
ANTIGO MERCADO

11h – REFLEXÃO I: PROJETO MOPRI

Apresentação das músicas do álbum “Re�exão”, possibilitando ao público uma re�exão por meio das

letras, informando e incentivando o empoderamento cultural através de harmonias e ambiências

diferenciadas formuladas pela mistura de MPC, DJ e guitarra.

13h – ANAÍ ROSA QUARTETO

Show musical com repertório dos mais destacados compositores brasileiros como Ary Barroso, Luiz

Gonzaga, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Johnny Alf, Baden Powell, Chico Buarque, Caetano

Veloso, Gilberto Gil, João Bosco, Lenine e Luiz Melodia, entre outros.

 

16h – MAX GONZAGA: LANÇAMENTO DO ÁLBUM FISIOLOGIA

Em seu terceiro trabalho, Max Gonzaga fala de forma direta sobre o cotidiano, despertando nos ouvintes

o debate sobre nossas vidas através da apresentação de cenas que, pela rotina, acabam se tornando

imperceptíveis aos olhos da sociedade. Também busca devolver o protagonismo àquele que nas últimas

décadas não se via como tema de re�exão dentro da música popular: O Cidadão Comum.

 

18h – SHOW TEMPERAR

O show da Banda Dom Pescoço é ímpar. Mistura de ritmos latinos e da cultura popular brasileira.

RUA DIREITA

12h – BETO CASEMIRO E CONVIDADOS

 

 

 

Inicio (http://www3.santoandre.sp.gov.br/�p/)

Eventos (http://www3.santoandre.sp.gov.br/�p/)

Passeios Turisticos (http://www3.santoandre.sp.gov.br/�p/)

Gastronomia
(http://www3.santoandre.sp.gov.br/�p/index.php/gastronomia/)

Endereços
(http://www3.santoandre.sp.gov.br/�p/index.php/como-
chegar/)

Search …

http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/
http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/
http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/
http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/index.php/gastronomia/
http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/index.php/como-chegar/


Com a formação de bandolim, violão, cavaco e pandeiro, o grupo apresenta músicas de Jacob do

Bandolim, Pixinguinha, Noel Rosa, Ary Barroso, Tom Jobim, Chico Buarque, entre outros, além de algumas

composições próprias de Beto Casemiro.

 

15h – NIGHT AND FOG

A banda The Downward Path chega à Vila de Paranapiacaba para um show exclusivo, tocando versões

inéditas de faixas que farão parte do álbum “The Girl Who Went Astray”, levando o melhor da música

eletrônica underground ao FIP.

18h – RETRIGGER

O Retrigger apresentará suas composições tocando teclados, o theremin, cantando, manipulando sons e

samples ao vivo com um joystick num show bastante interativo.

O repertório é energético e dançante, ao mesmo tempo em que procura novas formas de expressão

pela música.

ITINERANTES

10h – SHOW COM O STREET BLUES

Apresentação do Street Blues, um duo nada convencional que toca o Blues de todos os tempos.

Saída da Garagem das Locomotivas (Plataforma do Expresso Turístico)

14h – FAZENDO AS MALAS

A artista Regina Azevedo Miguel atuará como mediadora do processo teatral e performático individual,

onde carregará malas com fotogra�as e alguns livros, de diversas naturezas, tais como fotos antigas, da

mata atlântica, de parentes e pessoas.

Saída da EE Senador Lacerda Franco

 

 CASA FOX

10h às 17h – MOSTRA DE ARTE NAIF NACIONAL EM PARANAPIACABA

Exposição de obras de artista naif de todo o Brasil. Curadoria de Enzo Ferrara.

15h – “SILÊNCIO E AGORA”

Exibição do �lme “Silêncio e Agora”, realizado integralmente na Vila de Paranapiacaba no ano de 2014. A

exibição será seguida de conversa com atuadores-criadores e suas vivências na vila, motivo e inspiração

da obra. Com Michele Carolina Silva.



16h – ARTE EM VÍDEO NO SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA LUIZ SACILOTTO

Exibição de obras em vídeo de artistas que participaram do 45° Salão de Arte Contemporânea Luiz

Sacilotto. As obras serão exibidas na abertura da mostra de vídeos iconoclásticos. Vídeos que serão

exibidos: “Paraíso Perdido”, Alexandre Silveira (4’15”), “O mar choveu na minha sombra espaço”, Dirnei

Prates (1’15”), “Vendo mar dourado correr espaço”, Dirnei Prates (1’22”) e “Caminho a onda no céu”, Dirnei

Prates (1’15”).

16h – “MR. SGANZERLA – OS SIGNOS DA LUZ”

Filme-ensaio que recria o ideário do cineasta Rogério Sganzerla por meio dos signos recorrentes em sua

�lmogra�a: Orson Welles, Noel Rosa, Jimi Hendrix e Oswald de Andrade. O método de criação, a

musicalidade do olhar, o estilo inovador na montagem, o duo com Helena Ignez que revolucionou a mise

en scène no cinema, a parceria com Júlio Bressane na produtora Belair e a atitude iconoclasta do diretor

atravessam o �lme numa linguagem que se contamina com a dicção vertiginosa do artista. Narrado em

primeira pessoa, a partir de imagens raras e situações encenadas, hoje com personagens-chave de sua

obra, “Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz” revela a cosmovisão do autor catarinense, re�etindo sobre seu

percurso inventivo (Joel Pizzini, Rio de Janeiro, 90 min, 2011).

