Leci
no seu
Bairro

Veste a bermuda e um bom chinelo
Toma cerveja, domingo é belo
Bota uma carne na churrasqueira
Para um amigo que viu na feira
Essa é a vida da zona norte
Paz e saúde e boa sorte.
Essa é a vida de toda a gente
Que paga impostos decentemente
Deixa viver, quem sabe toca um tantã
Deixa viver, quem samba até de manhã
Deixa viver, quem mora no Jaçanã
Deixa viver, deixa viver...

São Paulo,
Julho de 2018
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PCdoB Noroeste
destaca parceria
com Leci na região
PG 3

(“Deixa Viver”, de Leci Brandão e Dionísio Santos)

Na quadra da
Peruche, Leci fala
da importância
da participação
popular

Q

uando compus esta música, queria falar da nossa gente, da
alegria das coisas simples, da diversão que é reunir os amigos pra
fazer um churrasco no fim de semana. Queria expressar a força
daqueles que seguram a batida da vida todos os dias, mas não perdem o
ânimo pra fazer um samba no fim de semana e muito menos a esperança
em dias melhores. A canção era um apelo pelo fim da violência contra o
povo da periferia. “Deixa viver”, diz a letra de 1993. Os anos se passaram
e esse apelo continua atual, pois ainda vemos nossa juventude negra
como alvo da violência, os trabalhadores com seus direitos sendo tirados
e a luta por escolas, hospitais e moradia cada vez mais urgente. Por isso,
deixa viver, porque essa é a vida da zona norte, a
quem eu desejo paz, saúde e boa sorte.

PG 3

Leci conversa
com a juventude
no projeto
Negralizando
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Leci se reúne com
A VERD E
moradores noCASMuseu
Trem das Onze
26/06/16 - Leci participou de
um bate-papo com os moradores do bairro do Jaçanã e região.
O evento foi realizado no Museu
Comunitário Memória do Jaçanã

PIRITUBA

disse a deputada, que se colocou à
disposição para estabelecer diálogo
com o Poder Público, contribuindo
paraAaBAmanutenção
das atividades
J QUARA
da entidade. Participaram do en-

BRASILÂNDIA

- Trem das Onze, nome que faz
referência ao samba de Adoniran
Barbosa. Na ocasião, a presidenta
do museu apresentou uma série de
projetos culturais e educativos promovidos pela Associação. “A preservação desse espaço, com unidade entre moradores, movimentos
sociais e culturais, é primordial.
Esse lugar tem muita história de
luta e trabalho pela população”,

LAUZANE

contro Cláudia Bakissi, presidenta
do Museu, Edson França, da Unegro, Rozina
Conceição, da União
VILA
Brasileira
de Mulheres e assessora
GUILHERME
do mandato, Rose Bittencourt, filha do Sr. Sylvio Bittencourt, idealizador e fundador do museu, e
lideranças locais como pai Roberto
de Oxóssi, Odara, neta do sr. Sylvio, representantes do CB Quartel
General do Hip Hop.

JAÇANÃ

Encontro de
CASA VERD E
irmandades e
PIRITUBA
pastorais afros na
Missa de São Benedito
18/01/2018 – A missa em louvor
a São Benedito na Igreja de Nossa
Senhora das Dores, na Casa Verde,
reuniu diversas irmandades negras
e pastorais afros de várias regiões
da capital e do interior do Estado.
A missa contou com a presença da
deputada Leci Brandão e o convite
para a participação da parlamentar
foi feito pelo presidente da Irmandade de São Benedito da Casa Verde, Jorge Penteado. “Fiquei muito
grata pela recepção calorosa que
tive nesta paróquia e por ter vivido
este momento”, disse Leci, que considera as irmandades verdadeiros
patrimônios da população negra e,
sempre que possível, apoia e partici-

JABAQUARA

BAQUARA

JA Para Leci, “além
pa das celebrações.
de serem expressões de fé e devoção
as irmandades e pastorais afro, também são lugar de resistência e acoIA
lhimento para
ILÂNDgente”.
BRAaSnossa
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PCdoB Noroeste
LAUZANE
destaca parceria com
Leci na região
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direção do PCdoB da Zona
Noroeste de São Paulo
visitou a deputada Leci
Brandão, em seu gabinete, para
agradecer à parceria entre o partido

e o mandato na região. Os dirigentes destacaram o trabalho de Leci
junto às mulheres e aos grupos culturais, além do apoio parlamentar
às demandas comunitárias.

