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ESPETÁCULO 
 

CIRCO DA ROSE 

 
NOITE DA ROSE 

 
60 min. | Livre. | Gratuito. 

 
A Noite da Rose, 
orgulhosamente apresenta: Circo 
da Rose! 
 
Na diversidade tem-se a união, 
o circo da rose é local de 
encontro entre o atual e a 
tradição, onde artistas e equipe 
de produção trabalham para 
levar ao público alegria, 
encanto, mistério e surpresas. 
A Noite da Rose é um espetáculo 
de habilidades circenses, de 
grande sucesso de público e 
crítica, originada na Praça 
Roosevelt/SP em 2014, com 
apresentação do espetáculo 
Noite da Rose. 

O espetáculo tem noventa 
minutos de duração, com música 
ao vivo e o mestre de cerimônia 
chama ao picadeiro números de 
habilidades artísticas variadas: 
malabares, dança, marionete, 
acrobacia aérea e palhaçaria. 
 
Dia 2 de junho, domingo, às 16h.  
Parque da Independência. 
Avenida Nazaré s/n – Ipiranga. 
 

CIRCO STANKOWICH 

 
Bravíssimo 

 
80 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Espetáculo Circense Tradicional. 
 
Dia 2 de junho, domingo, às 16h.  
Estacionamento do Extra Morumbi. 
Avenida das Nações Unidas, 16741 - 
Retiro Morumbi. 

 
 
 
 

CIA BUBIÔ FICÔ LÔ! 

 
A QUASE FANTÁSTICA 
TRUPE LOS PÂNCREAS 
 
60 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Uma trupe de circo, composta de 
charlatões e artistas histriônicos, 
resolve fazer uma turnê do seu 
show "quase" incrível. A teoria 
de como tudo deveria ser feito é 
fantástica, mas quando tentam 
colocar em prática seus números 
de circo e outras habilidades, 
nem tudo sai como o esperado. 
Então improvisam, mentem, 
trapaceiam, fazem de tudo para 
o show continuar e quando algo 
dá certo... É pura sorte do acaso. 
A Quase Fantástica Trupe Los 
Pâncreas é tudo o que os 
espectadores de um grande 
show gostariam de ver, mas, 
quase tudo, fica no quase 
mesmo! 
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Dia 13 de junho, quinta às 19h.  
Fundação Gol de Letra. 
EE Sócrates Brasileiro 
Rua Antônio Simplício, 170 - Vila 
Albertina 

 

PALHAÇO XUXU 

 
BODAS DE ALABASTRO - 75 
ANOS - LENDA VIVA - O 
PALHAÇO XUXU 
 
Livre. | Gratuito. 

 
Apresentação de espetáculo de 
circo.  
 
Dia 18 de junho, terça às 10h e às 
14h.  
CEU UIRAPURU. 
Rua Nazir Miguel, 849 - Jardim Paulo VI. 
 

Dia 19 de junho, quarta às 10h, 
14h30 e 16h30.  
EMEF VILA MUNCK. 
Rua Joaquim Guimarães, 47. 

 
 

CIRCO IRMÃOS MARAMBIO 

 
UM PEDAÇO DA HISTÓRIA 
DO CIRCO NO BRASIL 
 
80 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Será montado um pano de roda 
como alguns circos se 
apresentavam antigamente no 
território brasileiro, portanto, o 
cenário é representado pela 
própria estética do recinto, com 
o picadeiro ao centro e ao fundo 
a parede de acrobacias 
funcionando como cortina. Os 
figurinos remetem aos 
espetáculos de variedades 
clássicos.  
O espetáculo é uma narrativa 
do processo da preparação 
para o mesmo, com os artistas 
iniciando sua maquiagem e 
aquecimento ainda na marquise 
da praça de alimentação, onde 
estarão espelhos, maquiagens e 

araras com figurinos, assim 
enquanto o público se dirige 
para dentro do recinto, tem a 
oportunidade de ver esta 
preparação e criar imaginações 
do que acontecerá. A 
preparação dos números 
também fica evidente, em uma 
estética de se passar de 
maneira direta como acontece 
todo o processo do espetáculo 
que é formado por 
malabaristas, palhaços, números 
aéreos e principalmente as 
acrobacias em báscula coreana, 
maca russa e parede de 
acrobacias.  
Direção artística: Paulo 
Marambio. 
 
Dias 14 e 15 de junho, sexta às 
17h; sábado às 10h, 14h e 17h.  
Casa de Cultura Municipal de 
Guaianases. 
Rua Castelo de Leça, s/n – antigo CDM – 
Jardim Soares 

Dias 28, 29 e 30 de junho, sexta às 
10h e às 15h; sábado às 13h e às 
15h e domingo às 11h e às 14h.  
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Parque Ecológico do Tietê. 
Rua Guirá Acangatara, 70 – Engenheiro 
Goulart – São Paulo 
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ATIVIDADES 
 

GRUPO NAMAKACA 

 

OFICINA DE MALABARES 
COM OBJETOS INUSITADOS 
 

180 min. | Livre. | Gratuito. | 

Inscrições pelo email: 

namakaca@gmail.com.  

 
A oficina propõe a pesquisa e 
experimento das várias 
possibilidades de desenvolver a 
arte do malabares com objetos 
inusitados. Abrindo mão dos 
equipamentos convencionais, 
como bolas, claves ou aros, a 
proposta é partir para objetos 
propostos pelo professor e pelos 
alunos e praticar para descobrir 
as possibilidades que estes 
objetos diferentes podem 
oferecer e agregar nesta arte. A 
divulgação dos selecionados 
será no dia 3 de junho no email 

e lista publicada na página do 
Facebook do Grupo Namakaca. 
Professores: Du Circo / Professor 
convidado: Otávio Fantinato. 
 

Dias 04 e 06 de junho, terça e 

quinta às 18h.  

Espaço Namakaca. 

Rua Alvaro Martins, 17 - Vila Ipojuca - 

Lapa. 

 
O OMELETE 
 

45 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Omelete é um espetáculo que 
revive momentos inesquecíveis do 
imaginário circense, remexendo 
na memória dos que conheceram 
o circo quando eram crianças, e 
presenteando aqueles que 
começam agora a interagir com 
o mundo do circo. Apesar de 
estar sozinho no palco, Du Circo 
divide a cena com o público o 
tempo inteiro. A participação 
ativa da plateia é uma das 

características principais do 
espetáculo.  
 
Quem nasceu primeiro? O ovo ou 
a galinha? O artista Du Circo 
responde esta pergunta com 
uma mistura de ingredientes: 
técnicas circenses, muita 
habilidade e pitadas generosas 
de humor. 
 
Dia 12 de junho, quarta às 14h.  

Espaço Namakaca. 

Rua Alvaro Martins, 17 - Vila Ipojuca - 

Lapa. 

 

 

COLETIVO ZAPATA 

 
PUNK ROCK NO ZAPATA 
 

240 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Show de Punk Rock com 3 
grandes nomes do rock 
paulistano Condenados (punk 
rock da Periferia de São Paulo) 
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os clássicos Asteroides Trio com 
seu Psico Billy influenciado pelo 
punk rock nacional e as 
lendarias Mestruação Anarkika 
com seu punk rock feminista e 
seus 27 anos de carreira. A 
discotecagem fica por conta do 
DJ Zapata.  
 

