
 

 

 

EDITAL Nº 21/2016 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL 

 

“CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE GRAVAÇÃO DE ÁLBUM INÉDITO E 

APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA POPULAR INSTRUMENTAL 

NO ESTADO DE SÃO PAULO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noneto toca Hermeto 

Cooperativa de Música de São Paulo 

(Eduardo Odassi Baroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Resumo do projeto; 

 

Hermeto Pascoal, um dos personagens mais importantes da história da 

música brasileira, apesar de seu repertório de mais de três mil músicas, é muito 

pouco tocado por seus pares. Inspirados por este fato e compreendendo a 

necessidade de produção de um material que contribua para divulgação da 

obra do compositor, o grupo Noneto de Casa, surgido nos arredores do 

Conservatório de Tatuí, propõe o presente projeto. 

 

 Noneto Toca Hermeto é uma homenagem ao mestre que prevê a gravação 

de um álbum, registrado em vídeo (distribuição gratuita), com arranjos inéditos 

de oito músicas do aclamado compositor, feitos, em sua maioria, por 

integrantes e ex-integrantes do grupo do Hermeto. Como um dos produtos 

principais deste projeto, além do álbum e dos videoclipes, serão realizados 

shows de divulgação no Estado de São Paulo, buscando assim, criar maiores 

espaços para a música instrumental brasileira ao mesmo tempo em que 

pretende difundir e promover a música de Hermeto Pascoal. 

 

 

 

 

b) Onde será realizado o projeto? 

 

 Campinas - Espaço Núcleo Cupinzeiro (oficinas com Itiberê e 

locação para gravação do áudio Visual) 

 Piracicaba - Casa do Marquês (locação para gravação do áudio 

Visual) 

 Alambari - Gargolândia (locação para gravação do áudio Visual) 

 São Paulo - Centro Cultural Rio Verde (locação para gravação do 

áudio Visual - a confirmar) 

 Socorro - Teatro do Centro Cultural (show de lançamento) 

 Jundiaí - Colégio de Música Crstão (show de lançamento) 

 Botucatu - Teatro Municipal (show de lançamento) 



c) O que será realizado? 

 

Hermeto Pascoal, um dos personagens mais importantes da história da 

música brasileira, acabou de completar 80 anos de vida. Em meio a come-

morações que abrangem shows e exposições, Hermeto concedeu uma 

entrevista para o jornal „O Globo‟ na qual afirmava que “As pessoas não tocam 

a minha música, só comigo. Quando posso, eu vou. Quando eu não posso, 

eles não tocam. * 

 

Inspirados pelo fato de que o compositor é sem duvida um dos músicos 

brasileiros mais conhecidos no mundo da música instrumental, mas que ao 

mesmo tempo é pouco tocado por seus pares, o Noneto de Casa, surgido nos 

arredores do Conservatório de Tatuí, propõe neste projeto “Noneto Toca 

Hermeto” uma homenagem ao mestre que prevê a gravação de um álbum, 

registrado em vídeo, com arranjos inéditos de músicas do aclamado 

compositor. 

 

Foi em 2010 que o Noneto de casa iniciou sua trajetória nessa instituição 

que reconhecidamente segue a escola de Hermeto, por ter entre seus 

professores, músicos que tocaram e tocam com o mestre, e por isso acredita 

ser um dever difundir a música que tem desde o princípio a ideia de ser uma 

música universal, termo encontrado por Hermeto para descrever sua música, 

que valoriza elementos da tradição popular brasileira, ao mesmo tempo que 

ultrapassa a barreira entre o erudito e o popular, justapondo traços regionais de 

todo o mundo, refletindo com isso tal universalidade. 

 

Desde sua formação, o grupo vem, a cada dia que passa, consolidando-se 

como uma promessa da música instrumental brasileira. A concepção do grupo, 

bem como as possibilidades que a instrumentação do Noneto oferece, lhes 

permitem criar uma música que transita entre a “rigidez” dos arranjos de uma 

big band e a liberdade e improvisação de grupos menores, o que se encaixa 

perfeitamente no repertório de músicas do Hermeto escolhido para este 

projeto. 

 



Gabriel Grossi, considerado um dos maiores representantes da harmônica 

no mundo, se referiu ao grupo nos seguintes termos: “O  Noneto de Casa 

emociona e impressiona. A combinação de super instrumentistas, lindas 

composições e arranjos super elaborados só poderiam resultar nessa incrível 

massa sonora. Parabéns pro Noneto, sou fã de carteirinha.". 

 

 Tomando por base as palavras do Gabriel Grossi e também o fato de 

Itiberê Zwarg, André Marques e Jovino Santos Neto, todos integrantes ou ex-

integrantes do grupo de Hermeto Pascoal, colocarem seus nomes ao lado 

desses jovens músicos, podemos afirmar que o Noneto de Casa é um grupo 

que está a altura de gravar um repertório tão complexo como o de Hermeto. 

 

Para realizar esse trabalho, o grupo fará uma vivencia de dois dias ao lado 

de Itiberê Zwarg, baixista do grupo de Hermeto ha 39 anos. Nesses dois dias 

de oficina, além da prática de conjunto aos moldes do grupo do Hermeto, será 

confeccionado um arranjo passo a passo na presença dos músicos, o qual fará 

parte do álbum. Além deste, o projeto contará com um arranjo feito por André 

Marques (pianista do grupo do Hermeto desde 1994), um arranjo por Jovino 

Santos Neto (pianista do grupo de Hermeto de 1977 a 1992) e um arranjo por 

Fábio Leal (professor de guitarra e prática de conjunto de todos os integrantes 

do Noneto em Tatuí). Outras três musicas serão arranjadas pelos integrantes 

do Noneto de Casa: Diego Garbin e Dô de Carvalho. 