Deputada recebe
homenagem no
Samba do Livro
6/5/2018 – A homenagem foi
realizada no Centro de Referência
Concha Acústica, em Pirituba, local que abriga o Projeto Samba do
Livro, que acontece todo primeiro
domingo do mês, com uma roda
de samba e arrecadação de alimentos não perecíveis para doação. A
cada edição, um sambista é homenageado e ganha uma página em
um livro da roda com uma foto,
biografia, relevância e contribuição
para o gênero musical. O objetivo
do projeto é resgatar e fortalecer
as tradições do samba por meio
da música e cultura popular, além
de integrar a comunidade em ati-

vidades culturais. Na ocasião, Leci
também conheceu outras ações sociais do projeto como a bateria de
samba mirim, que ensina crianças
a tocar instrumentos de percussão,
além da prática de esportes, lazer e
promoção da convivência social e
cultural. Leci ficou lisonjeada com
as homenagens e por se tornar madrinha do projeto a convite dos
organizadores Alécio, Dadá, Luiz
Fernando e Thiago. Fernando Rípol, da Frente de Resistência Samba do Congo, e os assessores Roberto Almeida, Jorginho Saracura,
Vagner Santos e Rozina Conceição
estiveram presentes.
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Na quadra da Peruche, Leci se reúne Dcom
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moradores na sede do
Leci fala daLAUimportância
da participação popular Grupo Unidade
PIRITUBA
VILA
GUILHERME

VILA
I
GU LHERMEEstiveram presentes o senhor
22/05/17 – Um evento realizado

na quadra da Escola de Samba Unidos do Peruche reuniu lideranças e
moradores da região da Brasilândia
para um bate-papo com a deputada

Gabi, presidente da Federação
das Escolas de Samba e Entidades
Carnavalescas do Estado de SP,
Osmar Costa, empresário e vi-

Leci Brandão. Organizado por Jorginho Saracura, liderança da região
e assessor do mandato, o encontro
foi aberto por Rozina Conceição, da
União Brasileira de Mulheres. Durante o encontro, a população apresentou
os problemas que atingem a comunidade, em especial na área da saúde,
educação e cultura. “Os governantes
precisam mudar o jeito de conversar
com as pessoas, precisam falar sobre
a realidade do povo, sobre o que podem ou não realizar sozinhos. O povo
unido e mobilizado é insubstituível
para recuperarmos direitos, recuperarmos a nossa cidade e alcançarmos
mais conquistas”, disse Leci.

ce-presidente da Rosas de Ouro,
Denis Veiga, advogado e assessor do deputado Orlando Silva,
Ribeiro Cintra, presidente do
distrital do PCdoB da Freguesia,
Otacílio Ribeiro, presidente do
distrital do PCdoB Casa Verde,
Divisa, presidente do Sindicato
dos Correios, André Cintra, da
direção municipal do PCdoB-SP,
Regiane Alves, liderança da região e representante do Conselho
Municipal de Políticas Públicas
para as Mulheres, Valmir, do PCdoB de Taipas e Nivaldo Santana,
vice-presidente da CTB-SP, entre
outras lideranças regionais.

No Jardim Elisa Maria, defesa
do direito à informação
7/8/2017 – O direito a uma informação diversificada e que seja
pautada pelos assuntos de interesse da comunidade sempre foi uma
preocupação de Leci. Por isso, sempre que tem oportunidade, a parlamentar atende a pedidos de veículos da imprensa alternativa e
comunitária, pois acredita que
essas iniciativas precisam ser
fortalecidas. Com esse objetivo
a parlamentar esteve no Jardim
Elisa Maria, na Brasilândia,
para gravar uma participação
no programa “Nóis Convida”
que está disponível no canal do
YouTube. O programa é uma

ação do projeto Da Ponte Pra K,
pilotado por André Pontes, Rafael
Berezinski, Roberta Gasparini e DJ
Killa. Durante o programa, a parlamentar falou de sua carreira na música e na política, sempre pontuando
questões de interesse da população.

