
MÚSICA 
 

EDU SERENO 
03 de julho 

 
Com letras únicas e arranjos urbanos, Edu Sereno apresenta as músicas de seu álbum de 

lançamento “O pão que o Diabo ama sou” e algumas outras do seu EP “Esquinas, Janelas e 
Canções”, lançado em 2013, criando diversos e coloridos climas. 
  

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 03.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
 

PEDRO VIÁFORA 
04 de julho 

 

Apresentando o show do seu primeiro disco solo “Feliz pra cachorro”, o artista Pedro Viáfora 
mostra, em seu repertório, parcerias com cantores como seu pai Celso Viáfora e canções compostas 
recentemente.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 04.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
 

PIPO PEGORARO 
11 de julho 

 

Pipo Pegoraro apresenta seu mais recente trabalho, o disco “Mergulhar Mergulhei”. O artista 
conta com um repertório que chama atenção pela diversidade e sonoridade desse trabalho que tem 
uma aproximação com o jazz afro brasileiro.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 11.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
 
 
 
 
 
 
 



PAULO MONARCO E DANDARA 
12 de julho 

 

Paulo Monarco e Dandara mesclam música e teatro para apresentar personagens que se 
entrelaçam através das canções e dão vida a história de dois jovens artistas e suas inquietudes. O 
show “Dois tempos de um lugar” apresenta canções de Paulo Monarco e parceiros.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 12.07 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
FIME 

17 de julho 
 

A Sala Olido recebe o FIME – Festival Internacional de Música Experimental, uma mostra que 
reúne práticas que se relacionam tanto a música contemporânea de concerto quanto a práticas 
musicais típicas doundeground, bem como práticas que estabeleçam diálogos com outros âmbitos 
artísticos, num ambiente que evita classificações estilísticas. Confira a programação completa no site 
http://www.fime.art.br/pt/ .  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 17.07 às 20h30 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
PÉLICO 

18 e 19 de julho 
 

Lançando seu terceiro disco, o “Euforia”, o cantor Pélico apresenta um repertório mais 
brasileiro, dançante e ensolarado. Com forte referencial brasileiro, Pélico faz da mistura de sons e 
ritmos a sua música e é fundamentado pela tradição da música nacional. 
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 18.07 às 21h e 19.07 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
SOCIAL SAMBA FINO 

26 de julho 
 

Para esse show, a banda Social Samba Fino preparou um repertório especial, composto por 
músicas de Chico Buarque, e promete trazer, além de grandes sucessos do compositor, faixas que 
fazem parte da trilha sonora do espetáculo “Teatro Cego – Acorda, Amor!”.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 26.07 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 



 

 
 

MÚSICA 
 

MARIANGELA ZAN CANTA INEXITA BARROSO 
05 de julho 

 

A cantora Mariangela Zan homenageia a rainha do folclore, Inezita Barroso, em show que é um 
tributo ao belíssimo legado deixado pela cantora que foi uma das maiores incentivadoras do trabalho 
de Mariangela. No repertório, músicas como “Ronda”, “moda da pinga”, “Lampião de gás”.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 05.07 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
SIMONE MAZZER 

10 de julho 
 

A cantora e atriz Simone Mazzer, acompanhada pelo diretor musical Marco Scolari (piano, 
acordeon e viola caipira), Ricco Viana (guitarra e violão de aço), Andre Bedurê (baixo) e Eduardo 
Rorato (bateria), apresenta as 12 canções do disco “Férias em videotape” e outras surpresas. 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 10.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
DUANI 

24 de julho 
 

Com raízes no mundo nordestino, a cantora Duani traz, em seu show, grandes clássicos do 
forró e celebra grandes mestres do gênero, como Luiz Gonzaga e João do Vale.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 24.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 

 
 
 
 



GUILHERME ARANTES 
25 de julho 

 

O artista Guilherme Arantes apresenta, de forma descontraída, sucessos dos mais de 35 anos 
de carreira e mostra os motivos que o levaram a ser considerado um dos maiores compositores do 
país.  
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 25.07 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada dos ingressos) 