Dia 01 de junho, sábado às 12h.  

Espaço Cultural Zapata. 

Rua Riachuelo 320 - Sé. 

 

BAILE DOS RATOS 
 

300 min. | Livre. | Gratuito.  

 
O Baile dos Ratos é um projeto 
cultural que tem como objetivo 
disseminar o forró pé de serra 
por meio do vinil – 100% vinil. 
O projeto, que nasceu em agosto 
de 2016 na cidade de São 
Paulo, com o nome Forró dos 
Ratos, teve seu primeiro evento 
aberto ao público no dia 10 do 
mesmo mês, no Centro Cultural 

Zapata (Rua Riachuelo, 320 - 
SP).  Em Outubro de 2017 
mudamos o nome para “Baile 
dos Ratos”. 
Desde então, as portas da casa 
se abrem todas às quartas-
feiras, a partir das 18h30, para 
receber os apreciadores do 
forró e da música brasileira 
para mais uma festa do Baile 
dos Ratos, com os Djs residentes 
Thobias Silva, Nando Ronca e 
Maicow Leite e seus Djs 
convidados. O baile semanal 
tem entrada gratuita até às 20 
e após este horário, a entrada 
custa R$ 10.  
 

Dia 05 junho, quarta, às 18h30.  

Espaço Cultural Zapata. 

Rua Riachuelo 320 - Sé. 

 
 
 
 
 
 

OFICINA DO SAMBA 
 

120 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Oficina gratuita de instrumentos 
musicais do samba para 
iniciantes (pandeiro,surdo e 
cavaquinho) Com os Musicos e 
Professores  Henrique Godoy e 
Philipi Santos.  
 

De 06 à 27 junho, quinta, às 18h.  

Espaço Cultural Zapata. 

Rua Riachuelo 320 - Sé. 

 

A CASINHA 

 

ARRAIAR NO QUINTAR DA 
CASINHA 
 

300 min. | Livre. | Gratuito.  

 
Oi meu povo bunitu, nós da 
Casinha, estamos aqui pra 
convidar toda comunidade pra 
festança junina no Quintal da 
Casinha. Vai preparando a 
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sandaia, que vai ter arrasta pé 
dos bão com o povo do Baião 
Lascado e performance do 
Grupo Mito. 
 
Dia 08 junho, sábado às 18h.  

Casinha. 

Rua Pixinguinha 259, Jardim Claudia - 

Butantã. 

 

CENTRO DA TERRA 

 

ANDRÉ ABUJAMRA: AS 9 
FACES DO SR. ABU 
 

75 min. | Livre. | R$20,00  

 
Com toda sua bagagem, André 
Abujamra apresenta, neste novo 
show no palco do Teatro do 
Centro da Terra, um passeio 
sonoro pelas diversas fases da 
sua carreira. A cada show, um 
tour pela trajetória 
multifacetada do artista, 
contemplando músicas mais 
antigas, como "Alma Não Tem 

Cor", "O Mundo", "Imaginação", 
"Elevador", "Duvião", até as mais 
recentes, como "O Mar" e "Real 
Grandeza", do último disco solo 
"Omindá"; e, com certeza, uma 
versão acústica do novo hit do 
Turk, "Dois Chás para o Duzentos 
e Vinte e Dois". 
 
De 03 de junho à 24 de junho, 

segundas, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

ATØNITO ATØNITO 
 
75 min. | Livre. | R$20,00. 

 
Atønito é um projeto, com Cuca 
Ferreira (Bixiga 70), Loco Sosa 
(Los Pirata) e Ro Fonseca, que 
teve um processo de criação 
muito rápido. Explora o formato 
de power trio no seu limite, 
apoiando-se nos três elementos 
fundamentais da música: 
melodia, harmonia e ritmo. O 

resultado é um som forte, 
urgente e inquieto.  
 

Dia 04 de junho, terça, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

RUDINEI BORGES DOS 
SANTOS: RESIDÊNCIA 

VOLVER O VAZIO - 
TRANSAMAZÔNICA 

 

60 min. | 12 anos. | R$20,00  

 
Rudinei Borges Dos Santos é um 
dos autores mais inquietos da 
dramaturgia brasileira 
contemporânea, desvelando a 
completude e as contradições do 
Brasil atual numa bem-vinda 
intersecção entre poesia e texto 
para a cena. Nascido no interior 
do Pará, o autor amazônida 
realiza a sua primeira residência 
artística no Centro da Terra, 
onde apresenta, em diálogo com 
vários artistas, marcas do 
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terreno infértil da condição 
humana. Quatro peças de sua 
autoria serão encenadas: 
"Transamazônica", "Ka'Atinga", 
"Sertão Sem Fim" e "Todo 
Sacrifício Feito Em Teu Nome". A 
residência também realiza um 
sarau em que mais de vinte 
atores farão a leitura coletiva 
de dois livros de poesia do 
autor: "Chão de Terra Batida", 
publicado em 2009, e 
"Memorial dos Meninos", 
publicado em 2014. 
 

De 06 de junho à 27 de junho, 

quintas, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDINEI BORGES DOS 

SANTOS: RESIDÊNCIA 
VOLVER O VAZIO - 
KA'ATINGA 
 

60 min. | 12 anos. | R$20,00. 

 
A peça inédita adentra o 
universo dos vaqueiros do sertão 
nordestino, o imaginário afetivo 
e conflitivo da tradição passada 
de pai para filho, há décadas, 
nos interiores de um Brasil rural e 
rústico. A imagem da caatinga é 
uma referência perspicaz da 
aridez da vida naquelas 
paragens que atinge 
diretamente a expressão de 
afetividades que se desviam do 
normativo e considerado 
moralmente aceitável. Trata-se 
de um trajeto ardoroso do amor 
de um filho, mediante a ausência 
afetiva do pai – um estudo 
narrativo no terreno pantanoso 
das masculinidades. 
 

Dia 07 de junho, sexta, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

SANDRA-X: P E R E G R I N 
A_EM_NOVAS_PERAMBUL
AÇÕES 
 

75min. | Livre. | R$20,00. 

 
No recém-lançado segundo 
álbum solo, Sandra-X aprofunda 
as pesquisas em torno do texto 
falado, da prosa em convívio 
com a poesia e da rispidez da 
textura eletrônica com a 
suavidade e organicidade da 
voz humana. 
Para esta ocasião única, no 
Centro da Terra, "p e r e g r i n 
a" conta com as parcerias 
estruturais do trabalho: lives de 
Bianca Turner, nas visualidades, 
e Felipe Julian (aka Craca), nos 
eletrônicos. Mas a novidade é 
que Sandra-X começa a 
experimentar novas 
perambulações sonoras com a 
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participação de músicos tocando 
junto aos eletrônicos que compôs. 
São eles Giovanino Di Ganzá, 
Erica Navarro e Gregory Slivar. 
 

Dia 11 de junho, terça, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

RUDINEI BORGES DOS 
SANTOS: RESIDÊNCIA 
VOLVER O VAZIO - 
SERTÃO SEM FIM 
 

60 min. | 12 anos. | R$20,00. 

