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JUSTIFICATIVA - PL 0560/2015 
No final dos anos de 1980, um grupo de amigos apaixonados por samba uniu sua 

paixão pela música e juntos fundaram no Jardim Nakamura, bairro localizado na zona sul da 
capital de São Paulo, o grupo Poesia do Samba, onde realizavam ensaios abertos ao público 
local e de outras regiões, amigos e admiradores, sempre com foco em produzir sambas de 
qualidade com base no entretenimento e lazer, além de expressar anseios sociais de todo um 
povo oprimido que vê na expressão da arte do samba um meio de protesto. 

Com o tempo, esse mesmo grupo, Poesia do Samba, criou o Samba na 2 (dois), a fim 
de reunir amigos e antigos integrantes do grupo, visando proporcionar a comunidade uma 
forma de lazer, unindo os moradores e reproduzindo o Samba, além de abrir espaço para 
outros gêneros musicais, como o RAP e o Reggae, mantendo viva a Cultura do Samba e 
desses gêneros nas periferias e comunidades. 

O "Samba na 2" ocorre todo 2º (segundo) domingo de cada mês, conta com a 
participação e presença de cerca de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas e tem partido alto 
garantido, além do genuíno samba de raiz da velha guarda. O time de bambas da 2 (dois) 
também toca chorinho e empolga o público convidando e fazendo parcerias com músicos de 
diferentes ritmos e escolas de samba a fim de manter a inovação e qualidade nas festas. O 
Samba na 2 (dois) conta com apoio e força total do Projeto Favela da Paz e da banda Poesia 
Samba Soul, juntamente com outras associações de bairros e de moradores da região. 

Além da energia transmitida a cada batuque do tantan e a cada toque do pandeiro, os 
organizadores do evento realizam ações sociais em prol da comunidade e de moradores 
carentes, como a Feira de Artesanato e barracas de comidas típicas, que acontecem 
juntamente com o evento promovendo a geração de renda convertida em ações sociais em 
benefício da comunidade, a fim de fazer da roda de samba uma grande festa que transmita 
alegria e esperança de dias melhores a todos os presentes. 

Todo 2º (segundo) domingo do mês de outubro é comemorado o aniversário do Samba 
na 2, evento esse que pela sua relevância e importância não só para o gênero musical que é o 
Samba, mas pelas ações sociais que o evento desencadeia merece ser incluído no Calendário 
Oficial do Município de São Paulo. 
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