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ESPETÁCULOS 
 

GRUPO ESPARRAMA 

 
ESPARRAMA PELA JANELA 

 
50 min. | Livre | Grátis | Em caso 
de chuva não haverá espetáculo 
 

Um morador de um dos prédios 
do Minhocão, cansado de tanto 

barulho da cidade, resolve 
transformar o caos que entra 

pela sua janela em música, a 
partir desta subversão se 
estabelece um universo mágico 

protagonizado por personagens 
fantásticos: a menina/princesa 

que mora num prédio/castelo; o 
palhaço que dá vida ao casaco 

de sua amada; o seresteiro 
gigante; o esportista dançarino, 

as fofoqueiras da janela e até 

mesmo uma família de monstros. 
Por meio de muita risada e 

poesia essa turma mostra outras 
possibilidades de enxergar o 

caos da cidade. 

 
Dias 22 e 29 de janeiro, domingo 
às 16hs. 
Minhocão (Elevado Costa e Silva). 
Acesso pelo Metrô Santa Cecília ou pela 
Rua da Consolação. Nestes pontos 
haverá sinalizações indicando o local da 

apresentação. No dia do evento, mais 
informações e um mapa são 

disponibilizados na página do Facebook 
do Grupo Esparrama. 

 

MUNDANA COMPANHIA 

 
NA SELVA DAS CIDADES - EM 

OBRAS 
 

180 min. | Livre | Grátis | 50 
lugares | Itinerante | Informações 
(11) 3362 8883 

 

Na Selva das Cidades - Em 
Obras narra a luta entre dois 

homens numa metrópole. No 
enredo, não ficam claros os 

motivos que levam os dois 
homens ao embate, porém, tudo 

e todos em torno deles vão 
sendo envolvidos ao longo da 
narrativa (família, amores, 

parceiros, amigos, justiça, 
polícia, negócios...) até englobar 

toda a cidade. Nas 
extremidades desta luta, 

encontramos dois tipos opostos: 
um rico comerciante de 

madeiras malaio versus um 
pobre balconista que migrou 
com sua família do campo para 

a cidade grande. 
 

Dias 21 e 22 de Janeiro, sábado 
às 19hs e domingo às 18hs. 
Teatro Luz  do Faroeste.  
Rua do Triunfo, 301, Luz, São Paulo. 
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CIA. DO MIOLO 
 

LUZEIROS 
 

Informações: ciadomiolo@gmail.com 
e (11) 3871 0871 |Livre |Em caso 
de chuva não haverá espetáculo. 

O novo espetáculo de rua da 
Cia constrói uma 
instalação/narrativa que trata 

do conflito entre esgotamento e 
utopia. Uma menina e uma 

mulher sobreviventes de guerra 
percorrem uma cidade em ruínas 

na busca por sepultar os mortos. 
Neste trajeto revelam memórias 

de tempos e cidades que se 
esgotaram em meio à 
exploração, ganância, pobreza 

e atentados. 
 

Dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro às 
17:00 e 19:00 horas. 
Vão do MASP. 
Avenida Paulista, 1.578 – Bela Vista. 

 

“EM CASO DE EMERGÊNCIA 

QUEBRE O VIDRO!” 
 
Informações: ciadomiolo@gmail.com
| Livre |Em caso de chuva não 
haverá espetáculo. 

Este trabalho é fruto do projeto 
“Corpo Esgotado” contemplado 

na 22ª edição de Fomento ao 
Teatro para a cidade de São 
Paulo e foi criado a partir da 

ocupação do cruzamento entre o 
fluxo da estação do metrô 

Anhangabaú e Terminal 
Bandeira, tendo o corpo da 

cidade e seus esgotamentos 
como tema central. Que papel 

ocupa o corpo na sociedade nos 
dias atuais? Espaços recortados 
no fluxo urbano dão a dimensão 

do cotidiano absurdo no qual o 
corpo está absorvido e de onde 

figuras estranhamente familiares 

emergem da cena real para o 
teatro. 

 
Dia 17 de janeiro, terça às 14hs, 

16hs e 18hs. 
Metrô Vergueiro (saída para o Centro 
Cultural São Paulo). 

Rua vergueiro, 1.000 – paraíso. 
 