 
Uma mulher de véu narra a 
desventura de Bastia e Dão 
Sálvio na luta pela terra. A 
narradora move-se em planos 

que arranjam a ac  a  o drama  tica 

em um teatro-danc a moti ado 
por  antorias an estrais do 

serta o do Nordeste brasileiro. 

 
Dia 14 de junho, sexta, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

BEL LA: RE-VERSO 
 

75min. | Livre. | R$20,00. 

 
Se você pode voltar de onde 
você veio, provavelmente, 
poderá dirigir-se a qualquer 
outra direção também. Em duas 
terças do mês de junho, Bel La 
convida corpos, presenças e 
sonoridades a serem 
deformadas e refletidas, dando 
origem a variados pontos de 
escuta/vista. O que acontece no 
caminho entre o som dela e o 
seu _ a imagem dela e a sua? 
Viveremos um processo de troca 
criativa, considerando aquilo 
que está no entre, um gerador  o 
entre gera. 
 

Dias 18 e 25 de junho, terças, às 

20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

RUDINEI BORGES DOS 
SANTOS: RESIDÊNCIA 
VOLVER O VAZIO - SARAU 
E LEITURA: "CHÃO DE 
TERRA BATIDA" E 
"MEMORIAL DOS 
MENINOS" 
 

120min. | Livre. | R$20,00. 

 
Mais de 20 atores fazem leitura 
coletiva de duas obras poéticas 
de Rudinei Borges Dos Santos 
com intervenções musicais e 
teatrais. 
 

Dia 28 de junho, sexta, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 
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SINAPSES POÉTICAS: 
WERNER HERZOG POR 
JOÃO PAULO CUENCA 
 
90min. | Livre. | R$20,00. 

 
O projeto "Sinapses Poéticas" 
torna o "verbo" como o seu 
cerne. Prosa, poemas, diários, o 
epistolar, ensaios, crônicas, letras 
de músicas, voice-over 
cinematográfico, a "palavra" 
como protagonista, como fio 
condutor para se chegar num 
desprendimento emocional e 
espiritual. O espetáculo-ensaio 
está estruturado na conexão da 
oralidade (declamação de 
poemas, recortes literários e 
sínteses biográficas) com breves 
reflexões e entrevistas com 
convidados, tendo em alguns 
momentos a intersecção de LP's 
de poesia declamada tocado ao 
vivo e fragmentos de vídeos dos 
autores homenageados 

recitando seus próprios textos. O 
convidado da noite refletirá 
sobre os aspectos estéticos, 
filosóficos e socioculturais desse 
autor, trazendo um novo 
contexto em torno de parte de 
sua obra poética. Além disso, 
recitará os poemas e fragmentos 
literários preferidos 
 

Dia 26 de junho, quarta, às 20h.  

Centro da Terra. 

Rua Piracuama, 19 – Perdizes. 

 

CIA DO CHAVEIRINHO 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

50 min. | Livre. | Gratuito.  

 
O pote da Sabedoria: Ananse é 
uma aranha-homem, um 
personagem muito comum nos 
contos de tradição oral em 
Gana, que usa da Inteligência, 
astúcia e se vale de artimanhas 
para alcançar seus objetivos. 

Essa história é uma livre 
adaptação baseada no conto 
em que Ananse aceita o desafio 
dado por Nyame, o grande 
Deus, de recolher toda a 
sabedoria que há no mundo. A 
aranha, ao invés de tremer de 
medo diante dessa missão, 
debocha de Nyame e promete 
cumpri-la em apenas três dias. 
Um segredo guardado a muito 
tempo vai ajudar Ananse. 
 

Dia 29 de junho, sábado, às 11h.  

Pró-saber SP 

Rua Manoel Antônio Pinto, 974, 

Paraisópolis 

 

CENTRO CULTURAL CASA 
DA LUZ 

 

OFICINA PRODUÇÃO DE 
MÚSICA ELETRÔNICA 
 

180 min. | 18 anos. | Gratuito.  

 
Oficina sobre os básicos da 
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produção de música eletrônica 
em computadores, com Raul 
Costa, músico com mais de 15 
anos de estrada. Dois encontros 
de 3 horas, passando pelo 
básico e os primeiros beats e 
sons. Como o Ableton trabalha 
audio? O que é midi? Como 
fazer uma batida simples, uma 
melodia, trabalhar os samples, 
como criar sonoridades e editar 
os sons à seu gosto. 
 

Dia 04 de junho, terça, das 19h às 

22h.  

Centro Cultural Casa da Luz 

Rua Mauá, 512 - Centro Histórico de São 

Paulo 

 

O FIM DO MUNDO É O 
NOME DA MULHER QUE EU 
AMO 
 

180 min. | 18 anos. | Gratuito.  

 
RETRIGGER, músico eletrônico 
brasileiro, também conhecido 

como Raul Costa Duarte, que 
vem produzindo sua música 
desde 2011. 
O músico lança seu mais novo 
disco, acompanhado de 
convidados especiais neste 
evento pro início da noite. A 
receita da festa é música 
eletrônica ao vivo, projeções e 
muita alegria. 
 

Dia 13 de junho, quinta, das 19h 

às 22h.  

Centro Cultural Casa da Luz 

Rua Mauá, 512 - Centro Histórico de São 

Paulo 

 

48_48 
 

240 min. | 18 anos. | Gratuito.  

 
O projeto Cine CorpoSônico 
parte de enunciados 
previamente estabelecidos para 
a improvisação de imagens em 
movimento, corpo e som na 
criação de um corpo único e 

vibrátil. 
 
Dia 25 de junho, terça, das 18h às 

22h.  

Centro Cultural Casa da Luz 

Rua Mauá, 512 

 
 

MACROFONIA 
 
240 min. | 18 anos. | Gratuito.  

 
Macrofonia! é uma noite mensal 
de performances que unem 
poesia, som e imagem. Com 
Jeanne Callegari e Raul Costa 
Duarte, a ideia é criar um 
ambiente intermídia e 
experimental tendo a palavra 
como fio condutor. Produção 
visual de Guilherme Pinkalsky. 
 

Dia 26 de junho, quarta, das 18h 

às 22h.  

Centro Cultural Casa da Luz 

Rua Mauá, 512 - Centro Histórico de São 

Paulo 
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TRAVESSIA PRODUÇÕES 

ARTÍSTICA  
 

SONS DO BRASIL 
 

320 min. | Livre. | Gratuito.  

 

Após o sucesso da edição de 
2018, o projeto Sons do 
Brasil retoma as atividades 
em 2019, trazendo 
novidades. Além dos shows 
gratuitos, a nova edição terá 
palestras educativas de 
formação e muito mais, 
explorando as possibilidades 
do Atelier Travessia, um 
espaço multicultural 
localizado na charmosa Rua 
Minas Gerais (esquina com a 
Avenida Paulista) que 
agrega artes plásticas, 
música e poesia para todos 
os públicos e gêneros, 

incluindo portadores de 
deficiência auditiva e visual. 
O projeto será realizado 
uma vez por mês de junho a 
novembro, sempre aos 
domingos com entrada 
gratuita. Para abrir 
oficialmente a 2º edição, 
Sons do Brasil no Atelier 
Travessia recebe o cantor e 
compositor Conrado Pera e o 
palestrante Wladimir 
Raeder. 
 
