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Circuito São Paulo de Cultura 

MARCOS VALLE 
04 de outubro 

 
Apresentando seu novo show, ‘Estática’, 

o músico Marcos Valle traz pro repertório 
várias faixas inéditas, num leque de ritmos que 
passam pelo baião, samba xote, maracatu, e 
até funk, soul e jazz. Marcos assina várias 
faixas instrumentais e apresenta, também, 
músicas de seu CD ‘Jet Samba’ que lhe 
rendeu o Prêmio Tim de Música Brasileira.  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 04.10 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta 
a partir das 14h para retirada dos ingressos) 

 
Circuito São Paulo de Cultura 

BROTHERS OF BRAZIL 
11 de outubro 

 
O projeto dos irmãos Supla e João Suplicy 

tem três discos lançados. A banda traz as 
influências da dupla, o punk rock e a bossa nova. 
A junção dessas raízes forma uma apresentação 
de sonoridade autêntica e pulsante. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 11.10 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a 
partir das 14h para retirada dos ingressos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circuito São Paulo de Cultura 

LUIZA LIAN 
18 de outubro 

 
Natal de Trancoso (BA), a cantora Luiza 

Lian tem uma grande diversidade musical, vai do 
jazz ao psicodélico, explorando um caminho 
muito pouco considerado na cena, mas que tem 
um resultado bom. Consegue ir de melodias 
lentas a algo mais rápido, atraindo o público que 
a ouve. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 18.10 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a 
partir das 14h para retirada dos ingressos) 

 
 

BANDA SUPERDOSE 
25 de outubro 

 
A banda Superdose se prepara para o lançamento do seu primeiro 

DVD, ‘Cidade Luz’. O álbum conta com uma ótima amostra de suas 
composições. O show apresenta canções intensas e memoráveis do 
currículo da banda, que é composta por João Frugi (voz e guitarra), 
Antonio Frugi (guitarra), Maurício Hoffmann (bateria) e Rodrigo Luminatti 
(baixo).  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 25.10 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para 
retirada dos ingressos) 

 
 

 
 