15/5/2017 - A sede do Grupo
Unidade foi o local do encontro da
deputada Leci com os moradores
de Lauzane Paulista para uma roda
JABAQUARA
de conversa. O objetivo do encontro foi prestar contas das ações do
mandato da parlamentar, além de
coletar propostas dos moradores ILÂNDIA
BRAS
para melhorias na região relacionadas à cultura, segurança pública, de que desenvolve atividades esporjuventude, combate ao racismo, tivas, educativas e culturais na reviolência contra a mulher e intole- gião. A reunião foi organizada pelo
NE da parlamentar e morador
LAUZAassessor
rância religiosa.
O Grupo Unidade é uma entida- da região, Denis Nogueira.
VILA
GUILHERME

Conversa com a
juventude no projeto
Negralizando
18/4/2018 - À convite do Projeto Social Negralizando, Leci esteve
no Centro Cultural Vila Guilherme – Casarão para falar sobre o
“Papel da Cultura Como Elemento
Pelo Fim do Genocídio da Juventude Negra e Periférica”. No mesmo
encontro, a parlamentar falou da
importância do empoderamento
da mulher negra e da construção
da identidade para a formação de
novas lideranças que irão garantir
a representatividade da população

afro-brasileira. A discussão sobre o
genocídio da juventude negra tem
sido uma das bandeiras do mandato
de Leci, que tem cobrado, de forma
permanente, ações do Estado e dos
governos para combater a violência
contra a população negra e da periferia. O convite para participar do
encontro foi feito por Adriana Silva,
coordenador do projeto. Estiveram
presentes os assessores Bel Galvão,
Julião Vieira, Rozina Conceição e
Denis Nogueira.
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CULTURA POPULAR E
POPULAÇÃO NEGRA

CARA
DO POVO

CIDADÃ
BRASILEIRA
Leci Brandão nasceu no Rio
de Janeiro em 12 de setembro
de 1944. É cantora, compositora e umas das mais importantes
intérpretes de samba da música
popular brasileira. Começou sua
carreira musical no início da década de 1970, tornando-se a primeira mulher a participar da ala
de compositores da Estação Primeira de Mangueira, do Rio de
Janeiro. Ao longo de sua carreira,
gravou 24 álbuns, entre eles, três
compactos e 2 DVDs. Entre 1984
e 1993, Leci foi comentarista dos
desfiles das Escolas de Samba
do Rio de Janeiro pela TV Globo.
Após uma pausa de seis anos,
voltou a comentar o Carnaval
carioca de 2000 a 2001. Entre
2002 e 2010 comentou os desfiles das Escolas de Samba de
São Paulo pela mesma emissora.
Em 2004, tornou-se Conselheira
da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial e membro do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher,
permanecendo nestes postos
por dois mandatos (4 anos). Em
fevereiro de 2010, filiou-se ao
PCdoB e candidatou-se ao cargo de deputada estadual por
São Paulo, tendo sido eleita e reeleita em 2014.

Ao longo de toda a sua
vida, Leci sempre ouviu e falou com as pessoas olho no
olho, com Dignidade, Simplicidade e Respeito. Eleita
pelo voto popular, já foi considerada a Deputada mais
presente da ALESP, segundo
matéria do jornal O Estado
de S. Paulo. Segunda mulher
negra eleita em mais de 180
anos de existência do Parlamento paulista, Leci é a deputada estadual que mais
representa a população negra na cidade de São Paulo,
de acordo com a pesquisa
Afrodescendentes e Política, realizada pelo Painel BAP
em novembro de 2017. Leci
é membro da Comissão de
Educação e Cultura e Ouvidora Adjunta da Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo desde 2016. No ano de
2015, foi premiada com a Medalha do Mérito Legislativo
em Sessão Solene na Câmara
dos Deputados, em Brasília.
Leci Brandão costuma chamar seu gabinete de Quilombo da Diversidade porque,
em verdade, este espaço tem
a Cara do Povo.

Na zona norte, temos o Parque Peruche “terra dos sambistas e esportistas”, que comemorou seu aniversário de 83 anos
de fundação em abril de 2018.
A festa do maior bairro negro
contou com o apoio e a presença do mandato da deputada.
Conheça algumas propostas de
Leci para o fortalecimento do
Samba, nosso patrimônio cultural, e para a População Negra:

Patrimônio Cultural do Estado

✊çLei 15.148 institui o Dia das
Tias Baianas

✊ç PL 853/2017 declara os des-

files das Escolas de Samba
patrimônio cultural do Estado

✊çPL 816/ 2017 inclui o Afoxé

Ilê Omo Dadá no calendário
turístico do Estado

✊çLei 16.394 institui a Semana ✊çPL 815/2016
do Samba

✊çPL 146/ 2017 inclui o Samba

na Feira no calendário turístico do Estado

✊ç Lei 15.690 declara o Samba

Institui a Política Estadual de Fomento
ao Empreendedorismo de
Negros e Negras

✊çLei 15.131 institui o Dia da
Mulher Negra Latino Americana e Caribenha
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