Dia 9 de junho, domingo, às 16h. 
Atelier Travessia. 
Rua Minas Gerais, 201 - Higienópolis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DEDO DE MOÇA 

 
SHOW ATEMPORAL E 
PALESTRA A HISTÓRIA DO 
SAMBA - LINGUAGEM E 
VOCABULÁRIO DA MÚSICA 
BRASILEIRA 
 

120 min. | Livre. | Gratuito.  

 

Quatro musicistas experientes 
que dão cor e tempero aos 
clássicos do samba e do 
choro.” Dando continuidade a 
proposta de reinterpretar a 
música brasileira, o Grupo 
Dedo de Moça apresenta 
músicas do seu primeiro CD 
intitulado "Atemporal". Este 
repertório que privilegia o 
Samba, renasce em novas 
formas e cores, atravessando 
a tênue linha que muitas 
vezes separa a música de 
concerto da música popular, 
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sem, no entanto, perder seu 
frescor, alegria e 
intensidade. O repertório 
abrange compositores de 
diferentes escolas, épocas e 
estilos. 
Com Ana Claudia Cesar 
(cavaquinho) | Ana Eliza 
Colomar (cello e flauta) | 
Cintia Zanco (arranjos, 
violino) | Rosana Bergamasco 
(arranjos e violão 07 cordas). 
 
 
Dia 14 de junho, sexta, às 11h30 e 
às 12h30. 
Casa da Cultura de Santo Amaro. 
Praça Doutor Francisco Ferreira Lopes, 
434 - Santo Amaro. 
 

Dia 16 de junho, às 11h e às 12h. 
Centro de Culturas Negras do 
Jabaquara. 
Rua Arsenio Tavolieiri, 45 - Jabaquara. 
 
 
 

O SOM DA CASA 

 
BRUNA MORAES 
 

90 min. | Livre. | Gratuito.  

 

Apresentação musical da 
jovem cantora Bruna Moraes, 
com canções autorais do mais 
recente CD "Nua" .  
 
Dia 15 de junho, sabádo, às 20h. 
Casa dos Trovadores. 
Rua Aimberê, 651 – Perdizes. 

 

SHIRLEY CASA VERDE E 
YZALÚ 

 
SHOW QUÂNTICA - 
SHIRLEY CASA VERDE E 
YZALÚ 
 

60 min. | Livre. | Gratuito.  

 

O show “Quântica” reúne 
Shirley Casa Verde & Yzalú 
em uma parceria inédita que 

recentemente lançaram o EP 
“Quântica”. As duas artistas 
sobem ao palco e prometem 
balançar o público, através 
de canções cheias de swing, 
melodia, ritmo e muita 
musicalidade. Suas vozes 
juntas, demonstram a beleza 
e a potência das canções 
tornando o show ainda mais 
vibrante e atraente. 
As músicas revezam entre 
canções do ep e de suas 
próprias carreiras. 
 
Dia 15 de junho, sábado, às 20h. 
Centro Cultural da Penha. 
Largo do Rosário, 20 - Penha de França. 

 
Dia 30 de junho, domingo às 18h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso - CCJ  
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andrades 
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MICUIM PRODUÇÕES 

 
FESTIVAL AMOBANTU 
 

570 min. | Livre. | Gratuito.  

 

Festival de Música e Cultura 
Bantu, com palestras, feira de 
artesanato afro, culinária 
típica, oficinas de maracatu, 
dança e berimbau e atrações 
musicais: Jessica Areias, 
Batucada Tamarindo, Negu 
Edmundo, Coco de Oya, 
Laylah Arruda, Senzala Hi 
Tech, Djanguru Sistema de 
Som, e Buena Onda Reggae 
Club e Samba de Roda da 
Nega Duda. 
 
Dia 22 de junho, sábado, às 10h. 
Centro de Culturas Negras do 
Jabaquara. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jabaquara. 

 
 

PERIFERIA A MASSA 

 
SHOW DE LANÇAMENTO 
DO NOVO TRABALHO DA 
BANDA PERIFERIA A 
MASSA 
 

60 min. | Livre. | Gratuito.  

 

A banda Periferia A Massa 
apresenta o seu novo show 
"Deixa o som te levar" na 
Casa de Cultura Freguesia 
do Ó. 
 
Dia 28 de junho, sexta, às 20h. 
Casa de Cultura Freguesia do Ó 
Largo da Matriz, 215 - Freguesia do Ó. 
 

CASA BRASILIS 

 
BEAT BRASILIS 
 

12 anos. | Gratuito.  

 
Encontro de beatmakers que 
acontece toda quarta, a ideia é se 

reunir e produzir Beats em torno de 
um mesmo disco de vinil. 
 

De 5 à 26 de junho, quartas,  às 
15h.  

Casa Brasilis 
Rua Clélia, 353 - Barra Funda. 
 

FESTA JUNINA CASA BRASILIS 
 

Livre. | Gratuito.  

 
A Casa Brasilis promove uma festa 
junina com diversos DJs 
compartilhando sua pesquisa musical 
através do vinil. 
 

Dia 8 de junho, sábado, às 16h.  
Casa Brasilis 
Rua Clélia, 353 - Barra Funda - Barra 
Funda. 

 
WORKSHOP DE FINGER 
DRUMMER COM TRACKMAN 

 
12 anos. | Gratuito.  

 
Workshop de Finger Drummer com o 
beatmaker Trackman. Nesse 
workshop o beatmaker vai ensinar o 
raciocínio e montagem do seu kit 
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para realizar apresentações com a 
técnica de Finger Drummer.  
 

Dia 11 de junho, terça, às 19h.  
Casa Brasilis 
Rua Clélia, 353 - Barra Funda. 

 
LIVE BEAT BRASILIS 

 
12 anos. | Gratuito.  

 
Live Beat Brasilis é uma festa que 
abre espaço para beatmakers e 
produtores a lançarem suas 
beattapes. A cada edição a festa 
convida 3 beatmakers diferentes 
para mostrarem sua música.  
 
Dia 14, 22 e 28 de junho, sextas e 
sabádo, às 19h.  
Casa Brasilis 
Rua Clélia, 353 - Barra Funda. 
 

WORKSHOP DE SAMPLES E 
DIREITO AUTORAL COM DJ 
NATO PK 
 

12 anos. | Gratuito.  

 
Workshop de Finger Drummer com o 
beatmaker Trackman. Nesse 

workshop o beatmaker vai ensinar o 
raciocínio e montagem do seu kit 
para realizar apresentações com a 
técnica de Finger Drummer.  
 

Dia 27 de junho, quinta, às 19h.  
Casa Brasilis 
Rua Clélia, 353 - Barra Funda. 
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TEACH THE YOUTH 
 
480 min. | Livre. | Gratuito. 

 
O coletivo TREZERROTS E NWS 
leva seu Sound System ao Centro 
Cultural da Juventude.  

 
Dia 01 de junho, sexta às 15h.  
Centro Cultural da Juventude. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641- 
Vila dos Andrades. 
 

 
LANÇAMENTO DO LIVRO 
MAPA SOUND SYSTEM 
BRASIL 
 
Livre. | Gratuito. 