 

Com esse repertório de oito músicas, sendo todas de Hermeto Pascoal, o 

grupo apresenta arranjos inéditos de faixas representativas de diversas 

vertentes composicionais, passando pelos principais álbuns da carreira do 

mago albino:  Slave's Mass (1976), Zabumbê-bum-a (1977), Lagoa da Canoa 

(1984), Brasil Universo (1985),  Só não toca quem não quer (1987), Festa dos 

Deuses (1992) e Mundo Verde esperança (2002). 

 

Não obstante, é importante mencionar que as obras do Hermeto estão 

liberadas para gravação através de uma carta do compositor disponível em seu 

site, estimulando assim que outros músicos possam gravá-las. Apesar disso, 

com mais de 3 mil músicas compostas, ainda é difícil encontrar gravações e 



partituras da obra de Hermeto. Nesse sentido, um dos critérios para seleção do 

repertório proposto aqui, foi justamente a inexistência de partituras transcritas 

dessas composições. Assim, pensamos na possibilidade de distribuição 

gratuita destas partituras no site do Noneto como uma importante contribuição 

para o acervo brasileiro, caso o compositor autorize. 

 

Nesse sentido, a vivência com Itiberê e a criação de arranjos para o 

repertorio escolhido resultará em três produtos principais: os shows de 

divulgação, o álbum online e a criação dos videoclipes. 

    

Partindo da perspectiva de que não somente a obra de Hermeto deve ser 

difundida, mas também seu processo criativo e sua concepção mais ampla do 

fazer musical, pretendemos nos shows de divulgação do álbum, contar um 

pouco da história deste grande músico, a partir de curiosidades, pequenas 

anedotas, fatos desconhecidos e interessantes, que já foram mapeados e 

serão coletados como parte da pesquisa para desenvolvimento de tal projeto. 

Os shows, nesse sentido, se pretendem como um espaço de divulgação, de 

apreciação mas também de formação e aprendizado de um publico que muitas 

vezes tem pouco acesso à música instrumental e sua história. 

 

A proposta de lançar o disco online e produzir junto com isso vídeos de 

cada faixa surgiu depois da experiência que o grupo teve com o lançamento do 

seu primeiro disco em 2014. Por se tratar de uma vertente artística que tem 

pouco alcance nas mídias de massa, e consequentemente um público mais 

restrito, foi exatamente a partir de mídias sociais virtuais que foi possível uma 

maior difusão do trabalho e um maior alcance de público dentro e fora do 

Brasil. 

 

Dessa forma, para além dos registros visuais das gravações, a parceria 

com a equipe Olha-te de vídeo, que trabalha junto com o Noneto de Casa 

desde 2014, pretende alcançar o gosto do público não só pela qualidade do 

produto sonoro, mas trazer também elementos artísticos para cada vídeo clipe 

produzido, através de imagens externas à gravação, relacionadas ou 

contrapondo à temática das músicas escolhidas, vida e obra do compositor e 



do grupo. Com este rico material audiovisual, dinâmico, alinhado a uma 

estratégia de marketing digital e assessoria de imprensa, pretendemos atingir 

um público maior do que o esperado para o seguimento. 

 

Por fim, acreditamos que a criação e manutenção de um grupo dedicado a 

uma vertente da música pouco prestigiada pela grande mídia, mostra que a 

música instrumental é capaz de atrair públicos ainda distantes. Assim, o que 

este projeto se propõe a realizar não é “apenas” apresentar talentos individuais, 

trata-se de um esforço coletivo em busca de solidificar não só a carreira do 

Noneto, mas também de buscar maiores espaços para a música instrumental 

brasileira ao mesmo tempo em que difundi e promove a música de Hermeto 

Pascoal, o que em nosso entendimento coloca esta proposta dentre as muitas 

merecedoras do prêmio em disputa. 

 

* (disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/musica/hermeto-pascoal-homem-

som-chega-aos-80-anos-19553505#ixzz4Dg5YbedE acessado em 06/07/2016) 

 

 

 

d) Para quem será realizado? 

 

 Perfil do público-alvo; 

Pretendemos atingir um público de todas as idades, homens e 

mulheres, músicos e musicistas profissionais, estudantes de 

música e consumidores das artes em geral.  

 

 Estimativa de público; 

Estimamos uma média de 200 pessoas por show de lançamento. 

Na internet nossa expectativa é a de atingirmos aproximadamente 

10 mil visualizações para cada material audiovisual durante a 

execução do projeto. Em anexo estatística dos dois últimos 

vídeos lançados pelo grupo. 

 

 



 Plano de Divulgação envolvendo todas as ações do projeto; 

O Plano de Divulgação prevê as seguintes ações: 

  

- Marketing digital coordenado por empresa especializada durante 

6 meses (Logica Digital); 

- Gerenciamento de FaceBook e Instagram 

(Desenvolvimento e criação de imagens mensais a serem 

publicadas semanalmente, com gerenciamento e gestão da 

pagina. 04 Posts mensais com publicação para ambas as 

redes) 

- GESTÃO DE AdFace e AdInstagran 

- Assessoria de Imprensa 

- Distribuição de impressos para os shows (flyers e cartazes) 

- Distribuição de impressos durantes os shows (programação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Quando será realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Atividade

1
Assinatura do Contrato com a Secretaria do Estado 1º

Produção dos arranjos 1º 2º

2
Agendamento com equipe do audiovisual e locais das gravações 1º

Agendametno com os artistas para oficina com Itiberê 1º

Oficina com o Itibere e gravação do arranjo produzido 2º

Ensaios 3º 4º

Gravação audiovisual 4º 5º

Reserva de passagens e estúdio para gravação com Hermeto 4º

Gravação da participação do Hermeto 5º

Envio de Relatório de Acompanhamento 5º

Mix e Master 5º 6º

Finalização do material audiovisual 5º 6º

Articulação das apresentações de lançamento 2º 3º 4º

Apresentações de lançamento 7º 8º

3 Comunicação
Contratação de Assesoria de Imprensa 1º

Contratação de Designer gráfico 1º

Contratação de Consultoria em Marketing Digital 1º

Elaboração do Material Gráfico 5º

Envio de Material gráfico para análise da Secretaria do Estado 5º

Impressão do material gráfico 6º

Divulgação paga - Redes Sociais 3º 4º 5º 6º 7º 8º

Trabalho de Assessoria de Imprensa 5º 6º 7º 8º

Distribuição do material gráfico 7º 8º

4 Pós Produção
Clipping 9º

Prestação de Contas 9º

Cronograma - Noneto toca Hermeto
Mês

Pré Produção

Produção/Execução



f) Como será realizado? 

