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Por Deborah Dumar

Pelo quarto ano consecutivo, o MIMO Festival marcará presença na paradisíaca
cidade da Costa Verde do Rio de Janeiro com uma programação de luxo e
inteiramente gratuita, com atividades destinadas ao público em geral. O festival se
realizará entre os dias 14 e 16 de outubro.

Desde a sua estreia na cidade histórica �uminense, o MIMO reúne um público
superior a cinco mil pessoas por noite. A programação do festival deste ano inclui dez
concertos de grandes nomes da música internacional, nas igrejas e no Palco MIMO, a
concorrida Chuva de Poesia, o Fórum de Ideias, e, na Etapa Educativa, a aula-
espetáculo do MIMO para Iniciantes e  workshops  com os artistas do Brasil e exterior
que se apresentarão nesta edição.

Entre os �lmes a serem exibidos pelo Festival MIMO de Cinema, estão “Cacaso na
corda bamba”, de José Joaquim Salles e PH Souza, “Caminhos do coco”, de Joice
Temple, “Chico Science, caranguejo elétrico”, de José Eduardo Miglioli e “Waiting for
B”, de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel.

Entre as atrações musicais deste ano, podemos destacar a diva Elza Soares, que
apresentará ao público o seu premiado e mais recente trabalho “A mulher do �m do
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mundo”, álbum elogiado por unanimidade pela crítica do Brasil e estrangeira e que
concorre em duas categorias ao Grammy Latino. O concerto da veterana artista é
vanguardista e urbano e vem sendo igualmente muito bem recebido por onde passa.

O MIMO Paraty também receberá no palco da Praça da Matriz, o rapper paulistano
Emicida, que mostrará o segundo álbum de estúdio, “Sobre crianças, quadris,
pesadelos e lições de casa”, que também disputa o Grammy Latino e resultou de uma
viagem por Angola e Cabo Verde. O concerto terá a participação especial do mestre
Wilson das Neves. Emicida participará ainda do Fórum de Ideias, com mediação do
escritor cabo-verdiano   Mário Lúcio Sousa, que terá como tema “Lugares da
memória”.

Con�ra a programação completa em:

MIMO Festival Paraty – 14 a 16 de outubro
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