
1 de Junho, sexta

CASA DE CARTAS

Simpatia:: escreva e envie uma carta.
Onde:: em casa, no trabalho, no ônibus, na cama...
tomando um café ou um chá.
Quando:: ao se sentir inspirada(o). Para se inspirar 
com poetas e escritores, o encontro acontece na 
Cristina 1321, entre Carangola e Leopoldina,  
às 20:20 hs. Traga sua caneca.

Circulante de Simpatias para Santo Antônio
Para fazer sozinho(a) ou acompanhada(o) Uma simpatia a cada dia

2 de Junho, sábado

SARDINHA (E OUTRAS COISINHAS) NA LATA

Simpatia:: caminhe pelo bairro com sardinha na lata.
Onde:: início, Paulo Afonso 692, rumo às escadarias 
da Prudente de Morais.
Quando:: a partir do meio dia. 
(*) você vai precisar de pernas, lata, fogo e alguma 
coisa pra por na brasa.

3 de Junho, domingo

COMEMORE A VIDA

Simpatia:: faça bandeirinhas e enfeite sua janela 
com elas.
Onde:: na calçada da São Romão, em frente ao 
número 460.
Quando:: depois do café da manhã, antes do almoço. 

4 de Junho, segunda

PLANTE E SINTONIZE-SE

Simpatia:: plante uma semente e ou uma muda. 
Sintonize-se com a vida na rádio Abóboras (97,9 FM, 
uma rádio independente com sede em Contagem 
das Abóboras, MG).
Onde:: na praça, na calçada, onde existia uma árvore
Quando:: na Hora do Brasil, dez é nove horas.

5 de Junho, terça

1+1+1=TRANÇA

Simpatia:: (des)trance cabelos, tecidos, tiras, linhas, 
lãs, pessoas. As tranças desfazem a dor. Tranças nas 
janelas chamam serenatas.
Onde:: em casa, na janela, no passeio, na praça.
Quando:: der na telha ou às 20:20 em frente ao Crista 
1321(Rua Cristina entre Carangola e Leopoldina).

6 de Junho, quarta

¡BABA NA RUA, BABA É PELADA!

Simpatia:: junte um time e uma bola e deixe ela 
rolar. Leve flores e velas para o campo. A flor que Ele 
mais gosta é o lírio... o rosa.
Onde:: pelas ruas.
Quando:: juntar 1 ou mais jogadores(as) e 1 bola...

7 de Junho, quinta

AUTO AJUDA, UAI NOTTI?

Simpatia:: mexa o seu corpo como bem entender. 
Vale tudo: 1 bom banho, 1 (auto)massagem, 
meditação, yoga, dança afro, axé, tango, tricô_
puntura, crochet, balé clássico, contemporâneo, 
escaldapés... levantamento de pesos e copos.
Onde: pelas ruas.
Quando: sentir vontade.

8 de Junho, sexta

OLHA PRO CÉU MEU AMOR
SAMBAI, SAMBEI!

Simpatia:: olhe pro céu, escolha uma estrela e faça 
um pedido. “Para que os pedidos sejam atendidos é 
necessário que sejam justos”.
Onde:: da sua janela ou no Vila Estrela. Concentração 
na Rua Santo Antônio do Monte 476.
Quando:: 20:20 hs

9 de Junho, sábado
 

$ CORRENTE ANTI_CAPITALISTA $ 

Simpatia:: ofereça um agrado. 1 flor, 1 desconto,  
1 prazo para pagamento, 1 anotação na caderneta,  
1 bom dia, 1 café, 1 chá, 1 bolo, 1 biscoito,  
1 sorriso, 1 notícia, tudo é bem vindo. Dirigida 
aos comerciantes, arquitetos(as), lavadores de 
carro(as), marceneiros(as), vigias, gambiólogos(as), 
cabelereiros(as), massagistas, professores(as)
particulares, santos(as), açougueiros(as), feirantes, 
poetas, padeiros(as), mecânicas(os), faxineiras(os), 
... cuidadores(as) e cuidadas (os).
Onde:: no seu bairro. 

Quando:: horário comercial.

10 de Junho, domingo

TROCA_TROCA NA LADEIRA

Simpatia:: dê uma limpa na sua casa e leve as 
coisas pra trocar ou doar.
Onde:: ladeira da Leopoldina em frente ao número 685.
Quando:: das 10 e meia ao meio dia e meia.

11 de Junho, segunda

LUZ DO GANSO, GARAGEM ABERTA

Simpatia:: faça-se a luz_oficina de luminárias.
Onde:: passeio da Rua Cristina, entre Carangola e 
Leopoldina. É necessário levar sucata sofisticada e 
velas. 
Quando:: 20:20 hs 

12 de Junho, terça

CINE 6D -  SERENATE & 
(DES)AMOR POR IMAGENS

Simpatia:: siga a dupla Guto Lover & Daniel Iglesias. Se 
eles passarem por sua janela, abra a janela e desfrute de 
uma fabulosa serenata sonora_visual.
Onde:: pelas ruas do bairro, concentração em 
frente ao Crista 1321(Rua Cristina entre Carangola e 
Leopoldina). Trajeto indefinido.
Quando:: a partir das 20:20 até às 22:22.

13 de Junho, quarta

FESTA DE RUA_AQUI, HOJE, BOA, NOITE

Simpatia:: prepare algo de comer e beber e traga para a porta do Crista 1321.  Vai ter fogueira, foguetes, tambores, quadrilhas, encontros e casamentos.  
É o dia do Santo!
Onde:: Rua Cristina, entre Carangola e Leopoldina.
Quando:: a partir das 20:02 hs
* essa empresa não é optante pelo simples.
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