 

 

 

 

continua... 

 

 

 

1

Arranjos 7 músicas 1 1.000,00 7.000,00

7.000,00

2

2.1

Itibere Zwarg Oficina + Transporte 1 verba 1 3.000,00 3.000,00

Captação de Vídeo e Audio 1 serviço 1 8.000,00 8.000,00 Olha-te / Lucas Mercadante

Aluguel de Locação para vídeo 1 verba 1 500,00 500,00 Gargolândia

Mixagem 8 faixas 1 500,00 4.000,00

Masterização 8 faixas 1 200,00 1.600,00 Homero Lotito

Fotos 1 verba 1 800,00 800,00

Músicos 9 cachê 1 500,00 4.500,00

Andre Marques Participação 1 cachê 1 1.000,00 1.000,00

Hermeto Participação 1 cachê 1 1.500,00 1.500,00

Itibere Zwarg Participação 1 cachê 1 1.000,00 1.000,00

Ajuda de custo Transporte 1 Verba 1 1.500,00 1.500,00

Ajuda de custo Alimentação 13 refeições 4 25,00 1.300,00

Coordenação de Produção 1 verba 1 1.100,00 1.100,00 João Casimiro

ONERpm - Distribuição Virtual 1 verba 1 150,00 150,00

Transporte para o Rio 2 trechos 2 100,00 400,00 João e Lucas

Estudio no Rio 2 horas 1 150,00 300,00

30.650,00

2.2

Técnico Som 1 cachê 3 600,00 1.800,00 Mario Porto

Transporte 11 trechos 3 80,00 2.640,00

Alimentação 11 refeições 3 25,00 825,00

Cache 9 cachês 3 500,00 13.500,00

18.765,00

49.415,00

Observações

Shows

Sub Total Circulação

Total Produção/Execução

PRÉ PRODUÇÃO / PREPARAÇÃO

PRODUÇÃO / EXECUÇÃO

Gravação

Orçamento - Noneto Toca Hermeto

Sub Total Pré Produção /Preparação

Sub Total Gravação

Circulação

Etapa

Fase
Descrição Etapa/Fases

Quanti

dade

Uni-

dade

Quant

. Unid.

Valor

Unit.

Total

Linha



... continuação 

 

 

 

 

g) Contrapartida: 

 Acesso gratuito aos três shows de divulgação. 

 Acesso gratuito, através do YouTube e Facebook, a todo o 

material audiovisual produzido no projeto (08 vídeos) 

 Disponibilização para download gratuito do album em formato 

mp3 no site já existente do grupo. http://www.nonetodecasa.com 

 Possibilidade de acesso gratuito, através da internet, a todas as 

partituras dos arranjos produzidos no projeto (Atenção, esta ação 

ainda está sendo articulada em decorrência da agenda de 

viagens do Hermeto Pascoal). 

 Distribuição de ingressos em escolas públicas e/ou organizações 

que lidam com idosos ou pessoas portadoras de necessidades 

especiais, nos arredores dos locais das apresentações. 

 Todos os locais das apresentações possuirão acesso para 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

3

Assessoria de Imprensa 1 serviço 1 2.400,00 2.400,00

Consultoria de Marketing Digital 1 serviço 1 1.100,00 1.100,00 Logica Digital

Arte Gráfica 1 serviço 1 1.200,00 1.200,00

Cartaz 30 unidades 3 3,90 351,00

Flyer 1000 unidades 3 0,25 750,00

Folder Programação 200 unidades 3 0,62 374,00

Banner 1 unidades 1 250,00 250,00

Produtor Local 1 serviço 3 500,00 1.500,00

Mídias Sociais Paga 6 meses 1 300,00 1.800,00

9.725,00

4

Taxa Administrativa Cooperativa 1 serviço 1 5.600,00 5.600,00 Cooperativa

Produção Executiva 9 mês 1 890,00 8.010,00 Eduardo O. Baroni

Correio 1 verba 1 125,00 125,00

Escritório (tel/moto boy/etc) 1 verba 1 125,00 125,00

13.860,00

80.000,00

Custos Adminsitrativos

Total Custos Adminsitrativos

Valor Solicitado

DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO

Total Divulgação/Comercialização



h) Quem é o proponente e equipe envolvida? 

 Currículo do cooperado responsável pelo projeto  

 

Eduardo Odassi Baroni  

Produziu em outubro de 2010 a turnê de Fábio Leal Quarteto pelo 

Ceará e Paraíba, e escreveu o projeto "Cultura Violonística do 

Ceará", vencedor do edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza. 

