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ESPETÁCULOS 
 

CIA DE TEATRO HELIÓPOLIS 

 
(IN)JUSTIÇA 

 
90 min. | 60 lugares |Pague quanto 
puder | 14 anos. 

 
“(IN)JUSTIÇA” é um ensaio cênico, 
guiado pela indagação ‘o que os 
veredictos não revelam?’, que 
reflete sobre aspectos do sistema 
jurídico brasileiro. Para tanto, 
conta a história do jovem Cerol 
que, involuntariamente, pratica um 
crime. A partir daí, surgem 
diversas concepções sobre o que 
é justiça, seja a praticada pelo 
judiciário ou aquela sentenciada 
pela sociedade. 

 
De 25 de janeiro a 19 de 
maio,sextas e sábados às 20h; e 
domingos às 19h. 
Casa de Teatro Maria José de Carvalho. 
Rua Silva Bueno, 1533 - Ipiranga. 

VELHA COMPANHIA 

 
VALÉRIA E OS PÁSSAROS 

 
100 min. | 33 lugares. | Gratuito |16 
anos. 

 
Valéria projetou pra si uma vida 
simples. De dia, traduz folhetos 
de viagem para o esperanto e, à 
noite, em sessões mediúnicas, 
procura seu amor pelo mundo dos 
mortos. Acontece que esse não é 
um morto comum e sua procura 
parece incomodar aos mortos e 
aos vivos também. 

 
De 23 de março a 19 de 
maio,sábados e domingos às 20h. 
Zona Franca. 
Rua Almirante Marques de Leão, 378 - Bela 
Vista. 

 
 
 
 
 

CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
O TEMPO E O CÃO - 

DOCUMENTÁRIO CÊNICO DE 
PEQUENAS MEMÓRIAS 

DA CIDADE 
 
90 min. |40 lugares | Gratuito 
(distribuição de ingressos a partir das 
16h30) | 12 anos. 

 
A encenação final do projeto "O 
Tempo e o Cão" convida o 
espectador a conhecer quatro 
histórias (relatos) sobre animais 
que retratam a relação do homem 
- e da mulher - com a cidade. 

 
De 05 de abril a 11 de maio, sextas 
e sábados às 17h30. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 
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CIA PESSOAL DO FAROESTE 

 
BRANCOS E MALVADOS OU 

ENSAIO SOBRE OS 3 
PORQUINHOS 

 
80 min. | 40 lugares |pague quanto 
puder | 18 anos. 

 
A peça narra a história de dois 
atores que esperam para o 
ensaio o diretor. São moradores 
de um antigo cortiço, agora, 
reformado por uma ONG, e no 
térreo tem um teatro. Por serem 
brancos foram os únicos que 
permaneceram com a reforma. 
Fazem teatro dentro de uma 
oficina ao longo de dez anos. A 
peça vai saltando no tempo, 
desde os primeiros ensaios de um 
grupo amador até a estreia de 
um grupo profissional. Heitor e 
Cícero são atores, o segundo 
também autor. O diretor ausente 
chama-se Prático. Os 3 
porquinhos. Na história vive-se a 

construção da segunda casa, a 
quase resistente casa de Heitor. 
Este é o gancho pra discutir a 
crônica da especulação 
imobiliária que a região vive. 

 
De 21 de abril a 05 de agosto, 
domingos às 16h; e segundas às 
19h e às 21h. 
Cia Pessoal do Faroeste. 
Rua do Triunfo, 301 – Santa Ifigênia. 

 

O BURACO D`ORÁCULO 

 
CIRCULAÇÃO RESISTÊNCIA 

 
60 min. | 150 lugares. | Gratuito | 
Livre. 

 
Circulação Residência é parte do 
projeto Buraco 20 Anos: da 
(R)existência na Rua à Poesia em 
Cena. O objetivo do Buraco 
d’Oráculo com esta iniciativa é 
promover uma circulação de 
teatro de rua a partir do próprio 
repertório em territórios de 

companhias parceiras e, juntos, 
comandarem um período de 
programação local. 
 
