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Trio lança CD em show no Minaz
CHICO SARAIVA E VERÔNICA FERRIANI estarão no Teatro Minaz, no dia 25, para
lançar o CD Sobre Palavras
Foto: Divulgação

O compositor e violonista Chico Saraiva, a cantora Verônica Ferriani e o letrista Mauro Aguiar estão juntos no álbum Sobre Palavras, lançado
pela Borandá, contemplado pelo projeto Pixinguinha 2009 (um dos dois únicos trabalhos premiados no estado de São Paulo). Agora, os
músicos iniciam uma turnê pelo interior de São Paulo para o lançamento do CD. O primeiro show será em Ribeirão Preto, no Teatro Minaz, na
próxima quarta-feira, 25 de setembro. Em seguida, o show seguirá para São Carlos, Sorocaba, Santa Cruz do Rio Pardo e Avaré.
Verônica (voz) e Chico Saraiva (voz e violão) serão acompanhados por Ari Colares (percussão) e Maria Beraldo (clarinete). No repertório
estão as canções do CD: Cabotino Coco, De Salto Agulha, Araripe Ararat, Na Pele, Sanfona Safenada, Lua pós-Lua, Revés, Errática, Filha de
Encanto, Canção Extinta, Telhado de Vidro, Metralhadora Giratória e Via Aérea.
A parceria entre Chico e Verônica começou a partir do convite do violonista para que a cantora participasse da turnê do seu disco Trégua
(2003). Mauro letrou algumas músicas de Chico para o disco Saraivada (2007). A parceria musical foi tão forte, que logo veio a vontade de um
trabalho a três. E então, em 2008, Chico se propôs a compor melodias a partir das letras de Mauro. O resultado foi um projeto que logo em
seguida foi selecionado pelo Pixinguinha.
As faixas do álbum Sobre Palavras podem ser ouvidas no site www.sobrepalavras.com.br e algumas permitirão download gratuito. O ingresso
para o show do dia 25 custa R$ 5. O trio subirá ao palco do Minaz às 20h30. O teatro fica na rua Carlos Chagas nº 273 (telefones 3941-2722 e
3610-0056), no Jardim Paulista.
Chico Saraiva – Nascido no Rio de Janeiro, foi criado em Santa Catarina e desde 1995 vive em São Paulo. Seu primeiro trabalho foi o CD
Água (1999). Foi vencedor do 6º Prêmio Visa de MPB – Edição Compositores, que lhe rendeu o lançamento do disco Trégua (2003). Em
2007, lançou Saraivada. É cofundador do grupo paulistano A Barca, que pesquisa música brasileira de raiz desde 1998, e também faz parte
do Duo Saraiva-Murray, com o violonista Daniel Murray.
Verônica Ferriani – Paulista de Ribeirão Preto, a cantora é uma das gratas surpresas da nova cena musical. Estreou em 2004, como vocalista
da banda de Chico Saraiva. A partir daí, dividiu palcos com Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Martinho da Vila, Tom Zé, Marcelo D2 e Moska,
gravou em discos de Lúcio Maia (Nação Zumbi) e Flávio Henrique e participou do Som Brasil (TV Globo, 2007) cantando a obra de Ivan Lins.
Em 2009, lançou o CD Verônica Ferriani.
Mauro Aguiar – Carioca, neto de baiana e paulista. Letrista e cantor, foi por duas vezes consecutivas finalista do Prêmio Visa Edição
Compositores. Recentemente lançou Transeunte. Tem músicas gravadas por Ivan Lins, Fátima Guedes, Zeca Pagodinho, Zélia Duncan, Mônica Salmaso e Paula Santoro. É parceiro de Guinga, Zé Miguel Wisnik, Zé Paulo Becker, Edu Kneip, Mário Séve, Rodrigo Lessa e João
Nabuco.
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Cooperativismo traz para Avaré
o espetáculo teatral Inzôonia
A criativa e animada
peça teatral infantil Inzôonia, da Cia. Circo de Bonecos, chega a cidade de Avaré no dia 6 de outubro, às
15h30, no Espaço Camila
Negrão da Cunha Ribeiro, no
Anfiteatro do Colégio Dimensão, à Avenida Major Rangel,
1.309, Centro. A apresentação em formato de circo
aborda as desculpas que as
crianças inventam na hora de
dormir. Cada motivo dá origem a uma pequena história
e os objetos se transformam
em personagem. Uma meia
enrolada, por exemplo, se
torna uma ovelha, um secador se transforma em lobo
mau, tigelas e cama beliche
viram um barco pirata.
O evento faz parte do Mosaico na Estrada, programa do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) realizado em
parceria com as cooperativas
Alcred, Sicoob Crediceripa e
Unimed Avaré.
A apresentação tem apoio
da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo
(Ocesp), Prefeitura Municipal
de Avaré, CMPC – Conselho
Municipal de Política Cultural
de Avaré, Secretaria Municipal de Cultura e Lazer de Avaré e Rede Guma. O ingresso
pode ser trocado antecipadamente por um pacote de
fralda descartável, uma peça