Em 2011 produziu a turnê do grupo Marimbanda por três estados 

do nordeste (edital BNB de Cultura). É diretor da Phalangae 

Produções desde 2011, por onde já produziu três projetos 

vencedores do ProAc editais. Em 2014 e 2015 produziu o projeto 

de arte educação "Ideias Sobre a Música Brasileira" com o Duo 

Danielle Domingos e Fábio Leal, quando realizaram 28 

apresentações em diversas unidades do SESI-SP. Idealizou em 

2014 um coletivo de artistas na cidade de São Manuel-SP com o 

objetivo de fomentar a cultura e a arte no município, o Mobiliza 

São Manuel. O grupo produziu uma série de atividades, com 

destaque para o Festival Cultural Mobiliza São Manuel, festival 

multilinguagem que reuniu em sua 2ª edição, realizada em julho 

de 2015, mais de 300 artistas e colaboradores, com um total de 

49 atividades em sua programação. Ainda em 2015 venceu o 

edital local do Sesi Sumaré com o espetáculo Águas, do Quarteto 

Abayomi. Fez produções independentes para o Gui Silveiras, com 

o trabalho Caburé, no Centro Cultural São Paulo em 2013, para 

o Noneto de Casa no Sesc Vila Mariana e em Jundiaí-

SP (Prefeitura) em 2014. Em 2015 atuou Para o Trio Matiz , como 

produtor local, no âmbito do Proac Editais em Botucatu-SP,  e fez 

a pré-produção da gravação do disco En Meio da cantora 

argentina Lucía Soledad Spivak.  Em 2016 produziu a 

apresentação de Fábio Leal e Antropojazz no Festival Coletivo 2 

dos Coletivos TDV e Cooperativa de Música na cidade de São 

Paulo.   

 

 



 Ficha técnica do projeto; 

 

o Diego Garbin - trompete e arranjos 

o Dô de Carvalho - saxofones e arranjo 

o Fabio Oliva - trombone 

o Isaias Alves - saxofones 

o Jackson Silva - baixo 

o João Casimiro - bateria e coordenador de produção  

o Wellington Viana - saxofones 

o Rafael Amarante - guitarra 

o Reynaldo Izeppi - trompete 

o Hermeto Pascoal - Participação especial 

o Itiberê Zwarg - Coordenação de oficina, arranjo e participação 

especial 

o Jovino de Santos Neto - arranjador 

o André Marques - arranjador e participação especial 

o Fábio Leal - Arranjador 

o Lucas Mercadante - Cinematógrafo (captação audio visual / 

Olha-te) 

o Mário Porto - Técnico de som 

o Eduardo Odassi Baroni - Produção Executiva (Phalangae 

Produções) 

 

 

 Breve currículo dos principais integrantes do projeto (máximo de 

20 linhas para cada participante); 

 

Diego Garbin - trompete e arranjos 

Formou-se no curso de trompete erudito, e música comercial, no Conservatório 

Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí-SP no ano de 2007. Entre 

suas experiências musicais teve oportunidade de tocar ao lado de músicos 

como Vittor Santos, Jorginho do Trompete, Lenny Andrade, Miles Osland, Altair 

Martins, Vinicius Dorin, Maestro Branco, Humberto Araujo, Nailor Proveta, 

Ademir Junior, Marcelo Coelho, Daniel Alcantara, Nelson Faria, Gilson 



Piranzatta, Mauro Senise, Thiago do Espirito Santo, Marcos Paiva, entre 

outros. Como arranjador e compositor, já teve obras executadas pela Big Band 

do Conservatório de Tatuí, Lexo Jazz Sinfônica Tatuí e quinteto de metais 

Cincopa Um. Participou de duas edições do Savassi Jazz Festival na cidade de 

Belo Horizonte, no ano de 2009 com a Big Band Savana, sob regência do 

maestro Branco, e com participação do saxofonista americano Donny 

McCaslin, e em 2011 com o grupo “Projeto Meretrio”. Em maio de 2011 

participou também do ViJazz & Blues na cidade de Viçosa com o “Marcos 

Paiva Sexteto”. Atualmente é integrante da "Big Band do Conservatório de 

Tatuí", do grupo de salsa "Compadre Candela", do grupo de Samba “Barracão 

de Zinco”, “Afro Latin Jazz Essemble” e “Noneto de Casa”. 

 

Dô de Carvalho – saxofones e arranjo 

Jônatas Pereira de Carvalho (Dô de Carvalho) iniciou seus estudos em teoria 

musical em 1999 com seu pai. Em agosto de 2007 entrou para o curso de MPB 

e Jazz do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos De Campos de Tatuí 

com o professor Fábio Xavier. Atualmente, faz aulas com o professor Celso 

Veagnoli. Em 2009, passou a integrar a Big Band Jovem do Conservatório de 

Tatuí. Em abril de 2010, entrou para a Big Band do Conservatório de Tatuí na 

qual permanece até hoje. Nesta banda, tocou com diversos convidados 

importantes do cenário instrumental brasileiro como: Moisés Alves e Rafael 

Rocha, Proveta, Ademir Junior e Marcelo Coelho, Mauro Senise e Gilson 

Peranzzetta, Vinícius Dorin, Nelson Faria. E também, algumas atrações 

internacionais como: Adam Rapa e Rex Richardson. Participou como aluno 

bolsista do Festival Painel Instrumental 2010 em Tatuí, onde fez aulas de 

saxofone com Cesar Roversi e Prática de Big Band com Mário Campos. Foi 

premiado como aluno de melhor desempenho em saxofone nesta edição do 

festival. Em 2011 apresentou neste mesmo festival, com a Big Band Out Side 

que teve como convidado o músico Tiago Espírito Santo. Também teve aulas 

com Vinícius Dorin de improvisação e Rodrigo Morte de prática de big band. 

Atualmente, participa do “Noneto de Casa” e trio “Três Pontos”.  