Dias 04, 05, 11 e 12 de maio, 
sábados às 19h; e domingos às 16h. 
Ocupação Artística Canhoba. 
Rua Canhoba, 299 - Vila Fanton - Perus. 

 

NÚCLEO EXPERIMENTAL 

 
EU SEI EXATAMENTE COMO 

VOCÊ SE SENTE 
 
90 min. | 200 lugares | R$ 20,00 
(inteira) R$ 10,00 (meia) | 16 anos. 

 
A partir dos textos “Onde está o 
amor?”, “É pra isso que servem 
os amigos”, “O que você vai 
fazer?”, “Improvável” e “O meu 
amor é forte assim”, do 
dramaturgo britânico Neil 
Barlett, a peça cria uma colcha 
de depoimentos do próprio autor 
sobre o que é ser homossexual 
na sociedade contemporânea. 
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São discutidos temas como o 
medo da homofobia, o desejo e 
a necessidade de uniões 
afetivas, o relacionamento entre 
pais e filhos, a coragem de lutar 
pelos direitos dos LGBTs e o 
estigma do HIV. 

 
Dias 03 e 17 de maio, sextas às 21h. 
Teatro Zanoni Ferrite. 
Avenida Renata, 163 - Chácara Belenzinho. 

 
 

LEMBRO TODO DIA DE VOCÊ 
 
120 min. | R$ 20,00 (inteira) R$ 
10,00 (meia) | 16 anos. 

 
Thiago é um jovem que se 
descobre soropositivo aos 20 
anos e, para aprender a 
conviver com o HIV, precisa antes 
passar por um acerto de contas 
consigo mesmo. Lembro todo dia 
de você é um musical inédito que 
faz um retrato realista e 
contemporâneo do HIV, 

colocando em questão muito do 
que se conhece sobre o assunto. 

 
Dias 04 e 05 de maio, sábado às 
21h; domingo às 19h. 
Teatro Flávio Império. 
Rua Professor Alves Pedroso, 600 – Vila 
Paulistania 

 
Dias 11 e 24 de maio, sábado às 
21h; domingo às 19h. 
Teatro Zanoni Ferrite. 
Avenida Renata, 163 - Chácara Belenzinho. 

 
 

FESTIVAL DE MUSICAIS 
 
120 min. | 200 lugares. | R$ 10,00 
(inteira) R$ 5,00 (meia) |16 anos. 

 
Alô Alô Theatro Musical Brazileiro 
vai buscar nos idos de nosso Brasil 
musicas que foram originalmente 
criadas para espetáculos 
genuinamente brasileiros. O show 
é entremeado de breves relatos e 
curiosidades que evolvem o 
período de composições que 

marcaram época e o contexto do 
nascimento dessas canções. Dessa 
maneira, o espetáculo vai 
resgatando nossa história teatral 
e musical, década a década, 
embalados no tempo por 
situações de bastidores, por 
histórias de grandes artistas que 
ganham a cena, pelo talento e 
carisma de Amanda Acosta, 
divertindo, emocionando e 
reapresentando a plateia um 
pouco do Teatro Musical Brasileiro 
que num passado remoto levou 
multidões aos grandes teatros do 
Brasil e, sem dúvida, que ainda 
nos encantam e nos fazem sonhar. 
 
Dia 06 de maio, segunda às 20h. 
Núcleo Experimental. 
Rua Barra Funda, 637 – Barra Funda. 
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CIA TEATRO 
DOCUMENTÁRIO 

 
ENSAIO ABERTO - O TEMPO 

E O CÃO: CANTEIRO 
ABERTO 

 
70 min. |40 lugares | Gratuito 
(reservas pelo whatsapp 11 - 99110-
3478) | 12 anos. 

