
PROJETO ENCONTROS

ESTAÇÕES:
PARAÍSO - ARTUR ALVIM - 
CORINTHIANS-ITAQUERA

Confira 
a programaçÃo
no nosso site:
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programação sujeita a alterações sem prévio aviso. importante: os conteúdos inseridos nas exposições não expressam a opinião do metrô de são paulo, sendo de única responsabilidade do expositor. ano de exibição das exposições e eventos: 2011.

Confira a programação no nosso site:

www.metro.sp.gov.br

florestas  
estaÇão largo treze | 10 a 31
artIstas Do grUPo oKa
okaarte.wordpress.com – okaarte@gmail.com
CUraDorIa: oscar D’ambrosio

JulholInha Da CUltUra

atlântICa - Dos
ínDIos a nós
estaÇão brás | 10 a 31 
fotógrafo: J. andrade – www.jotandrade.com
aPoIo: terra Indígena guarani tenonde Porã 
realIzaÇão: agência ambiental Pick-upau
www.pick-upau.org.br | PatroCínIo: feMa, sVMa e PMsP

PlataforMa CIDaDes
sUstentáVeIs
estaÇão ClínICas | 10 a 31
realIzaÇão: rede brasileira por Cidades Justas e sustentáveis, 
rede nossa são Paulo e fundação avina 
www.cidadessustentaveis.org.br
aPoIo: Virada sustentável

sIlenCIoso Contar
estaÇão lUz | 10 a 31 
fotógrafa: Karen Montija 
ProDUÇão eXeCUtIVa: rose de Paulo 
CUraDorIa: Mali frota Villas-bôas 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo e galeria Mali Villas-bôas

neM tUDo
aCaba eM PIZZA
estaÇão são bento | 1º a 31
artIstas Da ofICIna VIranDo Do aVesso | ProDUÇão: 
Kaká de andara e rose de Paulo | PatroCínIo: Virando  
do avesso e Instituto Mais | realIzaÇão: Chiron Produção
aPoIo: www.fibops.com.br e versaocultural.blogspot.com

florestas De segall
estaÇão santa CrUz | 10 a 31 - Vitrine lasar segall
realIzaÇão: Metrô de são Paulo e Museu lasar segall

DIVersIDaDe Das
florestas brasIleIras
estaÇão VIla MaDalena | 10 a 31 
artIsta: nerival rodrigues - nerival40@hotmail.com

olhares sobre 
a ágUa e o ClIMa
estaÇão sé | 10 a 31 
realIzaÇão: WWf-brasil – www.wwf.org.br
grupo hsbC - www.hsbc.com.br
e ana – agência nacional de águas - www.ana.gov.br
aPoIo: Cet-água e Virada sustentável

o fUtUro Da aMazÔnIa
estaÇão JarDIM são PaUlo | 10 a 31 
fotógrafo: araquém alcântara 
CUraDor: Matthew shirts
PatroCínIo: abril, CPfl energia, bunge, Petrobras,
grupo Camargo Corrêa e Caixa
realIzaÇão: Planeta sustentável e national geographic 
aPoIo: Virada sustentável

Mestre-sala
e Porta-banDeIra
estaÇão tatUaPé | 1º a 31 
CrIaÇão: silvio galvão - www.silviogalvao.com.br
Mestre artesão: sandro rodrigues
eXeCUÇão: CooPeraaCs - contato@cooperaacs.com.br 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo 

VIDa De Cão
estaÇão trIanon-MasP - VItrIne Do MasP | 10 a 31 

artIsta:  eduardo Verderame - http://everderame.wordpress.com
CUraDorIa: regina silveira 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo  e MasP - Museu de arte  
de são Paulo assis Chateaubriand

MOSTRAS FIXAS

a CIDaDe e seUs baIrros  
IPIranga:  
o baIrro Do grIto! 
estaÇão alto Do IPIranga | 1º a 31 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo
aPoIo: adhemir fogassa Maquetes -
www.maquetes.com.br

a CIDaDe e seUs 
baIrros santo aMaro 
estaÇão largo treze | 1º a 31 
realização: Metrô de são Paulo

VItrIne De IKebana
estaÇão lIberDaDe | 1º a 31 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo  
e associação de Ikebana do brasil 
PatroCínIo: Yakult 

VIla zelIna - baIrro leste 
eUroPeU De são PaUlo
estaÇão sé  | 10 a 31
PatroCínIo: slaviantours - www.slaviantours.com, revistaria 
rosa Mística - lcdamaral@terra.com.br e Colégio franciscano 
são Miguel arcanjo - www.colegiosaomiguel.com.br | aPoIo: 
subprefeitura da Vila Prudente | realIzaÇão: associação dos 
Moradores do bairro de Vila zelina e aMoVIza - www.amoviza.org.br

VIllas - gUaranI M'bYa  
tenonDe Porã
estaÇão Paraíso | 10 a 31 
fotógrafo: J. andrade – www.jotandrade.com
aPoIo: aldeia tenonde Porã
realIzaÇão: agência ambiental Pick-upau
www.pick-upau.org.br | PatroCínIo: feMa, sVMa e PMsP

Carro De Mão
estaÇão trIanon-MasP - VItrIne Do MasP | 10 a 31 
artIsta: renata Pedrosa - www.renatapedrosa.com.br 
CUraDorIa: regina silveira 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo e MasP - Museu de arte  
de são Paulo assis Chateaubriand

o brasIl QUe faz
estaÇão saCoMã | 10 a 31 
artIsta: silvia Contardi 
ProDUÇão eXeCUtIVa:  rose de Paulo 
CUraDorIa: Mali frota Villas-bôas 
realIzaÇão: Metrô de são Paulo e galeria Mali Villas-bôas

MeIo aMbIentee saÚDe:  
o DesafIo Das MetróPoles
estaÇão ana rosa | 10 a 31
realIzaÇão: Instituto saúde e sustentabilidade -
www.saudeesustentabilidade.org.br
PatroCínIo: grupo raia, saraiva, enterpa, Clínica Medicina
da Mulher e fakiani Construtora | aPoIo: Virada sustentável

fIle PaI - PaUlIsta
aVenIDa InteratIVa
estaÇÕes: brIgaDeIro | trIanon-MasP | 
ConsolaÇão | VIla MaDalena | 18 a 28

o fIle é uma mostra que reúne obras interativas  
e games. são trabalhos que se diversificam nas várias 
áreas da cultura digital, uma das principais tendências  
e movimentos da contemporaneidade.

PatroCínIo: santander e Lei de incentivo à Cultura - minC
InstItUIÇÕes ParCeIras:
santander Cultural, fiesp e sesi
realIzaÇão: fiLe - electronic Language international 
festival - www.file.org.br
CUraDorIa: ricardo Barreto
e paula perissinotto
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