 

 

 



Fabio Oliva - trombone 

Formado no curso de Trombone na área de Música Popular Brasileira/Jazz do 

Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí sob 

orientação dos professores Walter Azevedo (Aza) e Alan de Lima Palma, no 

qual recebeu aulas complementares de repertório e harmonia com os 

professores Paulo Braga, Hector Costita, Sérgio Frigério e Fábio Leal. Foi 

integrante da Big Band do Conservatório onde se apresentou ao lado de Vittor 

Santos, Vinicius Dorin, Lenny Andrade e Miles Osland e do Grupo Jazz/Combo 

com o qual se apresentou ao lado de Toninho Ferraguti, Rodrigo Botter Maio, 

Sizão Machado, Laércio de Freitas, Paulo Freire. Trombonista do "Noneto de 

Casa", grupo que desenvolve um trabalho com composições autorais de 

música instrumental, Fabio Oliva também é integrante do "Sexteto André 

Marques", cujo trabalho desenvolve pesquisa dos ritmos brasileiros, fazendo 

turnês pelo Brasil e América do Sul. Atualmente tem se apresentado ao lado de 

alguns dos principais músicos do cenário instrumental paulista, além de 

participações em apresentações com cantores como Rosa Passos, Cláudio Zoli 

e Elza Soares. Participa do projeto do compositor e arranjador Rafael Piccolotto 

de Lima, no qual apresenta suas obras juntamente com a Orquestra Urbana big 

band.  

 

Isaias Alves - saxofones 

Formado em saxofone MPB/JAZZ pelo Conservatório de Tatuí, tocou em 

diferentes grupos como Big Bands, Jazz Combo, Jazz Sinfônica e Grupos de 

Choro. Com a Big Band Jovem tocou no 17º, 18º e 19º Festival de MPB – 

Painel Instrumental. Com o Grupo de Choro tocou em vários teatros no estado 

de São Paulo, entre eles a Sala São Paulo. Participou do 3º, 4º e 5º Encontro 

Internacional de Saxofonistas -Tatuí, Festival de Música de Ourinhos, Festival 

de Choro e FAMPOP de Avaré, Semana de Música Seu Geraldo, FEMUCIC, 

10º Brasil Instrumental, 13º Festival do Instituto de Artes da Unicamp (FEIA), 7º 

e 9º Festival Internacional Jazz La Calle no Uruguai. Já se apresentou ao lado 

de Thiago do Espirito Santo, Maestro Branco, Mario Campos, Vitor Santos e 

Joathan Nascimento. Discografia: “Correnteza de Ar” da Cantora Martina 

Marana, “Noneto de Casa” do grupo Noneto de Casa, “Boca de Goiaba”, Pé de 

Choro” e “impressões” do Grupo Choro das Três.   



Jackson Silva - baixo 

Instrumentista, compositor e arranjador, é formado pelo Conservatório 

Dramático de Tatuí. Estudou também em Ourinhos SP, onde se formou pela 

Escola Municipal de Música e pelo Curso Técnico de Música da ETEC. Entre 

cursos e festivais teve aula com Arismar do Espírito Santo, Itamar Collaço, 

Sizão Machado e outros. Foi aluno solista da Big Band do Conservatório de 

Tatuí em 2011, na 51ª Semana da Música do Conservatório de Tatuí. Já no 

ano de 2013 o baixista deu início ao seu primeiro projeto solo intitulado Natural, 

no qual busca desenvolver uma nova concepção de composições e arranjos 

para baixo solo. Além do projeto solo, Jackson atua como baixista, compositor 

e arranjador do Quinteto “Casa da Linha” e Jackson Silva Trio/Quarteto, além 

de ser baixista do Jazzbuticaba Ensemble e Luca Bernar Trio (Itália). Em sua 

carreira, já dividiu o palco, com grandes nomes da música brasileira como: 

Michel Leme, João Paulo Ramos Barbosa (Jota P), Sérgio Coelho, Fabio 

Gouvêa, Paulo Almeida, Diego Garbin, Salomão Soares, Rodrigo Digão, Fabio 

Leal, Alex Corrêa entre outros. Atua também como professor de contra-baixo 

Elétrico/Acústico, repertório, Prática de Conjunto, Harmonia, Percepção, além 

de Piano e Bateria(complementar) para iniciantes.  

 

João Casimiro - bateria e coordenador de produção  

Formado pelo Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos Campos, em 

Tatui/SP. Com 20 anos de bateria e 10 de carreira profissional, já passou por 

palcos e eventos nacionais como Circuito Cultural Elektro, Mapa Cultural 

Paulista, Furnas Geração Musical, Projeto Tom Natural, Festival Itajubense de 

Cultura e Arte - FICA, Festival Brasil  Instrumental, FEMUCIC - Sesc Maringá e 

FEJACAN - Sesc Jacarezinho/PR, Painel Instrumental de Tatuí, Festival 

Paralelo, Mostra de Jazz Campineira, Festival de Inverno de São Manuel, entre 

outros. Internacionalmente se apresentou na Alemanha e Argentina em 2009 e 

2010 como pianista e percussionista do grupo de Dança Euritmia da escola 

Waldorf do Brasil, fazendo pequenas turnês em ambos os países. Também foi, 

como baterista, em 2012, 2013 e 2015 com grupos de música autoral, dos 

quais também é produtor, para o “Encontro internacional Jazz a la Calle” no 

Uruguai. Já se apresentou ao lado de mestres como Vinícius Dorin, Vitor 

Alcântara, Artur Maia, André Marques, Paulo Braga, Rogério Bottermaio, Zerró 



Santos, Gabriel Grossi, Paulo Flores, Bira e Osmar Barutti (Sexteto Jô Soares) 

entre outros. Atualmente, cursa Licenciatura em Música pela Ufscar-EAD, é 

professor do Conservatório Municipal de Socorro-SP, dando aulas de bateria e 

participa como baterista e produtor dos grupos, “Noneto de Casa” e “Três 

Pontos”, com os quais já gravou três Cds. 

