
ANTIGO MERCADO

11h – THE VARIANTS 

Apresentação musical com duo vocal e dois violões folk, com repertório de releituras da música

internacional com foco incursionando pela música dos anos 60 e 70, nos estilos southern rock, folk, blues

e soul.

13h – LUCAS SANTTANA: MODO AVIÃO 

O cantor e compositor baiano Lucas Santtana apresenta ao público seu mais recente trabalho, o CD

“Modo Avião”.

16h – DOPAMINA ROCK 

O show da banda Celofane divulga seu mais recente trabalho, o EP “Dopamina Rock”, que conta com seis

músicas, e completa o repertório com músicas novas que irão compor seu próximo trabalho.

18h – GOG

O renomado poeta do Rap Nacional e militante da cultura negra Genival Oliveira Gonçalves, o GOG, autor

de clássicos como “Brasil com P”, “Carta à Mãe África” e “África Tática”, apresenta um repertório com nova

roupagem trazendo novos elementos musicais para a sua música como o violino, por exemplo.

RUA DIREITA

12h – BRASIL CHORINHO 

O show de Duda Faria lança luz sobre obras tradicionais dos principais compositores brasileiros, e de

uma forma toda particular. No espetáculo, o público interage em alguns “choros” tradicionais entre as

peças que farão parte do repertório.
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15h – REGGANDO VIDAS 

Apresentação da banda paulista Alma Livre, que traz em seu repertório músicas do novo CD “Deixe

Brilhar”, músicas do primeiro CD “Alma Livre”, além de inéditas que estarão no próximo disco e também

releituras de clássicos do reggae nacional e internacional.

18h – LANÇAMENTO DO EP XV 

Show da banda Pânico X, composto por letras de contexto social. O repertório conta também com

músicas de temas que abordam a questão ambiental, como na faixa “Salvem!”, do disco “A Luz”, de 2015.

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 – DAQUELE INSTANTE EM DIANTE 

Documentário que percorre a trajetória musical do Nego Dito Itamar Assumpção, desde os anos da

Vanguarda Paulista na década de 1980 até a sua morte aos 53 anos. Com depoimentos daqueles que

conviveram com o artista, o �lme reúne uma seleção de imagens raras garimpadas em acervos e

arquivos particulares, que mostram sua presença antológica nos palcos e momentos de intimidade entre

amigos e familiares (Rogério Velloso, São Paulo, 110 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 – TIMELINE TRIO 

O grupo traz em suas composições referências ao ritmo da cultura afro-brasileira e indígena. O público

poderá se conectar com as raízes da cultura brasileira através do jazz instrumental.



14h – A ILHA DESCONHECIDA 

Principal eixo de pesquisa e atuação da Cia., o teatro de rua não apenas como estética teatral, mas como

veículo de militância cultural visto o enorme abismo que se criou atualmente entre o público e a arte

teatral, portanto, através da ocupação do espaço público pretendemos nos somar a luta pela

acessibilidade, democratização e disseminação do teatro. Com Cia. Dos Náufragos.

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 – NA CONTRAMÃO 

A banda Quinta Esquina mistura vários ritmos e referências, da MPB, Funk/Soul ao Rock, criando um

espetáculo totalmente original com performances que envolvem teatro, música e poesia, com melodias e

letras expressivas e cativantes. Algumas das referências musicais são Los Hermanos, Arnaldo Antunes e

Zeca Baleiro, entre outros.

MUSEU CASTELO

11h – HADITHI NJOO: UM FESTIVAL DE AFROCONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

Momento de celebração às histórias com temática africana ou afrodiaspórica, e que utiliza linguagens

variadas para interagir e encantar o público que se aproxima para apreciar e também compartilhar suas

experiências e sentimentos. Com Odé Amorim.

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 – LEANDRO DE ABREU 

Show com técnicas e tradição para amantes e admiradores da viola caipira.

17h – LAS CANCIONES DE MERCEDES 

A cantora Miryan Lopez leva ao público um pouco do trabalho de Mercedes Sosa, a voz da América

Latina.

ITINERANTES



10h – STREET BLUES 

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

Saída: Garagem das Locomotivas (Plataforma do Expresso Turístico).

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 – CONCERTO COM A OSSA 

No ano de 1987, o projeto pioneiro de criação da Orquestra Sinfônica de Santo André foi implantado.

Desde então, a OSSA comprova ser um organismo de divulgação e irradiação de cultura importantíssimo

para Santo André e toda a região.

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.

14h – MISTÉRIOS DA VILA 

Lançamento o�cial do livro de suspense “Mistérios da Vila”, o primeiro original de Carol London, baseado

na cultura e lendas urbanas de Paranapiacaba.

15h – OFICINA DE BONECOS COM MATERIAIS RECICLADOS 

Com artista Celso Ohi.

CRUZAMENTO DA RUA FOX E AVENIDA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA
SOUZA

16h – MUSTACHE E OS APACHES (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ) 

Os cinco músicos iniciaram sua trajetória pelas ruas de São Paulo com banjos, bandolins, percussão e

washboard. Suas composições de folk e bluegrass apontam múltiplas in�uências, de arranjos do Leste

Europeu à música nordestina e gaúcha. A banda exibe um quê de psicodelia com toques de vaudeville.

ESCOLA ESTADUAL SENADOR LACERDA FRANCO



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! (PROGRAMAÇÃO FEIRA DE ARTES E

ANTIGUIDADES)

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 ORIGAMI (PROGRAMAÇÃO FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES) 

Arte secular e tradicional japonesa, consiste em formar �guras dobrando papel. Com Denise Godoy

Arashiro.

14h – OFICINA BONECA DE PANO (PROGRAMAÇÃO FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES) 

Produção de uma boneca utilizando fuxicos, tecido, lã e cadarço. Simplicidade, arte e economia. Com

Elidy Moreira da Silva.

15h – GATOS DA NOITE: ROCK AND ROLL & ROCKABILLY 

Show de qualidade nos estilos rock and roll clássico e rockabilly, para proporcionar entretenimento e

dança aos visitantes e moradores de Paranapiacaba.

CORETO

13h – SERRA DOS MEUS SONHOS DOURADOS: O SAMBA DO MORRO DA SERRINHA AO ALTO DA

SERRA

Roda de Samba com grupo Glória ao Samba de uma hora e meia de duração. Será utilizada

instrumentação antiga, com encourados e muitos deles feitos pelos próprios integrantes buscando a

sonoridade de outrora, sem ampli�cação de som e com coro de vozes como o samba era realizado

antigamente.

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.

Coreto

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
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