de enxoval de bebê em bom
estado ou R$ 5,00 (confira
abaixo os locais de troca). As
doações serão encaminhadas ao Fundo de Solidariedade Social de Avaré.
A companhia
Desde sua origem no final
de 1999, o grupo se destaca
pela qualidade de seus espetáculos e pela busca constante de inovações técnicas
e plásticas para a linguagem
do teatro de bonecos e de
animação. A companhia já
realizou apresentações nas
principais capitais e em mais
de 80 cidades do interior do
Brasil, ultrapassando a marca
de 1 milhão de espectadores.
A Cia conquistou ainda dois
prêmios e nove indicações
no Prêmio Coca-Cola, três
Prêmios Coca-Cola Leva ao
Teatro, seis indicações para

o Prêmio PANANCO e quatro
Prêmios APCA (Associação
Paulista dos Críticos de Arte).
12 anos de sucesso
Desenvolvido pelo Sescoop/SP, em parceria com 120
cooperativas dos municípios
do interior paulista, os espetáculos oferecidos pelos Programas Mosaico Teatral, Mosaico na Estrada e Coopera
São Paulo! receberam 144
mil pessoas nos 12 anos, percorrendo 79 cidades do interior paulista. No período, foram 232 peças teatrais, além
da arrecadação de doações
que beneficiaram 255 entidades assistenciais. O Mosaico Teatral ofereceu ainda 112
oficinas teatrais administradas para artistas locais, professores e comunidade.
Postos de troca: Alcres: Rua Pará, 1014 – Centro,
Tel: (14) 3732-0850 - Sicoob
Crediceripa: Rua São Paulo
1631 – Centro, Tel: (14) 37327551 - Unimed Avaré: Rua
Santa Catarina, 1981 - Bairro
Alto - Tel: (14) 3711-7011.

etcetera

Verônica Ferriani e Chico Saraiva
apresentam Sobre Palavras
Beatriz Barros - O compositor
e instrumentista Chico Saraiva
e a cantora Verônica Ferriani se
juntam, no álbum e nos shows
Sobre Palavras, para interpretar
canções compostas por Chico
sobre letras de Mauro Aguiar. O
álbum foi lançado pelo selo Borandá logo após ter sido contemplado pelo projeto Pixinguinha
2009 - e agora, em 2013, com
apoio do Governo de São Paulo
através do ProAC ICMS da Secretaria de Cultura, os músicos
realizam uma nova turnê deste
trabalho pelo interior do estado.
A primeira apresentação aconteceu em Ribeirão Preto, cidade natal de Verônica, no dia 25
de setembro, no Teatro Minaz.
O duo também passou por São
Carlos e Sorocaba, e seguirá com
shows em Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, e, por fim, em Mogi
das Cruzes no mês de dezembro,
no qual encerra a temporada.
No show de Avaré, Verônica
(voz) e Chico Saraiva (violão),
serão acompanhados por Ari Colares (percussão) e Alexandre Ribeiro (clarinete). No repertório
estão as canções do cd: Cabotino Coco, De Salto Agulha, Araripe Ararat, Na Pele, Sanfona Safenada, Lua Pós-Lua, Revés, Er-

para download.

