
ESPAÇO ROCK

12h – PARANAPIACABA VISTA PELO OLHAR DA CULTURA ROCK

Mostra produzida por Chrys Clenched com 10 painéis de tecido pintados com tinta acrílica, que retratam

a Vila por meio do olhar da estética e cultura rock, unindo uma breve retrospectiva no mesmo formato

de suporte sobre meu trabalho de pintura.

12h – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO ROCK NO XVII FIP

Priscila Raquel Secco irá documentar com fotogra�as as atividades relacionadas ao rock no XVII Festival

de Inverno de Paranapiacaba para mostrar a produção cultural do ritmo e suas vertentes para o público

em geral.

13h – MASSACRE DE INOCENTES

Show da banda Condenados, grupo de punk rock do ABC paulista com 22 anos de carreira e quatro

álbuns de estúdio, com as músicas do CD Massacre de Inocentes.

14h – TIME IS NOW TOUR XVII

Turnê da banda Eyes of Beholder, que se manterá ao longo de 2017 com novidades em seu repertório.

15h – RHINO

A banda aposta no trash metal de bandas como Exodus, Slayer, Suicidal Angels, Ratos de Porão, S.O.D. e

tantas outras. Fazem parte do coletivo Rock ABC.

16h – STATUES ON FIRE

Banda de punk rock formada em 2014, conta com ex-membros do Nitrominds, uma das mais

representativas bandas do ABC, com 14 turnês internacionais e mais de 10 discos lançados.
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17h – DEPENDE DE ONDE OLHAR

A banda Subviventes faz um som calcado nos moldes do mais puro Punk Rock, com algumas in�uências

de Hard Core. As principais referências são de bandas como Ramones, The Clash e Sti� Little Fingers.

18h – BANDA DZK

Banda punk formada nos anos 80 no ABC paulista.

ANTIGO MERCADO

11h – HIP HOP DE MESA

Projeto cultural que existe desde 2006 e que se utiliza de um formato de apresentação diferenciado

dentro da cultura Hip Hop, com artistas em um palco centralizado, nos moldes de uma roda de samba.

Com DJ Nako_PK.

13h e 16h – FORRÓ PÉ DE CALÇADA

Projeto que reúne apreciadores do ritmo e da dança, difundindo o forró em espaços urbanos.

18h – CRACA, DANI NEGA E DISPOSITIVO TRALHA

Apresentação traz ao palco o repertório do primeiro disco da dupla, que mistura a força do hip hop

brasileiro com beats eletrônicos. Fazem performance energética, onde o público é convidado tanto para

re�etir quanto para dançar.

RUA DIREITA

12h – PALAVRA CAIPIRA

Espetáculo musical de Carlos Kbelo que irá dispor ao público a música brasileira de raiz, também

conhecida como música caipira, enfocando a riqueza estética e a diversidade temática deste gênero

musical.

15h – SHOW ANDANTE

Apresentação do espetáculo musical “Andante”, de Amauri Falabella, com canções feitas em parceria com

vários nomes do cancioneiro alternativo do Brasil, entre eles Sônya Prazeres, Consuelo de Paula, Chico

Branco e Déa Trancoso. O resultado é um trabalho que pode ser chamado uma síntese da música

brasileira das últimas décadas, agregando �delidade às tradições.

18h – RICARDO VIGNINI TRIO



Show de lançamento do CD “Rebento”, do violeiro Ricardo Vignini, que já tocou com Lenine, Pepeu

Gomes, Andreas Kisser, Kiko Loureiro, Robertinho do Recife, Guarabyra, em países como EUA, Canadá,

México, França e Argentina.

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.

16h – EVOÉ! RETRATO DE UM ANTROPÓFAGO

Um �lme que articula de forma labiríntica depoimentos recentes e imagens históricas da carreira do

diretor, ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, do Teatro O�cina. O documentário adquiriu o seu

verbo principal em quatro viagens a pontos-chave da trajetória de Zé Celso: Sertão da Bahia; Praia de

Cururipe, em Alagoas; Epidaurus e Atenas, na Grécia; e em sua casa, em São Paulo. Um olhar particular e

multifacetado de uma das maiores personalidades das artes do Brasil de todos os tempos (Tadeu Jungle

e Elaine Cesar, São Paulo, 104 min, 2011).

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”).

RUA FOX

11h – CONEXAS: LUANA OLIVEIRA CONVIDA ROSA RHAFA

Show de música instrumental e experimental percussiva, com novos olhares e linguagens para

instrumentos como o pandeiro, por exemplo, normalmente inserido na música popular.

14h – CHORONAS: UMA RETROSPECTIVA

Apresentação do quarteto feminino Choronas com um show de retrospectiva sobre exuberante

trajetória artística de mais de 20 anos de estrada.

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 – FABIO KIDESH AND FRIENDS

Em uma conexão com o oriente através de uma cozinha sonora brasileira, Kidesh leva o público ao

místico indiano com seu sitar, acompanhado de �auta, contrabaixo, violão, bateria e sinos tibetanos.