Dia 18 de janeiro, terça às 14hs, 
16hs e 18hs. 
Metrô República. 

Praça da República, 299 - República. 
 

NÚCLE DO 184 
 

A MORTE DO IMORTAL 
 

Grátis 
 

Prosseguindo as apresentações 
do processo cênico da peça. Em 
cada apresentação verá o 

resultado do trabalho 
desenvolvido pelos atores, tanto 

a interpretação quanto a 

mailto:ciadomiolo@gmail.com
mailto:ciadomiolo@gmail.com
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concepção dos cenários, 
figurinos, trilha sonora, 

iluminação desta comédia que 
se passa em duas épocas 1955 

e 1965.   
 
Dias 20 e 27 de janeiro, sextas às 
20hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 

Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 

 
PANORAMA TEATRAL PARA 
ADULTOS - PRIMEIRA PARTE 
 
Livre 

 

O Núcleo do 184 continua em 

2017 apresentando peças que 
realizou nos  18 anos de história 
da companhia. Os espetáculos 

que estarão na mostra são: "A 
necessidade da arte"; "Rosa 

Vermelha"; "Antonio"; "Heleny, 

Heleny doce colibri!" e  "Iara, 
camarada e amante". 

 
Dias 21 e 28 de janeiro, sábados 

às 19hs. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 

Consolação. 
 

PANORAMA TEATRAL PARA 
CRIANÇAS - PRIMEIRA PARTE 
 

Livre 
  

O Núcleo do 184 continua em 
2017 apresentando peças que 
realizou nos  18 anos de história 

da companhia. Os espetáculos 
que serão apresentados na 

mostra infantil são: "Enterrem 
meu coração na curva do rio" 

que traz histórias, músicas e 
lendas indígenas para crianças 

e em sequência "Sarauzinho". 

 

Dias 22 e 29 de janeiro, domingos 
às 15h30. 
Teatro Studio Heleny Guariba. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

TEATRO DO INCÊNDIO 

 
A AURORA É COLETIVA – 
EDITAL DE CHAMAMENTO 

PARA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
 
Inscrições até 10 de janeiro de 
2017 no link 
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br

/projeto/2326/ | Informações (11) 
2609 3730 e (11) 99587 1971 ou 
producao.teatrodoincendio@hotmail

.com 
 

O Teatro do Incêndio vai abrir 
sua sede para receber dois 
coletivos teatrais, durante 

quatro meses de 2017, para 
que possam desenvolver 

trabalhos de pesquisa e ensaios. 
Os grupos poderão utilizar uma 

das salas da sede da 

companhia, por período 
acordado, e terão apoio 

financeiro no valor de 16 mil 
reais pelo período. 

 

ILUMINAR 

Inscrições até 31 de janeiro no email: 
producao.teatrodoincendio@hotmail.
com | Seleção: Carta de Interesse e 
pequeno currículo |20 vagas 

Oficina criativa de cenografia, 
figurinos e iluminação cênica. 

Coordenado pelo Teatro do 
Incêndio com o diretor 

convidado Kleber Montanheiro, 
o projeto é direcionado a 

artistas de teatro em geral. Os 
selecionados participarão de 
aulas teóricas e práticas e de 

um dia de vivência mensal no 
processo de criação da Cia. 

Teatro do Incêndio para o 
primeiro espetáculo do projeto 

"A Gente Submersa", com 
estreia prevista para 13 de 

Maio. Durante a oficina, os 
alunos terão oportunidade de 

conhecer fundamentos de 
criação das três áreas 

estudadas, exercitando e 
debatendo conceitos ao longo 
dos encontros. 

De 07 de fevereiro a 30 de maio, 
terças das 19hs às 22hs. 
Teatro do Incêndio. 
Rua Treze de Maio, 53 – Bixiga. 

