro, das 11 
às 12 horas, o coletivo Casa do 

Meio do Mundo, traz em forma
to de sarau, uma experiência de 
valorização da identidade cultu
ral da arte preta, periférica e in
dependente por meio da poesia, 
música e microfone aberto.

As obras escolhidas para os 
Clubes de Leitura e Clubes do 
Audiolivro também celebram 
o orgulho da identidade negra.  
A curadoria dos clubes elegeu 
Bomcrioulo, Adolfo Caminha 
(Clube de Leitura) e Becos da 
memória, de Conceição Evaristo 
(Clube do Audiolivro). 

Agenda da programação 
de novembro

Intervenção Poética: Camé-
lia, onde estão os negros? 
Sábado, 20 de novembro, das 12 
às 13 horas e das 14 às 15 horas
Atividade presencial. Não é ne
cessário inscrição

Oficina Parada Poética: 
Dicio nário do Esquecimento

Quartafeira, 24 de novembro, 
das 10 às 12h30
Atividade presencial, indicada 
para pessoas acima de 16 anos
Não é necessário inscrição. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada

Sarau no Meio do Mundo
Quintafeira, 25 de novembro, 
das 11 às 12 horas
Atividade presencial
Não é necessário inscrição. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada

A Biblioteca de São Paulo está 
localizada no Parque da Ju ven
tude Dom Paulo Evaristo Arns na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, 
Santana (ao lado da Estação Ca
ran diru do Metrô). Para mais in
formações ligue: (11) 20890800. 
Acompanhe a Cultura: Site  
https://www.cultura.sp.gov.br/ | 
Facebook @culturasp | Instagram 
@culturasp | Twitter @culturasp 
| YouTube @CulturaEstadoSP
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A escritora Cidinha da Silva e o jornalista Tom Farias são os convidados 
do Segundas Intenções, programa realizado mensalmente na 

Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Villa-Lobos

Ônibus adesivados alertam para a 
Campanha Novembro Azul

A Campanha Novembro 
Azul, tem como objetivo alertar 
a sociedade sobre o diagnóstico 
precoce do Câncer de Próstata.  
A SPTrans vai participar da 
campanha e terá um total de 13 
ônibus adesivados com frases 
incentivando a importância da 
prevenção. Esses ônibus estão 
em circulação pelos bairros das 
zonas:  oeste, leste, sul e norte 
da capital.

As mensagens são acom
panhadas com logomarca que 
simboliza a campanha contra o 
Câncer de Próstata. A divulga
ção é feita por adesivo com ma
terial perfurado e está colocado 
nas laterais dos veículos e nos 
vidros, e ficará nos coletivos du
rante todo o mês de novembro.

A SPTrans apoia a iniciativa 
por parte das empresas conces
sionárias em ações de humaniza
ção do serviço de transporte com 
adesivagem de ônibus em home
nagem às datas comemorativas. 
Fazem parte desta ação especí
fica as empresas: A2, Pêssego, 
Transunião, MobiBrasil, Trans
cap e Sambaíba.

Confira as frases que estão 
adesivadas nos veículos:

“Craque que é craque dribla o 
preconceito e dá uma goleada no 
Câncer de Próstata. Uma atitu
de certa decide o jogo.”
“Novembro Azul”
“Mês de prevenção ao Cân
cer de Próstata” e “Atitude 

contra o Câncer de Próstata é a 
prevenção.”
“Todos juntos na luta contra o 
Câncer de Próstata.”
“Novembro Azul. Mês de pre
venção ao Câncer de Próstata”
“Campanha de conscientiza
ção e prevenção ao Câncer de 
Próstata: cuidar da saúde tam
bém é coisa de homem”

Foto: SPTrans

Veículos estão em circulação em todas as regiões da cidade 
em referência à prevenção ao Câncer de Próstata

Novembro Azul

Incêndio atinge comunidade do Boi Malhado 
e deixa dezenas de famílias desabrigadas

Na tarde da última segunda
feira (8), um incêndio atingiu 
a comunidade do Boi Malhado, 
em Vila Nova Cachoeirinha, dei
xando dezenas de famílias desa
brigadas. Localizada na Ave
nida Deputado Emílio Carlos, 
a comunidade fica ao lado do 
Hospital Cachoeirinha, que não 
foi atingido e manteve seu fun
cionamento normal.

De acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros, o incên
dio foi de grandes proporções. 
Para combater as chamas, foi 
necessário enviar 21 viaturas 
envolvendo 75 profissionais em 
3 frentes diferentes. 

A origem do incêndio é 
desconhecida, porém episó
dios como esse, infelizmente 

são recorrentes em comunida
des como a do Boi Malhado. De 
acordo com o próprio Corpo de 
Bom beiros, em comunidades há 
muitos pontos com sobrecarga 
de energia como vários fios liga
dos a uma só tomada, o que cau
sa superaquecimento da fiação. 
Com a presença de muito ma
terial inflamável como madei
ra e até papelão, a formação de 
um foco de incêndio acaba sen
do comum. 

Em situações dessa nature
za, a Secretaria Municipal de 
As sistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS) realiza o aten
dimento às pessoas atingidas. 
Em nota, a Prefeitura informou 
que a Supervisão de Assistência 
Social (SAS) Casa Verde/

Ca choeirinha prestou atendi
mento às 74 famílias. Embora 
nenhuma família tenha optado 
pelo acolhimento, foram entre
gues: 213 colchões, 213 coberto
res, 213 kits de higiene, 75 ces
tas básicas e 75 kits de limpeza. 

Além desses insumos, a 
equipe do CRAS (Centro de 
Referência de Assistência So
cial) Cachoeirinha realizou o 
trabalho de levantamento de 
dados das pessoas que per
deram documentos no incên
dio para encaminhamento ao 
Poupatempo. Equipe da Defesa 
Civil também esteve no local e, 
após vistoria, não houve neces
sidade de realizar interdições 
nos imóveis que não foram atin
gidos pelas chamas.
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Incêndio de grandes proporções atinge comunidade da Zona Norte

Vila Nova Cachoeirinha