 
“O Tempo e o Cão: Canteiro 
Aberto” é uma ação que em si se 
constituí num ato artístico, no qual 
é apresentado à plateia cenas da 
encenação "O Tempo e o Cão". 
Durante a apresentação, os 
espectadores, agora assumindo o 
papel de coautores do discurso, 
serão convidados a problematizar 
e a interferir nas cenas. 
 
Dia 07 de maio, quinta às 16h30. 
Vila Itororó Canteiro Aberto. 
Rua Pedroso, 238 - Bela Vista. 

 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA LÚDICA 

 
IMERSÃO ARTÍSTICA MULTIPLA: 

A UTOPIA  
NA ERA DA INCERTEZA 

 
50 lugares |120 min. | Gratuito | 12 
anos.  

 
O projeto “A Utopia na Era da 
Incerteza” retrata o caráter 
utópico/distópico na cidade de 
São Paulo, convidando o público 
a uma imersão artística múltipla, 
numa instalação cenográfica, a 
qual está dividida em 4 áreas 
nomeadas de “zonas”: Zona 
Externa (ZE), Zona Intermediária 
(ZI), Zona Interna (Zin) e Zona 
Geral (ZG), em que se 
amalgamam elementos da 
linguagem do teatro com as artes 
visuais. Na instalação, o público 
vivencia 4 atividades: experiência 
sensorial artística de distopia 

(jogo distópico), experiência 
sensorial artística de utopia (jogo 
utópico) e espetáculo teatral 
“Utopia em uma noite de inverno”, 
finalizando o percurso na Ágora 
Contemporânea, onde o público 
poderá, além de observar todos 
os vestígios do percurso e da 
encenação, como se participasse 
de um “descortinamento do 
espaço/tempo, manifestar-se, 
expressar ou ressignificar as 
impressões sobre a sua trajetória 
na instalação e sobre a 
experiência vivenciada. Para isso, 
terá à disposição um microfone 
aberto, cartolinas, canetas 
coloridas, argila, livros, 
instrumentos musicais e outros 
materiais. 

 
De 20 de março a 05 de setembro 
(exceto nos dias 13/4, 27/4, 11/5, 
25/5, 8/6, 22/6, 29/6, 13/7, 25/07, 
27/7, 10/8, 24/8 e 31/8). Terças, 
quartas e quintas às 14h (aberta 
para turmas de escolas e para o 
público em geral); sábados às 18h. 
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Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA ENCONTRO EM CENA 

 
DEPOIS DAQUELA VIAGEM 

 
80 min. | 12 anos. 

 
Inspirada no romance 
autobiográfico de Valéria Polizzi, 
a peça conta a história de uma 
jovem infectada pelo vírus HIV 
ainda na adolescência. Com tom 
sensível, o espetáculo mostra 
como a protagonista precisou 
aprender a conviver com o HIV, 
criando uma reflexão sobre a 
sexualidade e o preconceito. 

 
De 04 de março a 02 de junho, 

sábados e domingos às 18h30. 

Teatro Viradalata. 

Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
De 08 a 17 de maio, quartas às 

16h30; quintas às 10h e às 16h30; 

e sextas às 10h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
Dias 28 e 29 de maio, terça e 

quarta às 09h30. 

Teatro APCD. 

Rua Voluntários da Pátria, 547 - Santana. 

 

CIA SÃO PAULO 

 
O IMBECIL 

 
60 min. | 270 lugares | R$ 20 

(inteira), R$ 10 (meia) | 12 anos. 

 
Na redação de um jornal de 
grande circulação, um encontro 
inesperado entre dois rivais. Sua 
rivalidade nasce de um 
xingamento público. Seus motivos 
banais os levarão a 
comportamentos cretinos e típicos 
da sociedade onde são amados e 
admirados. 

 
 

De 04 de abril a 30 de maio, 

quintas às 21h. 

Teatro Viradalata. 

Rua Apinajés, 1387- Perdizes. 