                     

GRUPO ESPARRAMA 

 
OFICINA DE MANIPULAÇÃO 

 

10 vagas| Grátis | Inscrições até 
10 de janeiro| Seleção: currículo 

para oficinasesparrama@gmail.com 
 

Oficina com foco na 
manipulação direta. Técnica de 

http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/2326/
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/2326/
mailto:producao.teatrodoincendio@hotmail.com
mailto:producao.teatrodoincendio@hotmail.com
mailto:producao.teatrodoincendio@hotmail.com
mailto:producao.teatrodoincendio@hotmail.com
mailto:oficinasesparrama@gmail.com
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manipulação de bonecos e 
objetos cênicos na qual se toca 

diretamente os objetos com o 
corpo dando-lhes vida, ação e 

personalidade. Também serão 
abordadas técnicas de dicção e 

voz do boneco. Orientador - 
André Mello (especialista em 
cenografia, manipulação e 

construção de bonecos e objetos. 
Graduado pela GerritRietveld 

Academie de Amsterdan. 
Durante 12 anos atuando na 

Holanda,  ex-integrante da 
Companhia Duda Paiva).  

 
De 20 de janeiro a 4 de fevereiro, 
sextas e sábados das 14hs às 

18hs (dia 4 de fevereiro até às 
19hs). 
Espaço Cultural A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Campos 
Elíseos. 

 
 

OFICINA DE PALHAÇO 
 

25 vagas| Inscrições até 20 de 
fevereiro| Seleção: currículo para 

oficinasesparrama@gmail.com|Grá
tis. 

 

A linguagem do palhaço é o 
eixo principal do trabalho do 

Grupo Esparrama. Nesta oficina 
pretendemos compartilhar 

nossos estudos num espaço de 
experimentação e troca que não 
tem o objetivo de formação de 

novos palhaços, mas de 
experimentação da linguagem. 

Será formada por encontros que 
abordem a pesquisa teórica e 

prática da máscara do palhaço 
por meio da vivência da 

utilização cômica do corpo, da 
descoberta do ritmo/tempo 
pessoal, da relação com o outro, 

com o espaço e com o público e 
um contato inicial com a lógica 

de cada palhaço, ou seja, suas 
ações e reações frente ao 

mundo que o cerca. 
Orientadores – Ligia Campos e 

Kleber Brianez. 
 

De 03 de março a 29 de maio,  
segundas das 09hs às 12hs. 
Espaço Cultural A Próxima Companhia. 

Rua Barão de Campinas, 529 - Campos 
Elíseos. 
 

OFICINA DE CANTO 
 
10 vagas*| Inscrições até 18 de 
janeiro| Seleção: enviar currículo 
para oficinasesparrama@gmail.com 

|Grátis. 
 

A oficina é estruturada a partir 
de dois eixos complementares: 
(a) o diálogo entre as técnicas 

do Canto Lírico e de Jogos 
Teatrais e (b) a experiência de  

troca a partir de uma turma 
mista de atores e cantores. O 

mailto:oficinasesparrama@gmail.com%7CGrátis
mailto:oficinasesparrama@gmail.com%7CGrátis
mailto:oficinasesparrama@gmail.com%7CGrátis
mailto:oficinasesparrama@gmail.com%7CGrátis
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objetivo é criar estímulos que 
potencializem a aprendizagem 

e/ou aprimoramento das 
técnicas de canto (para os 

atores) e de interpretação 
musical (para os cantores). 

Orientadores – Rani Guerra, 
integrantes do Grupo 
Esparrama. *Serão 

disponibilizadas 4 vagas para 
cantores amadores ou 

profissionais e 6 vagas para 
atores profissionais. 

 
De 08 de fevereiro à 31 de maio, 

quartas das 14hs  às 17hs e de 04 
de fevereiro a 25 de maio, sextas 
das 14:00 às 17:00 horas. 
Espaço Cultural A Próxima Companhia. 
Rua Barão de Campinas, 529 - Campos 
Elíseos. 

 
 
 

 

KIWI CIA. DE TEATRO 

 
FORMAÇÃO — A 

ATUALIDADE DO TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
Inscrições abertas | Grátis | 

Seleção: enviar biografia curta e 
carta de interesse para 
kiwiciadeteatro@gmail.com 

 

Realizaremos encontros 

quinzenais, durante oito meses, 
orientados pelo diretor e  

pesquisador teatral Fernando 
Kinas e pela atriz e 
pesquisadora Fernanda 

Azevedo. Teremos a 
participação de muitos 

convidados, entre eles Marcelo 
Soler (professor teatral e diretor 

da Companhia Teatro 
Documentário), Silvio Tendler 

(cineasta), Thiago Mendonça 

(cineasta) e Eduardo Campos 
Lima (pesquisador, mestre e 

doutorando em Teatro Jornal). 
O trabalho será realizado em 

módulos e a participação está 
aberta mesmo para quem não 

possa frequentar todos os 
encontros. 
 
