
 
 

 
SEMANA DE JUVENTUDE 2017 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
 
Data: 20 de novembro de 2017 
Integrado ao Festival Até o Tucupi 2017 
Horário: 16h às 21h  
Atividade: Estação wikipédia Personalidades Negras do movimento negro no Amazonas. 
Local: MUSA do Largo de São Sebastião  
 
Data: 20 de novembro de 2017 
Integrado ao Festival Até o Tucupi 2017 
Horário: 20h às 23h  
Atividade: Abertura do Festival Até o Tucupi 2017 - Show Personalidades Negras 
Local: Teatro Amazonas 
Av. Eduardo Ribeiro, Centro, Manaus - AM 
 
Data: 21 e 22 de novembro de 2017 
Integrado ao Festival Até o Tucupi 2017 
Horário: 14h às 17h  
Atividade: Seminário Até o Tucupi de Música 
 
Painel ‘Da composição às plataformas digitais’. 
Facilitadora: Elisa Maia e Bernardo Mesquita 
 
Painel ‘Preview do projeto de mestrado sobre grupo musical de comunidade Quilombola em             
Oriximiná/PA’. Facilitador: Marcos Alan. 
Local: Escola Superior de Artes e Turismo - UEA 
Av. Leonardo Malcher, 1728 - Praça 14, Manaus - AM 
 
Mesa-redonda ‘Até o Tucupi de Música no Amazonas’. Mediador: Bernardo Mesquita.           
Convidados: Nilzilene (projeto de graduação falando sobre ‘A presença da mulher nas            
bandas de forró em Manaus’), Everaldo Barbosa (projeto de graduação sobre ‘As relações             
de trabalho nos corpos artísticos da SEC-AM’, Elisa Maia (produtora do Festival Até o              
Tucupi). 
 



 
 

 
Data: 22 de novembro de 2017 
Horário: 09h às 11h 
Atividade: Debate sobre o ‘Políticas para a juventude negra e o Plano Municipal de              
Juventude’, exposição fotográfica Felipe Fernandes, Paulo Trindade e Rodrigo Duarte e           
exibição de filmes. 
Local: Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos (Km 24). 
Endereço: Endereço: BR 174 - K23 - Distrito Agropecuário 
 
Data: 22 a 24 de novembro de 2017 
Horário: 18h às 21h 
Integrado ao Festival Até o Tucupi 2017 
Atividade: Oficina ‘Todas são manas - Introdução à produção de beats’ Facilitadora: Naty             
Veiga.  
Local: Coletivo Difusão 
Endereço: Rua Boa Sorte, 555. Bairro Presidente Vargas (Matinha). 
 
Data: 23 de novembro de 2017 
Horario: 9h às 12h 
Atividade :Ação de Cidadania, debate, exposição fotográfica Felipe Fernandes, Paulo          
Trindade e Rodrigo Duarte e exibição de filmes 
Local: Comunidade Ebenezer 
Endereço: Tarumãzinho (Zona Rural) 
 
Data: 23 de novembro de 2017 
Horario: 19:00 
Atividade: Roda de Conversa ‘Mais negras e negros na política’ 
Facilitadora: Michelle Andrews e Priscila Carvalho 
Local: MUSA do Largo 
Endereço: R. Costa Azevedo, 272 - Centro, Manaus - AM 
 
Data: 24 de novembro de 2017 
Horário: 14h às 17h 
Atividade: Ação de cidadania: SINE - Emissão de CTPS (carteira de trabalho) 
Local: SINE Cidade Nova  
Endereço: Av. Max Teixeira, 3551 - Cidade Nova, Manaus - AM 
 
 



 
 

 
 
 
Data: 25 de novembro de 2017 
Horário: 16h às 22h 
Integrado ao Festival Até o Tucupi 2017 
Atividade: Mostra de Música e Feirinha 
Artistas: 
Ana Lu (RR) 
Cardíaco (AM) 
Código Da Rua Mc's (AM) 
333 (AM) 
Gramophone (AM) 
Lary Go & Strela (AM) 
Os Últimos (RO) 
THAIS BADU (PA) 
VAPOR (AM) 
Victor XAMÃ (AM) 
Local: Les Artistes Café Teatro 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 377 - Centro, Manaus - AM 
 
Data: 26 de novembro de 2017 
Horário: a partir das 9h  
Atividade: Semana da Juventude - Esportes Radicais 
Local: Ponta Negra 

https://www.facebook.com/bandacardiaco/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CODIGODARUA/?fref=mentions
https://www.facebook.com/coletivo333/?fref=mentions
https://www.facebook.com/bandagramophone/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ana.larissa.948011?fref=mentions
https://www.facebook.com/bandaosultimos/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Thaisbaduoficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/oficialvapor/?fref=mentions
https://www.facebook.com/VictorXAMA/?fref=mentions