RUA FOX

11h – JAZZ DE VILLE

Show de Gipsy Jazz (jazz cigano ou manouche jazz), incluindo no repertório canções clássicas da música

francesa, entre outros clássicos do jazz e da MPB, com arranjos característicos.

14h – SAMBA JAZZ

Show musical do sexteto do contrabaixista e arranjador Marcos Paiva, que presta tributo ao baterista

Edison Machado, inventor do samba no prato. O repertório é formado por composições do

contrabaixista, que foram registradas no disco “Tributo a Edison Machado”.

15h – VOCÊ É SHOW

Espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se

apresentarem e poderão se inscrever diretamente nos locais.

 

17h – BALADA UNIVERSAL

Espetáculo do grupo Pé na Porta presta homenagem a um dos maiores compositores que o mundo já

viu, Hermeto Pascoal. O show é uma proposta dançante e interativa que utiliza a linguagem desenvolvida

por Hermeto para compor novas músicas e resgatar clima de festa.

MUSEU CASTELO



11h – OUTROS DELITOS DE AGORA

Intervenção teatral seguida de uma roda de conversa. A atividade re�ete acerca dos tempos atuais a

partir da investigação da presença cênica e de poemas de Bertold Brecht. Com Coletivo Entrelado de

Teatro.

12h – VOCÊ É SHOW

Espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se

apresentarem e poderão se inscrever diretamente nos locais.

 

14h – CORDÉIS QUE EDUCAM E TRANSFORMAM

Apresentar da literatura de cordel e seu signi�cativo legado em nossa língua portuguesa, como

instrumento pedagógico na construção coletiva do conhecimento, na formação e mobilização para a

cidadania ativa nas escolas da rede estadual de educação. Com Costa Senna.

17h – CONCERTO DUO FRYVAN

Duo de violões que leva ao público novas composições na música instrumental para violões e rearranjos

de peças de compositores consagrados como Cesar Camargo Mariano, Claude Debussy e Edu Lobo.

CLUBE UNIÃO LYRA SERRANO

12h às 14h – MINITEATROS DE SOMBRAS

Com fotógrafos lambe-lambe, a trupe mineira leva suas quatro peças, pequenas em tamanho e duração,

em caixas. O espectador assiste à apresentação espiando em um olho mágico e com auxílio de fones de

ouvido. As narrativas oníricas realizadas com a técnica do teatro de sombras duram dois minutos. Com

Grupo Girino.

12h às 16h – OFICINA ESTÊNCIL – GRAVURAS COM MOLDE VAZADO

O artista visual Paulo Meira fará um estudo prévio da história de Paranapiacaba, levantando dados de

sua �ora e fauna, e oferecerá ao público estênceis prontos com imagens locais que serão usados para

que cada um componha sua própria arte em papel cartão.

12h às 16h – OFICINA FLÂMULAS DE TECIDO

Da combinação de diferentes técnicas das artes manuais surgirá uma pequena bandeira, isto é, uma

�âmula. Os participantes criarão seu próprio lema e o desenho que vai decorá-la. Para isso recorrem ao

desenho à mão livre, ao estêncil aplicado sobre o algodão da bandeira e à sua criatividade. Com Ada

Rovai.

12h às 16h – OFICINA CROCHETANDO



A partir dos pontos básicos do crochê, os participantes serão estimulados a pensar em possibilidades de

peças e intervenções artísticas através dos �os. Com Coletivo Meio Fio.

12h às 16h – MEDIAÇÃO DE LEITURA

Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e

compartilhadas. Com Cia Alcina da Palavra.

12h às 16h – DISCOTECAGEM

O Grupo Pardieiro já tocou nas principais casas e eventos de São Paulo, como Cine Joia e Virada Cultural,

e organiza as festas Baila Baila e Pardieiro. Suas in�uências são a música popular brasileira e latino-

americana.

 

18h – WALLACE COLLEMAN: FROM SÃO PAULO TO SEVERANCE

Neste show, o renomado gaitista norte americano apresenta seu novo trabalho “Live From Sao Paulo to

Severance”, onde conta a história do Blues passando por artistas/músicas marcantes desde o começo do

estilo nos anos 30 até o auge dos anos 60. O fato curioso é que mais da metade do álbum foi gravado e

produzido pelo guitarrista paulistano Igor Prado e sua banda.

Com Wallace Coleman (voz & gaita), Nicolas Simi (guitarra), Danilo Simi (guitarra), Yuri Prado (bateria) e

Rodrigo Mantovani (baixo acústico).