A partir de 08 de fevereiro, 
quartas das 19hs às 22hs 

(encontros quinzenais). 
Sede Kiwi Companhia de Teatro. 
Rua Frederico Abranches, 189 – Santa 

Cecília. 

TREINAMENTO MUSICAL 

 
Inscrições abertas | Grátis | 
Seleção: Enviar biografia curta e 
carta de interesse para 

kiwiciadeteatro@gmail.com 

Realizaremos encontros 

semanais, sob orientação do 
músico multi-instrumentista e 

mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
mailto:kiwiciadeteatro@gmail.com
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pesquisador Eduardo Contrera 
com a presença de convidados 

de diferentes especialidades, 
entre ele(a)s Roberto Moura 

(cantor e professor de canto 
lírico e popular), Luciana 

Fernandes (percussionista) e 
João Carlos Dalgalarrondo. O 
trabalho será realizado em 

módulos e a participação está 
aberta mesmo para quem não 

possa frequentar todos os 
encontros. Você pode se 

inscrever para um ou mais 
módulos ao longo do ano. 

 

A partir de 24 de janeiro, terças 

das 19hs às 22hs (duração de oito 
meses). 
Sede Kiwi Companhia de Teatro. 
Rua Frederico Abranches, 189 – Santa 
Cecília. 

   
 

ESTOPÔ BALAIO 

 
CAFÉ COM POESIA 
 
Livre | Grátis 

 

 A primeira edição do Café 

contará com a presença da 
poetiza Patrícia Meira que será 
homenageada no Sarau do 

Peixe de janeiro. Acontecerá 
como uma aproximação entre a 

poetiza e os integrantes do 
coletivo, para construir de forma 

mais íntima e profunda a 
homenagem que será realizada 

pelo Coletivo Estopô Balaio a 
partir da poesia de Patrícia.  

 
Dia 18 de janeiro, quarta das 14hs 
às 16h30. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 

 

CINE VARAL ROMANO 
 

77 min. | Livre | Grátis | Lotação 
40 pessoas. 

 

Será exibido o documentário 
"Estopô Balaio" sobre a história 

do Coletivo Estopô Balaio no 
bairro Jardim Romano. Sinopse 
do filme: Desde 2011, o Estopô 

Balaio desenvolve um processo 
artístico a partir das 

experiências dos moradores do 
Jardim Romano com as águas 
das enchentes que assolaram 

suas vidas durante dez anos. As 
águas inundam com frequência 
as casas, as ruas e devastam o 

cotidiano dos moradores, que 
são obrigados a reinventar a 

vida, a criar perspectivas de 
sobrevivência e de re-
existência. A arte se alia a esse 

processo. São todos atores 
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nesse processo de fabular a 

própria vida. Todos pactuam 
com o ato teatral. 
 
Dia 19 de janeiro, quinta às 19hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 

 
SARAU DO PEIXE 
 

Livre | Grátis | Lotação 60 pessoas. 

 
Nessa edição, o Sarau 
homenageará a poetiza Patrícia 
Meira, moradora do Jardim 

Romano e contará com muita 
música, poesia, intervenção 

cênica, dança de rua e 
microfone aberto. 

 
Dia 21 de janeiro, sábado das 

17hs às 22hs. 
Casa Balaio. 
Rua Adobe, 47 – Jardim Romano. 
 

CIA. PAIDÉIA DE TEATRO 

 
NÚCLEO DE VIVÊNCIA 

TEATRAL E CORAL PAIDÉIA 

 
Grátis |Inscrições presenciais | Dias 
para inscrições: quartas das 10h30 

às 13h00 e sextas das 14h00 às 
16h30 | Informações (11) 5522 
1283 

 
Coordenado pela Cia. Paidéia de 

Teatro, o curso – anual, gratuito e 
não-profissionalizante – é destinado 
a jovens com idade acima de 14 

anos, interessados pelo fazer 
teatral. Ao participar da Vivência 

Teatral, o jovem entra em contato 
com a arte da interpretação, com o 
trabalho corporal e vocal. O curso 

tem como resultado final a 
montagem e apresentação de uma 

peça. 
 