 

Wellington Viana - saxofones 

Iniciou seus estudos aos 16 anos em Salvador, tento como principais 

professores Clécio Ventura e o Maestro Freitas, na Oficina de Frevos e 

Dobrados. É graduando em Educação Musical pela Ufscar. Formado em 

saxofone no curso de Mpb e Jazz do Conservatório de Tatuí. Foi aluno bolsista 

da Jazz Combo do Conservatório de Tatuí entre 2011 e 2015, atuando ao lado 

de grandes músicos da música brasileira como: Sizão Machado, Arismar do 

Espírito Santo, André Marques, Lupa Santiago, Grabriel Grossi, Paulo Freire, 

Edmundo Villani, Sara Serpa (Portugal), Rusty Burge (EUA), Aldo Salvent 

(Cuba), Rodrigo Ursaia, Ricardo Herz e Trio Macaíba.  Já participou de 

workshops e master classes com nomes como: Vinicius Dorin, Spok, Débora 

Gurgel, Eduardo Neves, Edu Ribeiro, Nenê Trio, César Roversi, Írio Jr., Thiago 

do Espírito Santo, Marcelo Coelho, Daniel D‟ Alcantara, Fernando Corrêa, 

Michael Leme, Thiago do Espírito Santo, entre outros.  Atualmente integra o 

grupo Noneto de Casa, com quem já gravou dois discos, um autoral do grupo e 

um com a cantora Martina Marana.  Já apresentou-se em festivais como: Jazz 

a La Calle (Uruguai – 2013 e 2015), Savassi Festival – 2016, Brasil 

Instrumental, Painel Instrumental, Festival de Ourinhos, Femucic, Fejacan, 

Festival Paralelo, Fampop, FEIA, FICA e Festival de Jazz de Águas de São 

Pedro.  

 

Rafael Amarante - guitarra 

Iniciou seus estudos musicais na Escola livre de Música Keyboard, de Ribeirão 

Preto (1997 – 2002). Concluiu o Curso de Música Comercial no Conservatório 

de Tatuí em 2009 tendo aulas com os professores Gê Tock e Joseval Paes. 

Atualmente é aluno do Curso de MPB/Jazz no Conservatório de Tatuí tendo 

aulas de guitarra com os professores Fábio Leal e Fábio Gouveia. Em 2009 foi, 

como musico convidado, para Alemanha junto ao grupo de Dança Euritmia da 



escola Waldorf do Brasil, apresentando-se em diversas cidades, e no Fórum 

Internacional de Euritmia, na cidade de Witten. Em 2011 ficou em 2º lugar na 

seleção internacional para fazer parte do festival Painel Instrumental. Qual teve 

aulas intensivas de pratica de grupo com o renomado baterista Nenê, e aulas 

de instrumento com Thiago do Espirito Santo. Já dividiu o palco com grandes 

nomes da música brasileira tais como Laércio de Freitas e José Claudio Lino, 

Roberto Sion. Atualmente integra os conjuntos Big Band da cidade de Atibaia 

(sob regência do Maestro Roberto Sion) e Noneto de Casa. Desenvolve 

também seu trabalho solo de violão e guitarra solo. 

 

Reynaldo Izeppi - trompete 

Iniciou seus estudos musicais aos 13 anos, na escola municipal de música de 

Descalvado- SP. Aos 15 ingressou no conservatório de Tatuí, onde teve aulas 

com Paulo Baptista. Aos 17 participou da Orquestra Jovem Tom Jobim regida 

pelo maestro e saxofonista Roberto Sion, e na ULM/Emesp teve aulas com 

Daniel D'alcântara. Aos 18 anos ingressou na Big Band do Conservatório de 

Tatuí onde toca até hoje. Já tocou com a Banda Savana do Maestro Branco, 

com artistas como Hélio Delmiro, Eduardo Gudin, Marcos Valle, Sizão 

Machado, Théo de Barros, Joyce, Francis Hime, Vittor Santos, Leny Andrade, 

Gilson Peranzzeta, Miles Osland. Aos 20 se formou no curso de trompete 

popular sob às orientações do professor Claudio Sampaio.  

 

Itiberê Zwarg - Coordenação de oficina, arranjo e participação especial 

No final dos anos 60 até início dos 70, participa dos trios "Xangô Três" e 

"Bossa Jazz Trio". Em 1977 começa um novo e grande ciclo de música 

ingressando no "Hermeto Pascoal & Grupo", onde se mantém até hoje. A partir 

de 1982 viaja com "Hermeto Pascoal & Grupo" em turnês anuais pela Europa, 

América e Japão; participa de workshops e oficinas de Hermeto na França, 

Alemanha, Suíça, Estados Unidos. Com Hermeto grava nove discos: 

"Zabumbebum A"; "Montreaux ao Vivo"; "Cérebro Magnético"; "Hermeto 

Pascoal & Grupo"; "Lagoa da Canoa"; "Só não Toca Quem Não Quer"; "Brasil 

Universo"; "Festa dos Deuses" e "Mundo Verde Esperança". Itiberê inicia em 

1992 sua carreira de compositor e arranjador. Assina o CD "Variasons", de 

"Gilson Macedo"; participa do CD "De Onde Vens", da cantora "Ivetty Souza", e 



do CD "Cordas Cruzadas" do quarteto "Maogani" de violões, entre outros. Em 

1999 cria a "Itiberê Orquestra Família" nos Seminários de Música Pro-Arte. Em 

2001 lança o primeiro CD duplo "Pedra do Espia", da "Itiberê Orquestra 

Família", onde assina como compositor, arranjador e regente. Em novembro de 

2005, lança o segundo CD duplo: "Calendário do Som", com 27 músicas 

extraídas do livro homônimo de "Hermeto Pascoal". Na Escola "Maracatu 

Brasil", no Rio de janeiro, Itiberê realiza a prática da "Música Universal" todas 

as quintas-feiras, onde através de metodologia própria tem possibilitado 

desenvolver uma geração de talentos. 

