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São Paulo, 17  de Fevereiro de 2020.   

 

 

CARTA CONVITE 

 

● Convidamos a artista _________________________________________, à participar e 
do Graffiti Queens Festival segunda edição, que será realizado na cidade de São 
Paulo- SP/Brasil nos dias 12 à 14 de Junho e ficaremos honrados com a sua presença 
durante todos os dias  do encontro. Dentro da programação contará com um talk sobre 
Empreendedorismo Feminino, shows, apresentações culturais e artistas de todo 
território nacional. 

 Graffiti Queens Festival segunda edição irá homenagear a rapper, Viviane Lopes Matiais, 
nome artístico Dina Di, foi uma rapper e cantora brasileira do rap nacional, vocalista do grupo 
Visão de Rua. Considerada a primeira mulher a alcançar sucesso no rap brasileiro, Dina Di 
iniciou sua carreira em 1989 e lançou diversos singles em sua carreira. Foi indicada a diversos 
prêmios e festivais brasileiros como destaque no prêmio HUTUZ onde foi escolhida na 
categoria melhores grupos e artistas solo feminino da década. Lançou vários álbuns com 
parceria com o grupo Visão de Rua, pertencia ao rap de São Miguel Paulista, território que tem 
um histórico de lançar grandes grupos e rappers. Dina Di foi e é uma das grandes referências 
do RAP brasileiro, inspirando várias mulheres e meninas a quererem entrar no RAP. No dia 2 
de março de 2010, deu a luz a sua filha Aline, dias depois, contraiu uma infecção hospitalar e 
veio a falecer aos 34 anos. Com isso, a segunda edição do Graffiti Queens Festival, vem 
homenagear essa mulher que transformou a cena do RAP no país. Em 2020 completa 10 anos 
dessa grande perda. 

O GRAFFITI QUEENS FESTIVAL oferecerá alojamento e alimentação (não esqueçam 
de levar colchonete), além de uma creche no período de 6h nos dias da pintura coletiva para as 
filhas e filhos as artistas presentes. 

As artistas que vierem ao evento com seus filhos e filhas deverão comunicar por e-mail 
para que a organização tenha o controle de quantidade de crianças estará alojada no local, 
comunicar também a idade. E todas as artistas (mães) receberão um documento de 
responsabilidade aos menores. 

Artistas que confirmarem a presença ao evento solicitamos que informe se é vegana, 
vegetariana ou tem alguma restrição alimentar. 

Artistas receberão um documento de conhecimento que não poderá realizar nenhuma 
obra de cunho político, religioso ou qualquer espécie que possa afrontar a comunidade e o 
local que receberá o festival  

Salientamos que, devido a dimensão do evento e a insuficiência de recursos, não 
teremos condições de arcar com o transporte de grafiteiras de outros estados ou países. 



 
 
 

Atenciosamente 

 

 
 

Chermie Ferreira 

EQUIPE GRAFFITI QUEENS 