 

CHÁ E CATÁSTROFE 

 
CHÁ E CATÁSTROFE 

 
50 min. |324 lugares | R$ 20,00 

(interia) 10,00 (meia) | 14 anos. 

 
Uma mulher mais velha revela 
seu segredo, o qual envolve o 
marido e uma faca de cozinha; 
outra mulher desfia suas 
inúmeras razões para ter medo 
de gatos; e outra, mostra o 
bloqueio da depressão: o 
impacto disso sobre outras 
mulheres mais velhas, suas filhas 
e netas, pode ser transformador. 
Apesar da ameaça apocalíptica, 
naquele quintalzinho bucólico, 
elas desafiam com humor a 
escuridão do mundo lá fora. 
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De 05 de abril a 12 de maio, sextas 

e sábados às 21h; domingos às 

20h. 

Centro Cultural São Paulo. 

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso. 

 

CIA LETRAS EM CENA 

 
MAU ENCONTRO 

 
70 min. | 100 lugares | R$ 20,00 

(inteira), R$ 10,00 (meia) | 14 anos. 

 
Na montagem um grupo de 
brasileiros privilegiados é 
obrigado a conviver em uma Sala 
Vip de um aeroporto superlotado, 
cujos voos foram paralisados por 
uma enorme tempestade. 

 
De 11 de abril a 31 de maio, 

quintas e sextas às 20h. 

Espaço Companhia da Revista. 

Alameda Nothman, 1135 – Santa Cecília. 

 
 
 

GRUPO LUZ & RIBALTA 

 
Di Repente 

 
90 min. | 198 lugares | R$ 20,00 | 

12 anos. 

 
Espetáculo que conta a história 
de Di Repente, um nordestino que 
vem a São Paulo em busca de um 
sonho, ser cantor, mas acaba 
como seus parceiros, trabalhando 
como pedreiro, num canteiro de 
obra. Lá, eles conhecem Nevinha, 
outra nordestina que trabalha 
como doméstica no entorno. Seus 
sonhos e relações são contados 
através da música original, 
executada ao vivo. 

 
De 03 a 26 de maio, sextas e 

sábados às 21h; domingos às 19h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 
 

CIC PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
PALAVRA DE STELA 

 
60 min. | 14 anos. 

 
O espetáculo solo “Palavra de 
Stela” traz para a cena Stela do 
Patrocínio, na figura de autora e 
de personagem. Diagnosticada 
como psicopata e esquizofrênica, 
com um histórico de mais de 30 
anos em instituições psiquiátricas, 
Stela desenvolveu um discurso 
considerado de alto teor poético. 
Seu “falatório”, carregado de 
angustias, retrata a rotina 
manicomial à qual foi submetida 
durante seu isolamento e, 
sobretudo, revela sua visão da 
vida, do mundo e de si mesma.  

 
De 03 de maio a 30 de junho 

(exceto dia 24/05), sextas e 

sábados às 21h; domingos às 19h. 
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TOP Teatro. 

Rua Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. 

 
Dia 22 de maio, quinta às 14h30. 

Biblioteca Álvares de Azevedo. 

Praça Joaquim José da Nova, s/n - Vila 

Maria. 

 
Dia 24 de maio., sexta às 19h. 

Biblioteca Alceu Amoroso Lima. 

Rua Henrique Schaumann, 777 – Pinheiros. 
 

PROA - PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS DO ABC 

 
AEROPLANOS 

 
60 min. | 167 lugares | R$20,00 

(inteira) R$10,00 (meia) | 12 anos. 

 
Enquanto relembram o passado e 
discutem questões urgentes do 
presente, Chico (Antonio Petrin) e 
Cristo (Roberto Arduin), velhos 
amigos com mais de 70 anos, são 
surpreendidos por um convite 

inesperado, que poderá 
transformar suas vidas. Esta 
deliciosa comédia propõe uma 
delicada reflexão sobre a 
amizade e o envelhecimento. 

 
De 07 de maio a 26 de junho, 

terças e quartas às 21h. 