Oficina anual, sábado das 09hs 

às 16hs. 

Cia. Paidéia de teatro 
Rua Darwin, 153 – santo amaro. 

 

NÚCLEO DO 184 

 
DIÁRIO DO CIDADÃO – 

DEPOIMENTO ROBERTO 
VIGNATI 
 

Professor e Diretor tem entre 

suas montagens mais 
importantes "Tempos dos 

Inocentes, Tempos dos Culpados" 
de Sigfried Lenz, "A noite dos 
assassinos" de José Triana, 

"Bent" de Martin Sherman, 
"Bella Ciao" de Luís Alberto de 

Abreu. 
  
Dias 23 de janeiro, segunda às 
20hs 
Teatro Studio Heleny Guariba. 

Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
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LANÇAMENTO DO LIVRO 
“IMERSÃO SELVA” 
 

Livre 
 

A partir do conteúdo produzido 
durante o projeto A Selva Nas 
Cidades – Entre Tempos e 

Espaços (São Paulo 2014 – 
Teatro Oficina 1969 – Berlim 

1923 – Chicago 1912) esse 
material caracteriza-se como um 

memorial documental de todas 
as atividades realizadas entre 

outubro de 2014 e julho de 
2015 pela companhia. 

 
Dia 25 de janeiro, quarta das 11hs 
às 19hs. 
TUSP 
Rua Maria Antônia, 294 – Vila Buarque. 
 
 

A DIGNA COMPANHIA 
 

PAISAGENS DRAMATÚRGICAS 

– A CIDADE E SUAS ILHAS DE 
MEMÓRIA 
 
Seleção: currículo e carta de 
interesse | Inscrições: de 19 de 

dezembro a 19 de janeiro em 
http://www.spescoladeteatro.org.br

/extensao-cultural-2017/133.php 
| Aprovados e matrícula online: 24 
e 25 de janeiro. 

 

Utilizar os procedimentos de 

criação textual d´A Digna para 
estimular o participante a 

escrever textos teatrais a partir 
de paisagens e histórias reais 
de São Paulo. Outro objetivo 

desse curso é a reflexão teórica 
e exercícios práticos de 

procedimentos dramatúrgicos 
que busquem criar textos 

teatrais que extrapolem as 

relações de sentido e criem 
possibilidades de produção de 

presença e compartilhamento de 
experiências. Dentro dessas 

práticas trabalharemos o 
conceito de ilhas de memória, 

um conceito elaborado a partir 
das criações do coletivo. 
 

De 30 de janeiro a 22 de fevereiro 
de 2017, segundas e quartas das 

19hs30 às 22hs30. 
SP Escola de Teatro. 
Praça Franklin Roosevelt, 184 – 

Consolação. 
 

EMARANHADOS DA CRIAÇÃO 

– COMPARTILHAMENTO DE 
PROCESSOS DO COLETIVO A 

DIGNA 
 

Seleção: currículo e carta de 
interesse | Inscrições: de 19 de 
dezembro a 15 de janeiro em 

http://www.spescoladeteatro.org.br

MUNDANA COMPANHIA 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JANEIRO/2017 

  

 
 

ILUSTRAÇÃO 

André Monteiro (Pato) 

                                                   

/extensao-cultural-2017/132.php| 
Aprovados e matrícula online: 18 e 

19 de janeiro. 
 

Curso de exposição e 

experimentação das práticas e 
discussões mantidas pelo 

coletivo, alimentada pelo 
questionamento: “Ao 

encontrarmos o outro, que novos 
caminhos se abrem para as 

nossas inquietações? ”. Ao final, 
serão selecionados 3 parceiros 
que acompanharão todas as 

etapas do projeto 3 ATOS POR 
SP. 
 
Dias 23, 24 e 26 de janeiro de 

2017, segundas terça e quinta das 
19hs às 22hs. 
SP Escola de Teatro. 

Praça Franklin Roosevelt, 184 – 
Consolação. 
 

