
PALOMA CARVALHO 
07 e 08 de março 

 
Apresentando seu disco “Samba Íntimo”, a cantora 

e compositora paulistana Paloma Carvalho apresenta 
músicas que parecem contar seus desejos e sentimentos 
mais profundos. Para esse show, Paloma Carvalho conta 
com participações especiais dos cantores Thiago Varzé 
e Bruno Roberti, além da companhia de Ronaldo Gama 
(baixo acústico), Fernando Diniz (bandolim), Thiago Pítia 
(guitarra) e Bruno Marques (bateria).  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 07.03 às 21h e 08.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão) 
 

 
PATRÍCIA MARX 
14 e 15 de março 

 
A ex-integrante do grupo Trem da Alegria, Patrícia Marx apresenta 

seu novo álbum “Trinta”. No repertório, a artista reinventa músicas de seu 
repertório e apresenta algumas canções inéditas. No espetáculo voz, 
piano e teclados, Patrícia Marx traz clássicos como “Quando chove”, 
“Ficar com você” e “Espelhos d’água”.   
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 14.03 às 21h e 15.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora 
antes do início da sessão) 
 

 
 

SAMBA DE RAINHA CANTA SAMBA DE RAINHA 
21 e 22 de março 

 
Composto por cinco mulheres, Samba de Rainha 

retrata a participação da mulher no cenário musical e 
reverencia aquelas que se tornaram ícones no gênero. No 
show, o grupo conta, através das mulheres, um pouco da 
história do samba. 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 21.03 às 21h e 22.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão) 



 
SALVE LUA - ADRIANA SANCHEZ 

28 e 29 de março 
 

A cantora, pianista e sanfoneira paulistana Adriana 
Sanchez lançou seu trabalho solo no último ano com o DVD 
“Salve Lua, Tributo a Luiz Gonzaga” e nesse mês apresenta o 
CD Salve Lua, que conta com participações de Zeca Baleiro, 
Lola Membrilho, Gero Camilo e RAPadura. 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 28.03 às 21h e 29.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão) 
 

 