 
Lançamento do livro Mapa 
Sound System Brasil, registro 
documental inédito sobre o 

cenário atual dos sound systems 
de reggae no Brasil. 

 
Dia 29 de junho, sábado, às 16h. 
Casa Brasilis. 
Rua Clélia, 353 - Pompeia. 
 

 

SPU DUB 420 SOUND 
SYSTEM 
 
Livre. | Gratuito. 

 
O Projeto Ampli-Fyah SP vem 
desde 2013 trazendo resistência 
e militância ao Município de São 
Paulo, propagando a cultura 
Sound System, permitindo o 
intercâmbio de artistas, e 
utilizando a ocupação do espaço 
público como espaço de lazer e 
convivência. Nesses mais de 5 
anos de ocupação tivemos mais 
de 35 edições e contamos com a 
participação de mais de 50 

artistas do cenário Sound System 
Paulistano.  

 
Dia 08 de junho, sábado às 14h.  
Boulevard São João. 
Avenida São João, 235 - Centro Histórico 
de São Paulo. 
 

Dia 29 de junho, sábado às 14h.  
CCNJ – Centro de Culturas Negras do 
Jabaquara – Mãe Sylvia de Oxalá. 
Rua Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara. 
 

 
ZION GATE STATION - 
SOUND SYSTEM - A RÁDIO 
ITINERANTE #4 
 
300 min. | Livre. | Gratuito. 

 
Zion Gate Sound System durante 
toda a tarde na Casa de Cultura 
de Guaianazes levando músicas 
que não se ouvem nas rádios 
comerciais, desde músicas que 
nasceram na Jamaica na década 
de 70 até as produções inglesas 

TREZEROOTS  

DANIELLA PIMENTA  

AMPLI FYAH  

ZION GATE SOUND SYSTEM 
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mais atuais, de graça para 
todos. 

 
Dia 23 de junho, domingo às 14h.  
Casa de Cultura de Guaianases. 
Rua Castelo de Leça, s/n - Jardim Soares. 
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ESPETÁCULOS 
 

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. 

 

CIA FILHOS DO DR. 
ALFREDO 

 
QUEM FICA COM QUEM 

 
80 min.| 73 lugares| R$ 10,00 
(inteira). Promoção as sextas todos 
pagam meia | 14 anos. 
 

Quem Fica com Quem propõe uma 
reflexão sobre as relações 
humanas contemporâneas a partir 
de várias histórias aparentemente 
independentes: uma senhora 
solitária faz encomendas por 
telefone para seduzir 
entregadores; uma mulher recém 
separada decide ter um filho por 
inseminação artificial; um jovem 
gay busca por um parceiro em 
uma agência de “machts virtuais”; 
um encontro entre um rapaz e uma 

moça que foram namorados na 
adolescência, entre outros casos. 
 
De 31 de maio a 28 de julho, sextas 
e sábados às 21h; domingos às 19h. 
Viga Espaço Cênico. 
Rua Capote Valente, 1323 - Sumaré. 

 

CIA GUFA DE TEATRO 

 
EU EM TI – RETRATOS / UM 
DOCUMENTÁRIO CÊNICO 
 
60 min. (+ 20min. de bate papo) | 
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. 

 
 
 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM JUNHO/2019 

                       
    

                                                   

Dia 01 de junho, sábado às 19h30. 
Espaço Cia. Naturalis de Teatro. 
Rua da Consolação, 93 - 3º andar - 
Consolação. 

 
Dia 02 de junho, domingo às 18h. 
Casa de Cultura São Rafael. 
Rua Quaresma Delgado, 364 - Jardim Vera 
Cruz. 

 
Dia 08 de junho, sábado às 18h30. 
CEU Caminho do Mar. 
Avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira, 5241 - Jardim Lourdes. 

 
Dia 09 de junho, domingo às 18h. 
Fábrica de Cultura Jardim São Luís. 
Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São 
Luís. 

 
Dia 15 de junho, sábado às 19h. 
Espaço Cultural CITA. 
Rua Aroldo de Azevedo, 20 - Jardim Bom 
Refúgio. 

 
Dia 16 de junho, domingo às 18h. 
Instituto Polis. 
Rua Araújo, 124 – Centro. 

 
Dia 22 de junho, sábado às 19h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme - Casarão. 
Praça Oscar da Silva, 110 - Vila Guilherme. 

Dia 23 de junho, domingo às 19h. 
Centro Cultural Monte Azul. 
Avenida Tomás de Sousa, 552 - Jardim 
Monte Azul. 

 
Dias 29 e 30 de junho, sábado às 
19h e domingo às 18h. 
Associação União da Juta. 
Rua Augustin Luberti, 268/338 - Fazenda 
da Juta. 

 

TEATRO VERBATIM 

 
PROJETO REVIDE 

 
80 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Projeto Revide é um documentário 
cênico que apresenta diversos 
pontos de vista sobre a violência 
no Brasil. 

 
Dia 04 de junho, terça às 14h. 
CEU São Mateus. 
Rua Curumatim, 201 - Parque Boa 
Esperança. 

 
 
 

Dia 05 de junho, quarta às 20h. 
CEU Capão Redondo. 
Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo. 

 
Dia 06 de junho, quinta às 19h. 
CEU Guarapiranga. 
Estrada da Baronesa, 1120 - Parque 
Bologne. 

 
Dia 08 de junho, sábado às 15h. 
CEU Vila Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3452 - Jardim 
Miragaia. 

 
Dia 11 de junho, terça às 14h. 
CEU Paraisópolis. 
Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/n - 
Jardim Parque Morumbi. 

 
Dia 13 de junho, quinta às 20h. 
CEU Parque Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 - 
Anhanguera. 

 
Dia 14 de junho, sexta às 19h. 
CEU Aricanduva. 
Rua Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa 
Terezinha. 

 
Dia 18 de junho, terça às 20h. 
CEU Três Lagos. 
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Rua Maria Moura da Conceição - Jardim 
Belcito. 
 

Dia 19 de junho, quarta às 14h30. 
CEU Formosa. 
Rua Sargento. Claudiner Evaristo Dias, 10 - 
Parque Santo Antônio. 

 
Dia 25 de junho, terça às 15h. 
CEU Butantã. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
Garcia, 1870 – Butantã. 
 
Dia 26 de junho, quarta às 20h. 
CEU Inácio Monteiro. 
Rua Barão Barroso do Amazonas, 23 - 
Guaianazes. 

 

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 04 de junho, terça às 20h. 
CEU Quinta do Sol. 
Avenida Luiz Imparato, 564 - Cangaíba. 

 
Dia 05 de junho, quarta às 20h. 
CEU Lajeaado. 
Rua Manuel da Mota Coutinho, 293 - 
Lajeado. 

 

 
Dia 06 de junho, quinta às 20h. 
CEU Água Azul. 

Avenida dos Metalúrgicos, 1262 – Cidade 
Tiradentes. 

 

LAERTE KÉSSIMOS 

 
O PORTO 
EXPERIMENTO PÚBLICO 
Nº 2 
 
06 horas. | Gratuito | Livre. 