MUSEU CASTELO

11h – O MÚSICO E A BAILARINA

Performance musical com dança e poesia, onde a integração dessas expressões artísticas causa diversas

sensações estéticas ao espectador.

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 – SHOW DA PERSHA

Circo de rua com objetivo de apresentar em local não convencional um espetáculo de qualidade como se

estivesse dentro de um grande circo de lona. Com Circo do Asfalto.

17h – 300 ANOS DE MÚSICA PARA VIOLÃO SOLO

O recital de Bruno Madeira apresenta peças de várias fases estilísticas num panorama histórico do início

do século XVIII até os dias de hoje – desde o período barroco, passando pelo classicismo, romantismo e

modernismo até chegar à música contemporânea.

ITINERANTES

13h – CORTEJO DO PÉ VERMÊIO: SAMBA RURAL PAULISTA

Apanhado histórico de músicas, contos e danças tradicionais do Samba Rural Paulista para desenvolver

com o público uma construção da manifestação popular.

Saída do cruzamento da rua Fox e Avenida Antonio Francisco de Paula Souza

14h – INTERATIVIDADE POÉTICA NA VILA

Intervenção itinerante do grupo Antonio Conselheiro e Regina Coéli que visa a participação do público na

leitura de textos previamente selecionados, sob a temática do meio ambiente e sustentabilidade,

mediada por performance teatral e música.

Saída da Biblioteca de Paranapiacaba

CLUBE UNIÃO LYRA SERRANO



12h às 14h – PRAZER, POESIA! (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Passeando pelas ruas, sentada em seu balanço, num carrinho recheado de livros, a boneca Poesia

conversa com o público sobre os livros que cada um conhece, de qual mais gostou, o que pretende ler.

Com Cia Patética.

12h às 16h – OFICINA ESTÊNCIL: GRAVURAS COM MOLDE VAZADO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO

ANDRÉ)

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 (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

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 – MEDIAÇÃO DE LEITURA (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

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

compartilhadas. Com Cia Alcina da Palavra.

12h às 16h – DISCOTECAGEM (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

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.

12h às 16h – OFICINA HOMEM NA AGULHA (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Neste encontro, homens e mulheres de todas as idades aprendem os pontos básicos do tricô e do

crochê. O ato coletivo de tricotar ou crochetar se revela uma atividade terapêutica e criativa e quebra

preconceitos. Com Thiago Rezende.

18h – GRAÇA CUNHA: JAZZ & SOUL (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

A cantora e os músicos Dino Barioni (guitarra), que assina também a direção artística, Ramon Montagner

(bateria), Robertinho Carvalho (baixo) e Ogair Jr (piano) trazem arranjos excepcionais para grandes obras

da Soul Music e Jazz, resgatando nomes como os de Marvin Gaye, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Nina

Simone e Sarah Vaughan, entre outros.

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.

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.

11h – OFICINA SAQUINHOS DE ERVAS

Confecção de sachês e saquinhos para decoração e aromatizadores. Com Joziane Libra.

14h – OFICINA AQUARELA

Após a leitura de uma das lendas da vila, os participantes irão trabalhar uma ilustração em pintura

aquarelada. Com Sandra Lo�reda.

CRUZAMENTO DA RUA FOX E AVENIDA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA
SOUZA

16h – SUPORTAR (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)



Dois bailarinos se empurram e puxam, se atacam e se esquivam, conduzem e se entregam, em um jogo

que destaca a dependência dos corpos. Com trilha sonora original executada ao vivo por um

contrabaixista, a apresentação conta com uma coreogra�a que vai do gesto mais simples às quedas mais

arriscadas. Com Cia Domínio Público.

CORETO

14h – CIRCO NO BECO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Malabaristas apresentam ao público sua técnica circense nesta vivência em que o público interage

diretamente com os artistas e pode aprender a manusear alguns equipamentos básicos de circo, como

claves e bolas de malabarismo.

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

17h – SARAU DOS AMIGOS

O sarau busca resgatar as atividades que aconteciam na casa da memorialista Zélia Paralego, dona da

hospedaria, antes da aquisição da Vila de Paranapiacaba pela Prefeitura de Santo André, quando ativistas

culturais da vila, artistas convidados, historiadores, ferroviários e moradores participavam do Sarau dos

Amigos. Com Waléria Rizzo.

Pousada dos Memorialistas / Restaurante Cavern Club

 

Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba (Parte Alta)

14h – CORAL SALES



Apresentação sob regência de Jorge Ramos dos Santos e participação da pianista Vania dos Santos.

Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba (Parte Alta)

16h – CORO DE SANTO ANDRÉ

O repertório trabalhado pelo Coro da Cidade de Santo André mistura música sinfônica, sacra, popular,

entre outras. No grupo há professores, médicos, advogados e até mesmo atletas.
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