 

Jovino dos Santos Neto – arranjador 

Jovino José dos Santos Neto (Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1954) é 

um pianista, tecladista, flautista, arranjador, compositor, professor e produtor 

musical brasileiro. Jovino começou a tocar piano aos 13 anos, e por 16 anos 

tocou teclados em uma banda chamada The Vacancy Group no bairro Bangu, 

zona oeste do Rio de Janeiro. Jovino ganhou um licenciamento em Biologia, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mais tarde, de MacDonald 

College of McGill University em Montreal, no Canadá. Em 1977, juntou-se com 

o grupo, liderado pelo compositor Hermeto Pascoal, trabalhando como pianista, 

flautista, compositor, arranjador e produtor. Deixou o grupo de Hermeto em 

1992 e mudou-se para os Estados Unidos, Jovino tem lançado várias 

gravações e turnês internacionais como líder de seu próprio ensemble e 

também em colaboração com músicos como Airto Moreira, Flora Purim, e Mike 

Marshall. Jovino leciona no Cornish College of the Arts de Seattle e é professor 

frequente em Jazz Camp West. 

 

 

André Marques - arranjador e participação especial 

Em janeiro de 1994 ingressou no grupo de Hermeto Pascoal, com quem já 

excursionou por todo o mundo e com quem toca até hoje. Participou dos mais 

importantes Festivais de Jazz e teve sua atuação comentada em jornais como 

“The New York Times” (EUA) e “The Guardian” (Inglaterra). Em 2002, gravou 

seu primeiro CD como integrante do grupo de Hermeto, o CD “Mundo Verde 

Esperança”, com o qual ganhou, juntamente com os outros músicos do grupo, 
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o prêmio TIM  de melhor grupo musical do ano, além de uma indicação para o 

Grammy. Em 1996, ao lado de Ricardo Zohyo e Cleber Almeida, formou o 

TRIO CURUPIRA, trio de música instrumental brasileira (hoje com Fábio 

Gouvêa no lugar de Zohyo) reconhecido em todo Brasil. O Curupira possui três 

CDs gravados, shows pelo Brasil, Argentina e Europa. O seu terceiro CD “Pés 

no Brasil, cabeça no mundo”  obteve uma indicação para o Grammy Latino 

desse mesmo ano e para o Prêmio de Música Brasileira de 2009. Leciona no 

Conservatório Dramático e Musical de Tatuí-SP e na Faculdade Internacional 

Souza Lima e Berklee, em São Paulo – SP, além de sempre viajar para dar 

oficinas musicais (Mendoza – Argentina, São Paulo-SESC Vila Mariana, 

Curitiba, Ouro Preto, Itajaí, Jericoacoara, Joinville, Tatuí, Bauru, Botucatu, S. 

José do Rio Preto, entre outras). Lançou em 2008 seu primeiro CD de piano 

solo, intitulado “SOLO”.  André é também líder da Vintena Brasileira, grupo que 

possui três discos gravados.  

 

Fábio Leal – Arranjador 

Iniciou seus estudos aos 15 anos com o guitarrista Aldo Landi na ULM, em 

seguida ingressou no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de 

Campos em Tatuí onde posteriormente tornou-se professor. Há dez anos 

desenvolve no Conservatório uma concepção de guitarra brasileira, tanto no 

campo da improvisação como da composição. No decorrer de sua carreira 

gravou três CDs (Grupo Mente Clara em 2005 e 2010, Fábio Leal Quarteto em 

2009) e tocou com grandes nomes da música instrumental Brasileira como 

Toninho Horta, Thiago Espirito Santo, Fernando Corrêa, Nenê, Vinicius Dorin, 

André Marques, Arismar do Espírito Santo, Hermeto Pascoal, Banda Savana, 

dentre outros. Em 2002 tocou no festival de jazz em Havana (CUBA) e em 

2006 participou do projeto “Obra viva - Homenagem a Tom Jobim”, com 

direção de André Marques e participação de Elza Soares, Thalma de Freitas, 

Max de Castro, Danilo Caymmi e Rosa Passos. Em 2010 fez uma pequena 

turnê pelo nordeste brasileiro com o seu Quarteto, passando por Ceará e 

Paraíba. Em 2012 foi um dos selecionados do Proac para fazer uma série de 

shows com seu Grupo “Fábio Leal Quarteto”. Gravou o CD e faz parte do grupo 

do pianista cubano Yaniel Matos. Também gravou o CD Ultramar, do 

saxofonista Raphael Ferreira. É diretor musical e arranjador. Em 2013 produziu 



o disco do cantor e compositor Gui Silveiras (ProAc 2012) e fez um show com 

Heraldo do Monte na 5º mostra SESI de Música Instrumental em Piracicaba 

(registrado em DVD que será lançado em 2014). É graduado em pedagogia, 

leciona desde 1995 e há 10 anos é professor de prática de grupo e guitarra do 

conservatório de Tatuí, além de ministrar aulas de improvisação e guitarra em 

festivais de música realizados em São Paulo e outros estados. Atualmente 

desenvolve um trabalho com a cantora Danielle Domingos em um duo de 

guitarra e voz e está preparando o segundo CD com o seu Quarteto. 

 

Lucas Mercadante - Cinematógrafo (captação áudio visual / Olha-te) 

Fotógrafo, Pianista, Produtor Fonográfico, Cinematógrafo, Colorista e constante 

pesquisador autodidata em diferentes áreas. Formado no curso regular de 

Piano Erudito no Conservatório de Tatuí (2003-2013), frequentador de 

congressos e workshops relacionados à Fotografia, graduando em Produção 

Fonográfica na FATEC Tatuí, idealizador da Olha-te (equipe de fotografia e 

cinematografia).  Atualmente, a equipe Olha-te se dedica à produção 

audiovisual, dando maior destaque para a sonoridade das gravações. O 

idealizador da equipe é capacitado para microfonação, gravação, mixagem e 

masterização de qualquer evento sonoro (desde orquestras a shows de rock). 

Também é apto para a captação de imagens, especialmente com DLSRs, 

operação de steadycam e tripés, fazendo a cobertura de diversos eventos 

sociais e artísticos. É também, capacitado na pós-produção de fotografias, 

edição de áudio e de vídeo (excluindo-se animações) e de tratamento de cor 

através do pacote de programas da Adobe: Photoshop (incluindo o Lightroom), 

Audition, Premiere e Speedgrade, e através do Pro Tools. 