 

Nesta performance/instalação, o 
artista Laerte Késsimos 
compartilha com o público o 
processo criativo de seu novo 
espetáculo – inspirado na vida e 
obra do artista plástico cearense 
José Leonilson (1957-1993) – em 
um ateliê-vitrine localizado no 
centro da cidade de São Paulo. 

 
De 10 de junho a 10 de agosto, de 
segunda a sexta das 11h às 17h. 
Galeria Zarvos São Luíz. 
Avenida São Luiz, 258 - loja 14 - República. 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM JUNHO/2019 

                       
    

                                                   

CIA MUNGUNZÁ 
DE TEATRO 

 
EPIDEMIA PRATA 

 
60 min.| 349 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
Costura entre duas linhas 
narrativas: a visão pessoal dos 
atores sobre os personagens reais 
que conheceram em sua atual 
residência no Teatro de Contêiner 
– Centro de São Paulo, e o mito 
da medusa, que transforma 
pessoas em estátuas. Em um palco 
coberto por moedas, os 
personagens discutem temas como 
miséria e exclusão social. 

 
De 21 a 23 de junho, sexta e sábado 
às 19h; domingo às 17h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
 

POEMA SUSPENSO 
PARA UMA CIDADE 
EM QUEDA 

 
70 min.| 349 lugares | Gratuito | 14 
anos. 

 
Encenada em quatro torres de 
andaimes de cinco metros de 
altura e baseada em histórias e 
experiências pessoais dos atores, 
o espetáculo é uma fábula 
contemporânea sobre a sensação 
de suspensão e paralisia geral do 
mundo moderno. Uma pessoa cai 
do topo de um prédio e não 
chega ao chão. Os anos passam e 
este corpo não consuma a queda. 
A partir daí, a vida das pessoas 
nos apartamentos desse edifício 
fica presa numa espécie de 
buraco negro pessoal, onde cada 
um vive uma experiência que não 
finaliza. 

 
 

De 27 a 29 de junho, quinta, sexta e 
sábado às 19h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 
ERA UMA ERA 

 
70 min.| 349 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Inspirada no livro O Decreto da 
Alegria, de Rubem Alves, a 
montagem, que tem como temas 
centrais a memória e a tecnologia 
e é encenada em um andaime de 
cinco metros de altura, conta as 
desventuras de um rei que tenta, a 
qualquer custo, fazer parte da 
história e, para tal, documenta 
toda a fundação do seu reino e 
seus feitos. 

 
Dias 29 e 30 de junho, sábado e 
domingo às 16h. 
Teatro Municipal da Mooca Arthur 
Azevedo. 
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca. 

 



PRÊMIO CLEYDE YÁCONIS 
ACONTECE EM JUNHO/2019 

                       
    

                                                   

CIRCO VOX 

 
CURTA TEMPORADA 
 
90 min. | 100 lugares | R$10,00 
(inteira) e R$5,00 (meia entrada e 
moradores da Vila Anastácio) | Livre. 

 
Os personagens Bobí (Gallo), 
Judite (Elena Cerântola) e Zirabel 
(Biah Carfig) ocupam o picadeiro 
de maneira cômica e nonsense, 
interagindo com o público a todo 
o momento e se revezando para 
os números junto à feroz Tânia de 
Oliveira. Usando e abusando de 
uma linguagem contemporânea, 
“Curta a Temporada” mistura 
canto, dança, teatro, imagens de 
vídeo e luz negra aos números 
circenses habituais sem se 
distanciar de elementos 
fundamentais do circo tradicional. 
Um Espetáculo feito para divertir 
e emocionar a família inteira, da 
criança ao tataravô. 

 

De 22 a 30 de junho, sábados às 
20h30 e domingos às 19h. 
Circo Vox. 
Rua Alvarenga Peixoto, 557 - Vila 
Anastácio. 

 
SE CHOVE, NÃO MOLHA! 
 
60 min. | 100 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Uma família de palhaços, o pai e 
seus dois filhos, chega para 
apresentar um espetáculo, mas se 
atrapalha ao fazer os números. 
Os três ficam nesse “chove não 
molha” e então percebem no final 
que, sem querer, apresentaram um 
espetáculo divertidíssimo. 

 
Dia 12 de junho, quarta às 10h30. 
CEU Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 - 
Anhanguera. 

 
 
 
 

ARRUAÇA 
 
60 min. | 100 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Como o próprio nome já diz, 
Arruaça é uma folia na rua, 
que constrói junto ao público 
um espetáculo cômico e 
interativo, com números de 
malabarismo, magia cômica e 
duo acrobático, além de um 
número surpresa a cada 
apresentação. 
 
Dia 12 de junho, quarta às 15h30. 
CEU Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 - 
Anhanguera. 
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ESPETÁCULOS 
 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
APRESENTAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO ATELIÊ DE 
SOLOS 
 

Livre. | Gratuito. 
 

Ateliê de Solos - Apresentação 
dos resultados do Ateliê de 
solos, na Oficina Cultural 
Oswald Andrade. São 32 
processos de criação em dança, 
com orientação de Beth Bastos. 
 
Dia 15 de junho, sábado às 13h. 
Oficinas Culturais Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 
 
 
 
 
 

T.F STYLE CIA DE DANÇA 

 
INSTALAÇÃO COREOGRÁ-
FICA “CARNE URBANA” 
 
60 min.| 14 anos. | Gratuito. 

 
O limite da carne em um tecido 
rasgado por relações urbanas. É 
chegar às vísceras. Encarnar. 
Para além da pele, chegamos à 
carne, que gera movimento e 
torna vivo o urbano. Um fluxo 
incessante de trocas entre corpo 
e cidade. Um corpo guiado 
pelas aparências, pela imagem, 
pela busca da longevidade. Um 
corpo que nega a morte e torna-
se escravo da sobrevivência. É 
preciso perder, deixar morrer, 
perceber o corpo que definha, 
engasga, emperra, interrompe, 
apodrece. E seguir, mesmo com 
a distopia de um lugar que 
revela gestos que quase 
desistem, que abandonam. A 
instalação coreográfica busca 

refletir sobre a fisicalidade dos 
corpos urbanos e as 
transformações do corpo, 
revelando percepções ora 
silenciadas internamente, ora 
escancaradas no bando, e que 
emanam nesta exposição de 
carnes. 
 
De 08 a 15 de junho, sábados às 
20h. 
Oficina Cultural Alfredo Volpi. 
Rua Américo Salvador Novelli, 416 - 
Itaquera.  
 
Dia 01 de junho, sábado ás 18h. 
Oficina Cultural Oswald De Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro. 

 

COZINHA PERFORMÁTICA 

 
A DESCRIÇÃO DO MUNDO, 
FASE UM 
 
120 min.| Livre. | Gratuito. 

 
Com um grupo de 15 artistas, 
escolhidos por convocatória 
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pública, A Cozinha Performática 
(Direção Marcos Moraes e 
Natalia Barros) trabalhou 
durante três meses (março a 
maio) práticas e processos de 
experimentação artística através 
de caminhadas pelo centro de 
São Paulo seguidas da 
construção de narrativas 
(escritas, corporais e visuais). 
Nesse trabalho também 
ocorreram três encontros com os 
artistas Giuliano Tierno, Laila 
Padovan e Edith Derdyk,  nos 
quais foram abordadas 
narrações de estórias, práticas 
de corpo-cidade e a caminhada 
como prática poética. Nesta 
partilha o grupo apresentará ao 
público propostas em processo 
que foram atravessadas por 
esta experiência. 
 
