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Projeto ABC do Grafite na Reta Final!
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Falta apenas um mural para que o novo circuito de arte urbana do Grande ABC, realizado em Rio Grande da
Serra, seja concluído. Na quintafeira 25 de agosto, a Associação Cristo Rei, que fica no centro da cidade,
recebeu um painel em seu muro interno, feito por 4 grafiteiros da região com auxílio de 35 crianças, que
participaram de uma oficina de grafite. A associação tem um grafite em sua fachada e o novo mural interno acabou
por transformar toda a edificação do local em uma grande obra de arte.
No mesmo dia, o projeto produziu um painel extra na Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade, no
município de Mauá, que também pertence ao Grande ABC. Participaram 6 grafiteiros – dois de São Paulo e 4 de
Rio Grande da Serra, que grafitaram um mural de 55 metros de comprimento, sendo uma parte inteira feita por 40
crianças com a supervisão de um dos profissionais.
O ABC do Grafite, projeto realizado pela Carbono 60 – Economia Criativa, entregará o último mural do circuito de
arte urbana na próxima semana, que será feito na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Rio Grande da
Serra, na Avenida do Autonomistas, 564 – Vila Figueiredo. Todos os murais serão catalogados e publicados em
um site, que contará com outras obras de grafite realizadas além do projeto ABC do Grafite, servindo como
ferramenta para o turismo cultural.
O projeto pretende fortalecer a identidade da cidade de Rio Grande Serra com a expressão artística do grafite. O
município já possui um importante espaço público de convivência na região central: a pista de skate Sandro Dias
Mineirinho, revitalizada em 2014 através do projeto Skatescola, com curadoria dos expoentes da arte Chivitz e
Minhau. ABC do Grafite tem curadoria do SUBTU e produção do artista plástico Pedro Binotti.
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