 
 

CORPO OCUPAÇÃO 
 
Seleção: currículo e carta de 
interesse | Inscrições: de 19 de 

dezembro a 26 de janeiro em 
http://www.spescoladeteatro.org.br
/extensao-cultural-2017/131.php| 

Aprovados e matrícula online: 30 e 
31 de janeiro. 

 
A partir de mecanismos de 
sensibilização e pesquisa 

individual e em grupo, convidar 
as participantes a partir do 

encontro com seus corpos, 
observarem, refletirem e 

discutirem, nas relações prático-
teóricas, as diversas formas de 

ocupação dos espaços urbanos 
pelos corpos, especialmente 
pelos corpos femininos. 

 
De 07 a 23 de fevereiro de 2017, 

terça e quinta das 19hs30 às 
22hs30. 

SP Escola de Teatro. 
Rua Marquês de Itu, 273/285 – Vila 

Buarque. 
 
ATORES DIÁRIOS 

 
Seleção: currículo e carta de 

interesse | Inscrições: de 19 de 
dezembro a 16 de janeiro em 
http://www.spescoladeteatro.org.br

/extensao-cultural-2017/130.php| 
Aprovados e matrícula online: 26 e 

27 de janeiro. 
 

Criar uma dinâmica de grupo 

de pesquisa, onde cada artista 
proponha experimentos cênicos 

em diferentes endereços da 
cidade e registre em seu diário 

de bordo seus procedimentos e 
impressões. Propor o uso do 

diário não apenas como 
ferramenta de registro de 
processo, mas como disparador 

criativo: nos últimos 3 encontros, 
o diário de bordo de um 
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participante passa a ser o ponto 
de partida da criação de outro 

artista. 
 
De 31 de janeiro a 23 de fevereiro 
de 2017, terça e quinta das 15hs 
às 18hs horas. 
SP Escola de Teatro. 
Rua Marquês de Itu, 273/285 – Vila 

Buarque. 
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ESPETÁCULOS 
 

NÚCLEO ENTRETANTO 

 
OSMO 
 
70 min. | +18 anos | Grátis  

 
Osmo, Um serial killer com 

pretensões literárias, está 
mergulhado na difícil e 
intrincada tarefa de escrever 

sua história, quando é 
interrompido pelo telefonema 

de uma amiga que o convida 
para dançar. O gatilho foi 

acionado. Agora seu tétrico 
ritual será perpetrado: sair 

para dançar com uma mulher,  
fazer amor com ela e depois 
assassiná-la. Osmo é um anti-

herói que busca compreender a 
dimensão da vida e da morte. 

Egocêntrico, só pensa em 

satisfazer os seus desejos, sem a 
interferência de uma moral que 
ponha freios aos seus instintos. 

Contudo ele busca em seus atos 
de horror a transcendência 

estética. A violência está na 
linguagem da narrativa. Trata-

se de uma violência 
internalizada que se derrama e 

se desdobra não só na mente do 
narrador, mas, principalmente, 
na língua, o que talvez torne 

essa narrativa mais violenta do 
que qualquer folhetim policial 

com os mais detalhados crimes. 
A subjetividade do herói expõe 

tudo o que ele tem de humano, 
e isso implica percorrer ambos 

os caminhos: bem e mal. No 
conto, assim como a vida contém 
a morte, o bem contém o mal 

para juntos comporem a dança 
do universo. 

De 13 a 28 de janeiro, quintas e 

sextas às 20hs e sábado às 18hs. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 

CARLOS COLABONE 
 
TEMPO DE VIVER — PEÇA EM 
6 FOTOGRAFIAS 

 
80 min. | R$ 20 E R$ 3 (promocional 

em 27 de janeiro) 
 

Pelas areias de uma praia do 

litoral, a vida de quatro 
mulheres é marcada por mais 

um encontro durante a 
passagem do reveillon. Carmen, 

Yara, Alma e Juracy celebram a 
amizade, recordando momentos 

especiais de cada uma delas, 
brindando a possibilidade de 
viverem intensamente um tempo 

de felicidade. 
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De 21 a 29 de janeiro, sextas e 

sábados às 21hs e domingos às 
20hs. 
Centro Cultural São Paulo 

Rua Vergueiro, 1.000 – Paraíso. 
 


