Ninguém calará a boca do

Nossa Comunidade está em festa. No dia 16 de Março de 2005 às 16:00h, os jovens
monitores do ECBF - Espaço Cultural Beija-Flor em Diadema-SP, estarão concretizando o seu
mais audacioso projeto social, O Programa de Comunicação Social "Gritos Urbanos".
Esta é a mais nova ferramenta de transformação social, onde estão sendo colocados toda a garra
e entusiasmo dessa galera de idéias comprometidas com o futuro de toda a sociedade.
Será um programa forte, polêmico, envolvente, alegre e irreverente.

Apresentação de:

Regina Casé
Convidados especiais:
Ator Gero Camilo, Silvetty Montilla e Banda AFRO REGGAE.
Participação do Grupo JULGADOS CULPADOS.
Venha, participe, envolva-se. Reuniremos durante 3 (três) horas de evento, música, teatro, entrevista,
bate-papo, exposição e, muita emoção, parte dela trazida por você. Gritos Urbanos trás o tema

"VIDAS - As Faces e Forças de Um Povo"
e chama a sua voz para ecoar no nosso teatro e, na forma de ser, viver e pensar de toda a sociedade.

Não deixe de vir!
Obs! Os portões do Espaço Cultural Beija-Flor serão abertos uma hora antes do Programa iniciar,
às 16:00h. Aproveite este tempo que antecede o programa para prestigiar os artistas de rua e/ou
deixar parte de sua própria história gravada no Museu da Pessoa - conceituada ONG, que estará
no dia do evento registrando depoimentos de vida.

Não Acabou!!!
Grande show de encerramento com:
Banda AFRO REGGAE, Banda BEIJA-FLOR,
Grupo JULGADOS CULPADOS, Banda EXPERIMENTAL BEIJA-FLOR

e participação especial:

Regina Casé
Venha entrar na Boca do Gritos Urbanos, escorregar por sua Garganta, soltar o seu Grito
e descobrir As Faces e Forças de Um Povo que tem muita história pra contar.
Programa Gritos Urbanos:
Local: ECBF - Espaço Cultural Beija-Flor , Estrada Pedreira Alvarenga 2343, Bairro Eldorado, Diadema - SP.
Horário: 17:00 - 20:00h. (portas abertas às 16:00h) ~ Dia: 16 de Março de 2005

Show de encerramento:
Local: Parque Ecológico Eldorado - próximo ao ECBF. ~ Horário: 20:00h às 22:30h.
Contato: (011) 4049 4440 / 4047 2231 ~ E-mail: gritos@carfweb.net
Web: www.carfweb.net/gritos ~ Blog: www.gritosurbanos.blogspot.com

OBS!
Idade minima é de 14 anos. A entrada será franca, mas os ingressos são limitadas para o Programa.
Para garantir o seu, ligue 4049 4440 ou 4047 2231 e faça o seu pedido.
O grande Show de Encerramento no Parque Ecológica será aberto a todos.
APOIO:

472E0A