Teatro Eva Herz - Livraria Cultura. 

Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 

2073 - Bela Vista. 

 
KAVANTAN & 

ASSOCIADOS – PROJETOS 
E EVENTOS CULTURAIS 

 
COMÉDIAS FURIOSAS 

 
60 min. | 198 lugares | Gratuito | 

12 anos. 

 
Tratam-se de comédias trágicas 
sobre a desonestidade. Quatro 
histórias independentes se 
entrelaçam em um 
engarrafamento causado por um 

aparente suicídio. Uma 
profissional liberal tenta 
desesperadamente chegar em 
casa depois de descobrir que 
trancou a sua empregada sem 
querer. Um publicitário descobre 
que está sendo traído pela 
mulher, passa mal no 
engarrafamento e busca amparo 
no apartamento do seu sócio. Um 
pintor recluso recebe a visita de 
um Secretário de Cultura de uma 
pequena cidade do interior, sem 
desconfiar das reais intenções do 
visitante e, finalmente, um diretor 
de cinema tem a autoria do seu 
filme questionada no dia em que 
recebe o maior prêmio da sua 
carreira. Entrecortando todas as 
histórias, a figura sinistra de uma 
cabra imprime um tom de 
realismo fantástico às narrativas. 
 

De 31 de maio a 26 de junho, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Municipal Cacilda Becker. 
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Rua Tito, 295 – Lapa. 

 

LIVIA PRESTES VIEIRA 

 
ENSAIO ABERTO: Ricardo III 
não será encenada ou A vida 

de Meyerhold 
 
90 min. | 340 lugares | Gratuito | 

14 anos. 

 
Ensaio aberto de Ricardo III não 
será encenada ou A vida de 
Meyerhold com direção de Clara 
Carvalho. 
 
Dia 31 de maio, sexta às 21h. 

Sala Jardel Filho CCSP. 

Rua Vergueiro, 1000 - Vergueiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 

 
60 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Um experimento cênico de 
Teatro Documentário que conta 
cenicamente a morte de uma 
travesti conhecida como 
Dandara dos Santos, que foi 
brutalmente espancada até a 
morte, em 15 de fevereiro de 
2017, pelo fato de EXISTIR. 

 
Dia 04 de maio, sábado às 19h. 
Circo Escola Grajaú. 
Rua Ezequiel Lopes Cardoso, 333 - 
Grajaú. 

 
Dia 05 de maio, domingo às 
18h30. 
CEU Parelheiros. 
Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim 
Novo Parelheiros. 

Dia 11 de maio, sábado às 20h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 

 
Dia 12 de maio, domingo às 19h. 
Casa de Cultura Campo Limpo. 
Rua Aroldo de Azevedo, 100 - Campo 
Limpo. 

 
Dia 18 de maio, sábado às 19h. 
Centro Cultural Arte em Construção. 
Avenida dos Metalúrgicos, 2100 - Cidade 
Tiradentes. 

 
Dia 25 de maio, sábado às 20h. 
Casa de Cultura de Santo Amaro. 
Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - 
Santo Amaro. 

 

LUMINÁRIA 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

 
AMAR,  

VERBO INTRANSITIVO 
 

70 min.| 50 lugares | Gratuito | 12 
anos. 

O espetáculo “Amar, Verbo 
Intransitivo” é uma criação 
teatral a partir do romance 
homônimo de Mário de Andrade, 
onde a personagem Fräulein 
Elza é contratada por uma 
família tradicional paulista nos 
anos de 1920 para fazer a 
iniciação amorosa de Carlos, o 
primogênito herdeiro. A partir 
desse encontro, os personagens 
vivem uma relação amorosa, 
revelando críticas sociais e 
comportamentais. 

