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Associação Espírita Casa do Caminho 
realiza sua tradicional Festa Julina
A Associação Espírita 

Casa do Caminho promove 
sua tradicional  Festa Julina 
no próximo dia 10 de ju
lho, das 11 às 19 horas, no 
Recanto Colégio Consolata, 
“Rua Epaminondas Luís 
Amorim, 288. Além das  
atra ções típicas como: qua
drilha, brincadeiras e barra
ca de comidas típicas,  a festa 
tem o objetivo de arrecadar 
recursos para as campanhas 
sociais da instituição, que 
beneficiam mais de 1.000 fa
mílias. Os convites no va
lor de R$ 5,00 podem ser ad
quiridos na sede da Casa do 
Caminho e crianças até 12 

anos não pagam.As pessoas 
que quiserem também po
dem contribuir com um 1 kg 
de alimento não perecível.

Fundada em 11 de maio 
de 1974, a Casa do Ca mi
nho situada no bairro do 
Mandaqui, atua  na assistên
cia espiritual e material.

Entre suas atividades 
comunitárias está a distri
buição de sopa, alimentos, 
assistência a gestante, dis
tribuição de leite em pó, de 
cobertores, cursos de alfa
betização para adultos, de 
culinária, de artesanato, 
de Informática e de Corte 
Costura; bazar e Campanha 

de Natal distribuindo ali
mentos e brinquedos. Além 
de aproveitar um grande ar
raiá, participar da festa tam
bém é uma oportunidade de 
colaborar com todas essas 
atividades. 

Serviço:
Data: 10 de julho 
Horário: das 11 às 19 horas
Local: Rua Epaminondas   
Luís Amorim, 288  Lauzane   
Paulista 
Convite: R$ 5.00  Grátis 
para crianças até 12 anos  
Arrecadação de alimentos 
– Doe 1kg de alimento não 
perecível

O FIO QUE NOS UNE 
(VR Editora)  O romance 
escrito por Deborah Strougo 
começa um ano após a mor
te do noivo da protagonista 
Letícia. Depois de 365 dias, 
a dor da perda ainda rever
bera com intensidade den
tro do peito dela. Ela assume 
que o amor é algo relativo 
apenas do passado. A situa
ção se transforma quando 
Thiago – o novo colega de es
critório que sempre usa ca
misetas engraçadas e é todo 
atrapalhado nas referên
cias geek – surge na vida da 
protagonista e mostra que 
o amor pode, sim, renascer 
após tanta dor. Os mistérios 
do destino surpreendem a 
personagem com os fios da 
própria trama, invisíveis aos 
olhos de Letícia e capazes de 

dominar até os mais desa
creditados no amor. A auto
ra é uma das convidadas da 
26ª Bienal Internacional do 
Livro, e estará presente na 
feira no dia 2/7, às 16 horas, 
no estande da VR Editora.

Livros Novos

Programa Biblioteca Viva participa 
da 26ª Bienal Internacional do Livro

Neste ano, a Prefeitura 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal de Cul
tura, participa da 26ª Bie nal 
Internacional do Livro em 
São Paulo, que se realizará 
entre 2 e 10 de julho, no Expo 
Center Norte. Devido ao 
Pro jeto Biblioteca Viva, inte
grante do Plano de metas da 
Prefeitura, a Coordenação 
do Sistema Municipal de Bi
bliotecas (CSMB) leva ao 
evento um estande com ex
posições e distribuição de li
vros editados pela CSMB, 
apresentações culturais, de
bates, entrevistas e informa
ções sobre as realizações das 
bibliotecas públi
cas, além do lança
mento da nova co
leção do projeto De 
Mão em Mão.

A participa
ção das bibliote
cas públicas no 
evento internacio
nal é possibilitada 
pelo Programa Bi
blioteca Viva, que 
busca revitalizar 
estes espaços públi
cos por reconhecer 
a importância do 
papel cultural do 
livro e do incenti
vo à leitura na for
mação social dos ci
dadãos paulistanos. 
“Aproximar o leitor de quem 
produz a palavra é um im
portante caminho para au
xiliar e inspirar novos pro
dutores e novas narrativas”, 
comenta a Coordenadora 
Geral da CSMB, Raquel 
Oliveira.

Abaixo, confira a progra
mação completa no estande 
da CSMB:

Flores de pedras: poesia 
periférica em sp
Sérgio Vaz é um dos princi
pais nomes da literatura pe
riférica em São Paulo, por 
seu papel como poeta e um 
dos pioneiros no movimento 
de saraus.
2/7, às 14 horas.

Vozes Periféricas na Bie-
nal - Escrevivências: dos 
becos ao holofotes com 
Sarau do Binho
Escrevivências de Conceição 
Evaristo e o cotidiano de ar
tistas das periferias
Dia: 3/7, às 14 horas.

Cadernos negros: qui-
lombo poético brasileiro
neste encontro com a es
critora Esmeralda Ribeiro 
abordaremos sua obra e o 
importante trabalho do qui
lombo, hoje, há mais de 40 
anos com a antologia “cader
nos negros”.
Dia: 4/7, às 14 horas.

De sarau em sarau: His-
tórias construídas a partir 
dos encontros e desencon-
tros nos saraus da cidade.
Dia: 5/7, às 14 horas.

Slam manifesto: antro-
pofagia de versos
Ressignificando a poesia das 
ruas, o movimento de slams 
veio como grande expoente 
da poesia engajada. Roberta 
Estrela D’Alva, um dos prin
cipais nomes do Slam no 
Brasil é convidada para falar 
sobre o tema.
Dia 6/7, às 14 horas.

Periferias em movimen-
to: fome, sufoco, solida-
riedade e poesia

Neste encontro, os convida
dos vão falar sobre as manei
ras criativas e sofridas com 
que cada um consegue se
guir na literatura e na vida.
Dia: 7/7, às 14 horas.

Vozes ancestrais: histó-
ria, memória e oralidade
História, memória e orali
dade, qual a intertextuali
dade existente nestes cam
pos quando abordamos a 
li te ratura?
Dia 8/7, às 14 horas.

Novas perspectivas sobre 
o Modernismo de 1922
Os 100 anos de Semana 

Moderna, não sig
nifica que não há 
nada mais para se 
dizer seja sobre ela. 
Estamos, inclusive, 
num momento de 
revisão sobre o seu 
sentido e impor
tância, com pers
pectivas indígenas, 
negras, feminis
tas e LGBTQIA+ 
propondo novos 
olhares sobre esse 
momento tão mar
cante das nossas 
Artes e Literatura.
Dia: 9/7, às 14 
horas.

Conversa com Es-
critores Infan to juvenis 
sobre a bibliote ca da mi-
nha infância com:
Eva Furnari  dia 2/7 às 11 
horas.
Ilan Bernman  dia 3/7 às 11 
horas.
Cristino Wapichana  dia 4/7 
às 11 horas.
Janaína Leslão  dia 5/7 às 
11 horas. 
Lúcia Hiratsuka Mediação  
dia 6/7 às 11 horas. 
Kiusam de Oliveira  dia 7/7 
às 11 horas. 
Penélope Martins  dia 8/7 às 
11 horas.
Pedro Bandeira  dia 9/7 às 
11 horas.
Ricardo Azevedo  dia 9/7 às 
11 horas.
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A ideia da Prefeitura de São Paulo, é introduzir 
as bibliotecas na vida do jovem leitor