Dia 08 de junho, sábado às 16h. 
Centro de Referência da Dança. 

Baixos do Viaduto do Chá, s.n.- 
Galeria Formosa- Centro. 

 

TAANTEATRO COMPANHIA 

 
MENSAGENS DE 
MOÇAMBIQUE 
 
55 min.| Livre.  

 
Mensagens de Moçambique 
Espetáculo-solo de Jorge Ndlozy 
e Taanteatro Companhia 
tematiza a luta pela soberania e 

autorrealizaça ̃o humana face a ̀ 

herança colonial portuguesa num 

país africano. O processo 

criativo do espeta ́culo-solo 

protagonizado pelo danc ̧arino 

moc ̧ambicano Jorge Ndlozy 

baseia-se na [des]construca ̃o de 

performance a partir da 
mitologia [trans]pessoal, 

abordagem dramatu ́rgica da 

dinâmica taanteatro. Explora as 

tensões fecundas entre conteu ́dos 

biográfico-imaginários do 

performer e pontos-chaves da 

história so ́ciocultural e poli ́tica de 

seu pai ́s de origem. A ̀ maneira 

de um rito de passagem, a 

dramaturgia coreogra ́fica 

associa dina ̂micas de 

subjetivaça ̃o a peri ́odos 

históricos significativos de 

Moçambique: pre ́-colonial 

(migrações bantu), colonial 

(chegada, ocupac ̧a ̃o e domi ́nio 

português) e po ́s-colonial 

(revolução, guerra civil e 

redemocratizaça ̃o). A linguagem 

da coreografia alimenta-se da 

imersa ̃o em rituais ancestrais, 

releituras de danças tradicionais 

moc ̧ambicanas e estudos de 

textos poéticos e histo ́ricos. A 

trilha sonora e ́ composta por 

mu ́sica original, gravac ̧ões de 
sons ambientais e fragmentos de 

discursos políticos de Samora 

Machel, líder revolucionário e 

primeiro presidente de 

Moçambique. 
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Dia 14 de junho, sexta às 15h. 
Teatro Carlos Zara. 
Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras 
García, 1871 - Jardim Esmeralda.  
 
Dias 28 a 30 de junho, sexta, 
sábado e domingo às 21h. 
Kasulo Espaço de Cultura e Arte. 
Rua Souza Lima, 300 - Barra Funda.  
Ingresso: R$20,00 (inteira) e R$10,00 
(meia-entrada). 

 

INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 

 
ESPETÁCULO "EPIFANIA" 
 

50 min.| Livre. | Gratuito. 

 
Epifania do grego "epiphanéia", 
podendo ser traduzido 
literalmente como 
“manifestação”ou “aparição”, é 
uma súbita sensação de 
entendimento ou compreensão 
da essência de algo, também 
pode ser um termo usado para a 
concretização de um sonho com 
difícil realização. O termo é 

usado nos sentidos, filosófico e 
literal, para indicar que alguém 
"encontrou finalmente a última 
peça do quebra-cabeça e 
agora consegue ver a imagem”. 
Por tanto, o projeto carrega 
consigo a proposta de investigar 
os processos pelos quais a 
epifania, no sentido filosófico, é 
alcançada, não apenas para 
compreender a súbita sensação 
de entendimento em si, mas, 
especificamente, quando ela se 
dá com o foco na origem e nos 
porquês da vida humana. A 
epifania também pode ser 
considerada como uma 
‘experiência religiosa’, não 
falamos sobre histeria, 
alucinação ou desconecção com 
a realidade, estamos dizendo a 
respeito da pesquisa de Willian 
James que define esse episodio 
quando indivíduo vivencia as 
quatro premissas: a crença em 
uma inteligência organizadora 
conectada ao indivíduo, a 

impossibilidade de traduzir essa 
experiência em palavras, o 
rompimento da noção de tempo 
e espaço e por fim a certeza de 
que a experiência é real. A 
Epifania também pode ser o 
momento efêmero de súbita 
compreensão de existencia no 
mundo através de instantes no 
qual o indivíduo consegue 
ancorar sua consciência no 
momento presente. Apriomorar 
os sentido é se sentir cada vez 
mais vivo. Roda de Conversa 
após o término do espetáculo 
 
Dias 04 e 5 de junho, terça e quarta 
ás 10h e 14h. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 
São Francisco.  
* Roda de Conversa após o término do 
espetáculo. 

 
Dias 21, 22 e 23 de junho, sexta e 
sábado às 21h e domingo às 19h. 
Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino.  
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Dias 26 de junho, quarta às 21h. 
Teatro Sérgio Cardoso. 
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista.  
Ingresso: R$20,00 (inteira) e R$10,00 
(meia-entrada). 

 

NÚCLEO MIRADA 

 
RESQUÍCIOS BRUTOS 
 

60 min.| 12 anos. | Gratuito. 
 

Esta obra coreográfica emerge 
na pesquisa do Núcleo como es-
tratégia de síntese de uma 
etapa do projeto anterior, cujas 
elaborações artísticas estiveram 
vinculadas aos diálogos estabe-
lecidos entre matrizes de movi-
mento, espaços públicos da ci-
dade de São Paulo e artistas de 
outras linguagens que produzi-
ram materialidades diversas, tais 
como textos, músicas, desenhos e 
vídeos, a partir de suas relações 
com o acontecimento. Estas ex-
periências, seus atravessamentos 
e elaborações, deixaram traços 

no corpo. Resquícios, agora arti-
culados para a caixa preta, no 
intuito de dar foco e, através do 
limite das normas do palco e da 
precisão e aprofundamento 
coreográfico, intensificar, trans-
formar e recriar sentidos e signi-
ficações. Os corpos deslocados 
no vazio – subtraindo o entorno 
(estímulo) por um instante – a 
rua, os objetos, os parceiros 
artistas, os espaços públicos, no 
espaço cênico, a serem 
observados: como toda esta 
experiência virou corpo? Quais 
camadas foram somadas? O que 
escolhemos ou o que emerge 
como discurso corporal? 
 
Dias 01 e 02 de junho, sábado e 
domingo ás 19h. 
Centro Cultural Grajaú. 
Rua Professor Oscár Barreto Filho, 252 - 
Parque America.  
 
Dia 18 de junho, terça às 10h. 
CEU Casa Blanca. 
Rua João Damasceno, 85 - Jardim 
Paulista. 

Dia 19 de junho, quarta às 20h. 
CEU Vila Curuçá. 
Avenida Marechal Tito, 3452 - Jardim 
Miragaia. 

 
Dia 29 de junho, sábado ás 11h. 
Fábrica Brasilândia. 
Avenida General Penha Brasil, 2508 - 
Vila Nova Cachoeirinha. 
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OUTRAS ATIVIDADES 
 

INTUIÇÃO COMPANHIA DE 
BALLET 

 
OFICINA DE DANÇA 
 

90 min.| Livre. | Gratuito.  