 
De 09 de maio a 29 de junho, 
quintas e sextas às 20h; sábado às 
18h. 
Oficina Cultural Oswald Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
ESTER GÓES 

 
A ESTRADA DE 

WOLOKOLAMSK 
 

90 min.| Gratuito | 12 anos. 
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Envolvente narrativa, abordando 
acontecimentos reais e 
imaginários, o autor sugere-nos 
um sentimento de melancolia 
diante do desaparecimento da 
República Democrática Alemã – 
RDA. O espetáculo compõe-se 
de 05 quadros: 1-2. Abertura 
Russa e Floresta perto de 
Moscou: numa pequena unidade 
militar russa, durante a II Guerra 
Mundial, o fuzilamento de um 
soldado por deserção e a 
revogação da ordem soviética 
numa situação de exceção. 3- O 
Duelo: num escritório do Partido, 
um diretor e seu vice se 
enfrentam durante o levante do 
dia 17 de junho de 1953, 
ocorrido no regime socialista 
soviético na Alemanha Oriental 
(RDA). 4- Centauros: num 
escritório, um Comandante e um 
subalterno convivem com a 
decadência real e simbólica do 
regime, a crescente repressão e 
a asfixiante burocracia. Uma 

farsa sobre a tragédia 
burocrática. 5- O Enjeitado: a 
ruptura entre as gerações. Na 
cena, a profunda distância entre 
um pai e seu filho revela a 
impossibilidade de transferir um 
legado repressivo à próxima 
geração. O muro cai. 

 
Dias 10 e 11 de maio, sexta às 
20h; sábado às 19h. 
CEU Parque Veredas. 
Rua Daniel Muller, 347 - Itaim Paulista. 

 
Dias 17 e 18 de maio, sexta e 
sábado às 19h. 
CEU Aricanduva. 
Avenida Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim 
Santa Terezinha. 

 
Dia 28 de maio, terça às 16h. 
Teatro Viradalata. 
Rua Apinajés, 1387 - Sumaré. 

 
 
 
 

COLETIVO 
ESTOPÔ BALAIO 

 
A CIDADE 

DOS RIOS INVISÍVEIS 
 

240 min.| 50 pessoas | Valor da 
passagem | 12 anos. 

 
A cidade dos rios invisíveis tem 
como ponto de partida a 
construção de um olhar poético 
sobre as enchentes que 
alagaram o Jardim Romano, 
bairro do extremo leste da 
cidade de São Paulo, durante 3 
meses do ano de 2010. Através 
do percurso Brás – Jardim 
Romano, pela linha 12 – Safira 
da CPTM, o público percorrerá 
as estações e encontrará bairros 
que se transformam em cidades 
fantásticas. Partindo do universo 
de Ítalo Calvino em As cidades 
invisíveis, os espectadores, 
munidos de fones de ouvidos e 
Mp3, serão guiados pelo som a 
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imaginar universos possíveis, 
paisagens desconhecidas e uma 
vida urgente e pulsante. Ao 
chegar no bairro Jardim 
Romano, o público percorrerá a 
sede do Coletivo, casas dos 
moradores entrevistados, as ruas 
do bairro e desembocará no rio, 
matriz primeira do devaneio 
poético. A chegada ao bairro 
dá início a outra fase do 
espetáculo, quando atores e 
público percorrerão um roteiro 
nas ruas do Jardim Romano. 

 
De 12 de abril a 09 de junho 
(exceto dias 10, 11 e 12 de maio), 
sextas, sábados e domingos às 
14h. 
Início: Espaço cultural da estação Brás. 
Término: bairro Jardim Romano, às 
margens do rio Tietê. 
Espaço cultural da estação Brás do metrô 
(próximo às plataformas de trem da 
CPTM). 

 
 
 
 

MS39 PRODUÇÕES LTDA 

 
HISTÓRIAS DOS PORÕES 

 
60 min. | Gratuito | 16 anos. 