rática, Filha de Encanto, Canção
Extinta, Telhado de Vidro, Metralhadora Giratória e Via Aérea.
A parceria entre Chico e Verônica aconteceu a partir do
convite do violonista para que
a cantora participasse da turnê do seu disco Trégua (2003).
Mauro letrou algumas músicas
de Chico para o disco Saraivada
(2007). A parceria musical foi tão
forte que logo veio a vontade de
um trabalho dos três. Assim sendo, em 2008, Chico se propôs a
compor melodias a partir das letras de Mauro. O resultado foi o
repertório do cd Sobre Palavras,
que em seguida, foi selecionado
pelo Projeto Pixinguinha, sendo
este um dos únicos projetos premiados do Estado de São Paulo.
Todas as faixas do álbum Sobre Palavras podem ser ouvidas no canal da Borandá no Youtube ou no site www.sobrepalavras.com.br, no qual algumas
estão disponíveis gratuitamente

Sobre os músicos:
CHICO SARAIVA
Nascido no Rio de Janeiro, foi
criado em Santa Catarina e desde 1995 vive em São Paulo. Seu
primeiro trabalho foi o cd Água
(1999). Foi vencedor do 6o. Prêmio Visa de MPB – Edição Compositores, que lhe rendeu o lançamento do disco Trégua (2003).
Em 2007 lançou Saraivada. É co-fundador do grupo paulistano
A Barca, que pesquisa música
brasileira de raiz desde 1998, e
também faz parte do Duo Saraiva-Murray, com o violonista Daniel Murray.
VERÔNICA FERRIANI
Paulista, a cantora é uma das
gratas surpresas da nova cena
musical. Estreou em 2004, como
vocalista da banda de Chico Saraiva. A partir daí, dividiu palcos
com Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Martinho da Vila, Tom Zé,
Marcelo D2 e Moska, gravou
em discos de Lúcio Maia (Nação
Zumbi) e Flávio Henrique e participou do Som Brasil (TV Globo,
2007) cantando a obra de Ivan
Lins. Em 2009, lançou o cd Verônica Ferriani.
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Araçatuba, sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Show será apresentado
hoje, às 21h, no Teatro
Castro Alves de
Araçatuba, pelo Sesc
Divulgação

MÚSICOS A cantora Verônica
Ferriani e o violonista e compositor
Chico Saraiva passeiam por ritmos
diferentes, como o samba rápido e
lento, a valsa, o baião e o xote

Araçatuba
Da Redação
vida@folhadaregião.com.br

a concepção do álbum
"Sobre Palavras" convergem três personalidades: a do poeta, a do músico e a
da cantora. O letrista carioca
Mauro Aguiar marca a linguagem
das canções e sua temática incomum, enquanto que o violonista
e compositor Chico Saraiva embala o trabalho com suas melodias
e harmonias sofisticadas. Por sua
vez, a voz de Verônica Ferriani é
o canal de comunicação da matéria sonora.
Originado do disco, o
show "Sobre Palavras" será apresentado hoje (31), às 21h, no
Teatro Castro Alves de Araçatuba. Promovida pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) Birigui,
a performance que une no palco Chico e Verônica é gratuita.

N

A atual turnê paulista traz uma
diferenciação dos primeiros circuitos de apresentações. Cantora e instrumentista não surgem
acompanhados por banda de
percussão e sopro como em shows anteriores, o som da dupla
agora é baseado apenas em voz
e violão.
Essa musicalidade acústica
passeia por ritmos diferentes, como o samba rápido e lento, a valsa, o baião e o xote. "É um repertório que abrange diversos gêneros típicos brasileiros, ao que chamamos carinhosamente de
'escaninhos'. Porém, tudo sob os
olhares característicos de Mauro
e Chico, formando um trabalho
coerente", descreve Verônica.

ÁLBUM
Realizada após ser selecionado pelo Projeto Pixinguinha
2008, a gravação do disco ocorreu em 2009. Chico e Mauro já

haviam idealizado o trabalho
quando o instrumentista apresentou a concepção à Verônica.
"Foi quando ele falou do
projeto que estava começando
a nascer, de musicar algumas letras do Mauro - por isso o no-

Após ser
selecionado pelo
Projeto Pixinguinha
2008, a gravação do
disco ocorreu em 2009
me 'Sobre Palavras'. Chico me
contou então que eles haviam
pensado em mim para registrar
as canções em disco", relembra
ela. Com a carreira iniciada a
partir do álbum "Água", em
1999, Saraiva, pela primeira
vez, compôs melodias a partir

de letras já prontas.
Poeta voltado para estilos
contemporâneos, Mauro Aguiar,
além de ter seus versos cantados
por Verônica, compôs canções
gravadas por artistas como Ivan
Lins, Fátima Guedes, Zélia Duncan e Zeca Pagodinho.