 

Mário Porto - Técnico de som 

Mario Porto é contrabaixista e bacharel em Música Popular (UNICAMP, turma 

de 1994). Mesmo tocando em diversas bandas, desde 1996 tem trabalhado 

principalmente como produtor e técnico de gravação em estúdio. Em 2005, 

montou seu próprio estúdio no distrito campineiro de Barão Geraldo, o qual 

ganhou novas e melhores instalações em 2009. Muitos estilos, incluindo 

instrumental, jazz, choro e rock, recheiam os vários CDs de seu portfólio. Além 

do trabalho em estúdio, Mário também atua como técnico de som de shows ao 



vivo. Já trabalhou com o grupo IRA! (2001-2007), High School Musical Brasil 

(2008), Jorge Benjor (2009 – 2010) e Charlie Brown Junior (março 2010 – 

setembro 2011). Desde 2012 tem atuado como free-lancer  e feito shows com 

Edgard Scandurra, Guga Costa, Di Melo e Orquestra Sinfônica da Unicamp. 

 

Eduardo Odassi Baroni - Produção Executiva (Phalangae Produções) 

Produziu em outubro de 2010 a turnê de Fábio Leal Quarteto pelo Ceará e 

Paraíba, e escreveu o projeto "Cultura Violonística do Ceará", vencedor do 

edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Em 2011 produziu a turnê do 

grupo Marimbanda por três estados do nordeste (edital BNB de Cultura). É 

diretor da Phalangae Produções desde 2011, por onde já produziu três projetos 

vencedores do ProAc editais. Em 2014 e 2015 produziu o projeto de arte 

educação "Ideias Sobre a Música Brasileira" com o Duo Danielle Domingos e 

Fábio Leal, quando realizaram 28 apresentações em diversas unidades do 

SESI-SP. Idealizou em 2014 um coletivo de artistas na cidade de São Manuel-

SP com o objetivo de fomentar a cultura e a arte no município, o Mobiliza São 

Manuel. O grupo produziu uma série de atividades, com destaque para o 

Festival Cultural Mobiliza São Manuel, festival multilinguagem que reuniu em 

sua 2ª edição, realizada em julho de 2015, mais de 300 artistas e 

colaboradores, com um total de 49 atividades em sua programação. Ainda em 

2015 venceu o edital local do Sesi Sumaré com o espetáculo Águas, do 

Quarteto Abayomi. Em 2015 atuou Para o Trio Matiz , como produtor local, no 

âmbito do Proac Editais em Botucatu-SP,  e fez a pré-produção da gravação do 

disco En Meio da cantora argentina Lucía Soledad Spivak.  Em 2016 produziu 

a apresentação de Fábio Leal e Antropojazz no Festival Coletivo 2 dos 

Coletivos TDV e Cooperativa de Música na cidade de São Paulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos de compromisso dos artistas e 

equipe técnica 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuências dos locais de realização 

(locações para oficina e gravação audiovisual / shows) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessão dos Direitos Autorais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 Informações adicionais do projeto: máximo de 05 (cinco) páginas 

e/ou no www.youtube.com, em local indicado no Sistema on-line. 

 

 

Links complementares 

 

 Link com o primeiro disco do Noneto de Casa completo 

(participação especial do Gabriel Grossi) 

https://www.youtube.com/watch?v=qgrshLzE5Vw 

 

 Teaser de lançamento do primeiro disco do Noneto de Casa 

(produção do vídeo: Phalangae Produções) 

https://www.youtube.com/watch?v=oAx_-3z5zGQ 

 

 Aquilo lá - música do primeiro disco (produção do vídeo: 

Phalangae Produções) 

https://www.youtube.com/watch?v=bpBxzk1R5tA 

 

 Samba Ilusório (captação audiovisual e produção do vídeo: 

Olha-te) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ncCUnqioY 

 

 Vídeo release do disco de Martina Marana e Noneto de Casa 

(produção do vídeo:  Phalangae Produções) 

https://www.youtube.com/watch?v=lJNFm3qfTVM 

 

 Odoya - Música do disco Correnteza de Ar de Martina Marana e 

Noneto de Casa (Produção do vídeo:  Phalangae Produções) 

https://www.youtube.com/watch?v=4TpLHniYzCY 

 

 Canal de vídeos no You Tube 

https://www.youtube.com/c/nonetodecasa 
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Estatísticas da página do Noneto de Casa no Facebook 

 

 

 
 

 

 



Equipamentos da Olha-te (captação audiovisual) 

 

 

 Iluminação: 11 spots de let + 2 paineis de 528 leds + lâmpadas 
decorativas e acessórios; 
 

 Câmeras: Nikon D750 e D800, Lumix GH3 e GoPro Hero4 Black; 
Canon Eos D70 

 

 Tripés Manfrotto 055XPROB e 190XPROB  com cabeças 
701HDV e MVH500AH e SAMBACAM PRO; 

 

 Lentes: Nikon 16-35mm 4G, 50-300mm 4.5AI, 50mm 1.4AI e 
Voigtlander 40mm 2.0; 

 

 Gravação de áudio através dos periféricos: Interface Presonus 
1818VSL, DIGIMAX D8 e APHEX 207D (18 canais); 

 

 Microfones: AKG - c214 (2), c562, c418 (3), c419, d550 (2) 
,c4000b SHURE - sm57, sm93 (2), beta52, beta57, beta58, 
beta87, ksm109 (2), AXS4 (4), 849, BLUE - encore100, 
encore200, encore300 (3), bluebird (2) Outras marcas - 
Sennheiser mke2 (4); St51 (2); 825s; Oktava 319; Cascade 
fathead II; DBX rta (3); Audix D10 (2); CAD 412 

 