 

Uma jovem de quarenta e 
poucos anos vive sozinha com o 
pai, um velho militar 
aposentado, agora com 80 anos. 
Esse homem foi pra ela pai e 
mãe. Foi carinhoso, amoroso, 
cuidadoso. Um pai perfeito. Ela 
viveu acreditando que sua mãe 
a tinha abandonado por motivos 
fúteis e por isso a odeia. Ao 
abrir um simbólico baú do pai 
após a sua morte, ela descobre 
a verdade. Agora é preciso 
refletir. Tentar conhecer essa 
mãe que já está morta. Saber 
quem foi, o que pensava, o que 
queria. Confrontar esses dois 
fantasmas tão fortes, tão 
poderosos, tão marcantes e 
tentar se entender e se 
reinventar a partir deles. Duas 

pessoas estranhas: um pai que 
ela agora desconhece e uma 
mãe que ela nunca conheceu. 
Três visões de uma mesma 
história. 

 
Dia 14 de maio, terça às 20h. 
CEU Heliópolis. 
Estrada das Lagrimas, 2385 - São João 
Clímaco. 

 
Dia 15 de maio, quarta às 19h30. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 – Balneário 
São Francisco - Pedreira. 
 
Dia 16 de maio, quinta às 20h. 
CEU Cantos do Amanhecer. 
Avenida Cantos do Amanhecer, S/Nº - 
Jardim Eledy. 
 
Dia 21 de maio, terça às 20h. 
CEU Formosa. 
Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, 
S/Nº - Parque Santo Antônio - Vila 
Formosa. 
 
Dia 22 de maio, quarta às 20h. 
CEU Pera e Marmelo. 
Rua Pêra Marmelo, 226 - Jardim Santa 
Lucrécia. 
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Dia 23 de maio, quinta às 20h. 
CEU Uirapuru. 
Rua Nazir Miguel, 849 - Jardim Paulo VI. 
 
Dia 30 de maio, quinta às 20h. 
CEU Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3400 - Jardim 
MiragaiaI. 
 

CIRCO VOX 

 
SAI DO MEU PÉ, CHULÉ 

 
60 min. | 100 lugares | R$10,00 
(inteira) e R$5,00 (meia entrada e 
moradores da Vila Anastácio) | 04 
anos. 

 
Uma trupe circense formada por 
um famoso domador de Pulgas, 
sua assistente, um mímico e uma 
pulga gigante, viaja pelas 
cidades apresentando seus 
melhores números. Em cada 
apresentação são seguidos 
contra a vontade por uma fã 
implacável, que atrapalha os 
shows porque não consegue 

segurar seu amor pelo grupo e 
principalmente por Sheidi 
Pulgas, o apresentador. Sem 
querer, Obsoleta (a fã 
implacável) é inserida no show e 
envolvida pela "magia do 
espetáculo" capaz de aproximar 
os dois personagens em uma 
outra realidade. Durante o 
tempo em que Obsoleta entra e 
sai de cena tentando 
impressionar Sheidi, são 
apresentados números de 
malabarismo, acrobacia e 
pirâmide humana. 

 
Dias 18, 19, 25 e 26 de maio, 
sábados e domingos às 17h. 
Circo Vox. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 - Vila 
Anastácio. 

 

COLETIVO LABIRINTO 

 
ARGUMENTO CONTRA 
A EXISTÊNCIA DE VIDA 

INTELIGENTE NO CONE SUL 

85 min. | 90 lugares | Gratuito | 
14 anos. 

 
Quatro amigos tentam elaborar 
um atentado contra uma 
emblemática Faculdade de 
Ciências Humanas. Os 
desencontros e a falta de 
sentido dessa e de tantas outras 
ações que daí decorrem 
deflagram a idiotização de 
nossos tempos e a necessidade 
de buscarmos e discutirmos 
algum imaginário possível sobre 
os ideais de revolução que 
permearam a América Latina nos 
anos 60 e 70. 

 
De 23 de maio a 02 de junho, 
quintas, sextas e sábados às 21h; 
domingos às 20h. 
Teatro de Contêiner. 
Rua dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia. 

 
 
 