PARCERIA
Desde o lançamento, faixas
do álbum, entre elas "Via Aérea",
"Filha de Encanto", "Metralhadora Giratória" e "Errática", são reproduzidas em shows do duo de
cantora e violonista. "Basicamente, o repertório é o mesmo, para
que as músicas atinjam pessoas
diversas. Isso é ótimo, pois não
são canções fáceis e, com o tempo, a gente mesmo vai criando
uma intimidade maior com a música, o que permite a criação de
novos climas e maneiras de tocálas", afirma Verônica.
A parceria entre Chico e

Verônica se firmou em dezembro
de 2003, em apresentação no
Teatro Sesc Pompeia, em São
Paulo. Na época beneficiado com
o Prêmio Visa e com o CD "Trégua" recém-gravado, o violonista
foi a primeira pessoa a convidar a
intérprete para cantar. Inicialmente uma cantora da banda de Saraiva, Verônica divide com ele as
decisões de sonoridade e arranjos
em "Sobre Palavras".
Nascida em Ribeirão Preto,
a cantora começou a se interessar por música desde os oito
anos, quando ganhou um violão
e passou a participar de rodas
musicais em casas. "Meus pais se
conheceram tocando violão, ambos aos 17 anos, e isso, de certa
forma, é uma tradição e uma maneira de interagirmos em família." A partir da estreia profissional ao lado de Chico, a intérprete dividiu palcos com Beth Carvalho, Jair Rodrigues, Martinho da

Vila, Tom Zé, Marcelo D2 e
Moska.
Hoje, ela combina a atividade como cantora solo com as
turnês de "Sobre Palavras" e a
atuação como integrante da banda Gafieira São Paulo. Uma reunião de músicos da nova geração
em interpretações de samba de
gafieira e salão, o grupo venceu o
Prêmio da Música Brasileira em
2011. Com um disco solo lançado em 2009, Verônica se prepara
para gravar seu segundo disco solo ainda este ano.
Serviço
O show "Sobre Palavras" de Chico Saraiva e Verônica Ferriani
será realizado hoje, às 21h, no
Teatro Castro Alves (rua Duque
de Caxias, 29, Centro, Araçatuba). Classificação 12 anos. Informações: (18) 3608-5400.

Chico Saraiva realiza bate-papo horas antes do show
Responsável pela composição
melódica do álbum "Sobre Palavras", Chico Saraiva tem o primeiro contato com o público araçatubense duas horas antes do show.
O violonista conversa com o público às 19h, no próprio Teatro Cas-

tro Alves, onde aborda a carreira,
mestres e suas ténicas como compositor e músico. Carioca, o instrumentista cresceu em Santa Catarina e, desde 1995, mora na capital
de São Paulo. Sua discografia concilia ritmos sofisticados e popula-

res, em um casamento entre o violão e a canção. Entre suas influências, o músico cita Villa-Lobos,
Edu Lobo e Guinga, ao lado de
quem se já apresentou.
Atuante musicalmente desde
o lançamento do primeiro álbum

"Água" (1999), o compositor conquistou elogios da revista francesa
"Les Inrockuptibles" ao lançar o
disco "Trégua" em 2003. Enquanto o CD de estreia era instrumental, no segundo seu violão é acompanhado por vozes femininas. Pro-

duzido em 2007, seu terceiro disco solo, "Saraivada", reflete a música das culturas tradicionais brasileiras. Como integrante de A Barca,
grupo paulista do qual é cofundador em 1998, Chico realiza pesquisas sobre as manifestações popula-

res nacionais, trabalho originado
do estudo e do diálogo com a obra
de Mário de Andrade. Frutos dessa iniciativa, os CDs do grupo "Turista Aprendiz" e "Baião de Princesas" foram lançados respectivamente em 2000 e 2002. Da Redação