BIBLIOTECA DE PARANAPIACABA – CASA DA CULTURA

10h – ANIMAÇÃO INFANTIL

Exibição do �lme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”.

10h às 16h – FESTIVAL DO MINUTO

Exibição de curtas na janela da Biblioteca.

10h às 18h – EXPOSIÇÃO “TRAÇOS DE PARANAPIACABA”

Desenhos da artista Teresa Saraiva. Visitação: até 26/08/2017.

10h às 18h – “O QUE VOCÊ FEZ ANTES DE CRESCER”

Exposição fotográ�ca edição REMIX da história da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron

Feldman, localizada dentro do Parque Regional da Criança (Bairro Jaçatuba, em Santo André), a partir de

curadoria original do fotógrafo e diretor de fotogra�a Celso Cardoso. Durante a exposição será exibido o

curta “Ele vem de dentro” – Mostra de Processos de Alunos 2011.

11h – VIVÊNCIA DE DANÇA

Apresentação dos alunos da Formação Avançada do Centro de Dança de Santo André.



14h – UMA VOZ E UM VIOLÃO

Workshow musical sobre MPB de Leandro da Silva. Enquanto toca seu violão, ele ensinará sobre seu

processo de criação.

Local: Biblioteca de Paranapiacaba

ESCOLA ESTADUAL SENADOR LACERDA FRANCO

10h às 18h – FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES DE PARANAPIACABA

A Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba começou em outubro de 2015, com suas edições

realizadas todo segundo domingo de cada mês. Conta com a participação 50 expositores, levando até a

Vila de Paranapiacaba artesanatos exclusivos, de alta qualidade, feitos com amor e carinho, para

encantar turistas e moradores.

10h às 18h – VAMOS CROCHETAR! VAMOS TRICOTAR!

Serão duas passadeiras, uma de tricô e outra de crochê para quem quiser relaxar,  sentar, e acrescentar

uns pontinhos. Trabalho coletivo. Com Anita Carvalho.

 

10h às 17h – DRAMATURGIA IN LOCO: DE PARANAPIACABA PARA A CENA

Os participantes entrarão em um ambiente de criação literária, tendo como inspiração a Vila de

Paranapiacaba, sua história e seus habitantes para a ambientação de uma cena. Desta maneira, serão

desenvolvidos exercícios de escrita que resultam em um texto para teatro ou roteiro. Com Vana

Medeiros.

 

11h – OFICINA ESTAMPARIA

Técnica manual com o auxílio de carimbos e tintas, em tecidos diversos, sem maquinário, abusando da

criatividade. Com Joziane Libra.

 

11h – OFICINA EMPODERAMENTO FEMININO

A o�cina tem como proposta romper tabus e apresentar possibilidades do despertar feminino. Com o

Studio Mary Bittencourt.

14h – OFICINA FUXICO

Confecção de fuxicos para a execução de vários produtos para decoração e bijuterias. Com Samantha

Dean.

15h – CALANGO BRABO



A proposta musical da banda Calango Brabo foi idealizada pelo vocalista e guitarrista Daniel Ruberti ao

fundir sua linguagem técnica nas guitarras com elementos da música regional brasileira, originando uma

nova concepção sonora.

CRUZAMENTO DA RUA FOX E AVENIDA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA
SOUZA

16h – FOLK NA KOMBI

Atraídos pelo mesmo ideal de divulgar a música folk brasileira, três artistas se uniram para levar suas

canções às pessoas em uma linda Kombi vermelha. O veículo até então funcionava como transporte,

depois virou palco e hoje é o nome do grupo formado por Bezão, Felipe Camara e Jonavo.

OUTROS LOCAIS

10h às 18h – CASA LÚDICA

Uma casa especialmente montada para as crianças com sala de jogos, brinquedos diversi�cados e um

quintal das brincadeiras com cama elástica e jogos populares.

Local: Rua Campos Salles, 458

 

10h às 18h – FEIRA DO VINIL

Criada em 2004 com edições mensais, proporciona aos colecionadores do Grande ABC a oportunidade

de comprar, vender ou trocar seus discos de vinil (Lps), além de divulgar a cultura existente em seus

sulcos, capas e encartes. Ótima oportunidade para novas amizades, bons papos e mais conhecimento

sobre música e discos.

Local: Rua Campos Salles, 459

 

13h às 16h – RAÍZES EM RUÍNAS

O ponto central da apresentação é reavivar, através de uma travessia performática, as memórias dos

corpos que já passaram e sensibilizar para ação contínua do tempo simbolizado pelo trem que assume

assim a potência de um totem intergeracional. Com Coletivo Ruínas.

Locobreque

14h e 15h – O RITUAL DAS ESFERAS

Em uma performance que remete a uma experiência mística, o didgeridoo, instrumento de sopro

originário dos aborígenes australianos, acompanha a coreogra�a de esferas de acrílico nas mãos do

malabarista. A complexidade dos movimentos e do ritmo aumenta progressivamente, hipnotizando o

público. Com Jorge Ribeiro e Zuza.



Coreto
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