 
Oficina gratuita aberta ao 
público, na qual serão 
oferecidos laboratórios que 
possibilitarão o desenvolvimento 
de dinâmicas e texturas de 
movimento, auto descoberta 
corporal baseado nas sensações 
e apuramento dos sentidos. A 
oficina terá a finalidade de 
compartilhar a pesquisa feita na 
criação da obra "Epifania", 
visando estimular os 
participantes a desenvolverem 
sua criatividade e inventividade. 
Com o objetivo de estimular e 
entusiasmar os jovens talentos a 
darem continuidade na 
construção da dança do país 

baseando-se em novas 
perspectivas nas quais a as 
modalidades não sejam 
separadas e definidas, mas sim 
que a dança, independente do 
formato em que se apresenta, 
seja múltipla e ferramenta para 
manifestar as inquietações 
humanas. Além disso, o objetivo 
principal das oficinas será 
explorar a intuição individual de 
cada participante com intuito de 
propor o aprimoramento dos 
instintos e aguçamento dos 
sentidos na tentativa de 
reaproximar o humano da sua 

essência.  Os laboratórios de 

movimentos serão baseados na 
técnica de dança 
contemporânea instigando os 
participantes à escutarem, 
realmente, o próprio corpo, 
como este se coloca no espaço, 
como se movimenta, como sente 
e ouve a música ou qualquer 
outro som proposto, como se 
relaciona com os outros corpos, 

como acessa o prazer ao se 
movimentar, como sente o ar 
tocando a pele. Todos esses 
pontos serão percebidos, 
executados e aprimorados na 
tentativa de acessar o senso de 
humor no movimento e através 
dele. 
 
Dia 02 de junho, domingo às 15h. 
CEU Alvarenga. 
Estrada do Alvarenga, 3752 - Balneário 

São Francisco.  
 

T.F STYLE CIA DE DANÇA 

 
SOBRE.MESA DE DEBATE - 
TEMA: A MULHER NA 
CONTEMPORANEIDADE 
 

120 min.| Livre. | Gratuito. 

 
A mulher na 
Contemporaneidade” – O fato 
de ser mulher já se coloca como 
desvantagem de oportunidades, 
auto responsabilização excessiva 
em aspectos sociais, culturais e 
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profissionais. Todas as 
percepções e preconcepções a 
respeito dos corpos femininos, 
das emoções, da sexualidade, 
são reforçados por anos de 
patriarcado e isso não se 
distingue das relações inseridas 
nos contextos artísticos e 
dançantes. Faz-se importante 
olhar para essas questões a fim 
de viver em uma sociedade que 
busque se livrar de uma cultura 
machista e opressora que 
reproduz padrões de repetição 
não reflexivos e não 
transformadores. É necessário 
debater e fortalecer um novo 
pensamento coletivo, pois não há 
motivo para reduzir o corpo 
feminino à um corpo desejado, 
impregnado de padrões 
estéticos, um corpo máquina, um 
corpo mercadoria, um corpo que 
satisfaz as vontades alheias, um 
corpo fragmentado, punido. 
Para além disso, de que forma 
podemos estabelecer estratégias 

de igualdade de gênero nas 
criações, assunto que o T.F.Style 
tem se atentado desde a criação 
de Beco (2014). 
A mesa será composta pela 
artista Majú Kaiser (T.F.Cia de 
Dança), Anelise Mayumi 
(Fragmento Urbano) e Vanessa 
Soares (Rosa de Sangue 
Movimentos Artísticos - RJ). 
 
Dia 15 de junho, sábado às 16h. 
Oficina Cultural Alfredo Volpi. 
Rua Américo Salvador Novelli, 416 - 
Itaquera.  
 

BETH BASTOS E NÚCLEO DE 
PESQUISA 

 
ATELIÊ DE SOLOS 
 

300 min.| 16 anos. | Gratuito. 

 
Oficina de pesquisa e formação 
em dança, coordenada por Beth 
Bastos e Núcleo Pausa, que 
pretende desenvolver um solo de 
10 minutos com cada 

participante, através de 
procedimentos que norteiam a 
pesquisa e que atravessam o 
pensamento de Klauss Vianna e 
as partituras de percepção de 
Lisa Nelson. A oficina oferece 
também estudos em temas 
musicais com piano ao vivo, 3 
seminários e 2 performances 
finais abertas ao público com a 
participação de todos os 
escolhidos. 
 
De 14 de fevereiro a 13 de junho, 
quartas às 15h. 
Oficinas Culturais Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 
SEMINÁRIO “A 
ENCENAÇÃO DE SI NA 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 
FOTOGRÁFICA” 
 

180 min.| Livre. | Gratuito. 

 
Seminário “a encenação de si na 
construção da imagem 
fotográfica” com a doutora, 
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pesquisadora e professora do 
Programa de Pós-graduação em 
Artes da Cena, Teresa Bastos. 
 
Dia 06 de junho, quinta às15h. 
Oficinas Culturais Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro.  
 

NÚCLEO MIRADA 
 
RESIDÊNCIA CIDADE 
COREOGRÁFICA 
 
720 min.| Livre. | Gratuito. 
 
A proposta desta Residência é 
compartilhar procedimentos de 
criação e composição em dança 
investigados ao longo do 
processo criativo do trabalho 
Resquícios Brutos, que possam 
gerar experimentos 
coreográficos e materiais cênicos 
com os participantes. Além disto, 
os participantes farão uma 
abertura do processo da 
residência na apresentação que 
acontece no mesmo local no dia 

16/06, às 17hs, e ficam 
convidados a participarem do 
encontro Bate-Estaca que 
acontecerá em Agosto com os 
participantes das outras regiões 
da cidade por onde passaremos 
com o espetáculo e a residência. 
Os selecionados serão 
comunicados por email no dia 07 
de junho, maiores informações 
http://nucleomirada.blogspot.co
m/.  
 
Dias 09 e 16 de junho, domingos 
das 11h ás 17h. 
Casa Verde. 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 - 
Vila dos Andrades.  
 
 

 
 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JUNHO/2019 

                       
    

                                                   

ESPETÁCULOS 
 

CIA PESSOAL DO FAROESTE 

 
BRANCOS E MALVADOS OU 
ENSAIO SOBRE OS 3 
PORQUINHOS 
 
60 min. | 40 lugares |Pague quanto 
puder | 16 anos. 

 
O Pessoal do Faroeste vem 
apresentar o ponto de vista dos 
vilões, homens brancos e maus na 
construção do Brasil. Inspirado em 
HQ e filmes de super-heróis 
americanos, a peça vem discutir o 
poder dos EUA através do 
mercado da cultura pop, como os 
filmes de heróis e guerras. Na 
história, um grupo de teatro 
monta uma peça sobre o golpe 
de 1964 e a tortura no Brasil, 
quando o diretor some nas 
vésperas da estreia. 

 

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. 

 

REPÚBLICA ATIVA 
DE TEATRO 

 
O INIMIGO 

 
47 min. | 150 lugares. | Gratuito | 
Livre. 

 
Em meio a uma guerra, em algum 
lugar que poderia ser um deserto, 
há dois buracos. Nos buracos, dois 
soldados. Eles são inimigos. Sem 
poderem sair do lugar, eles são 
obrigados a conviver com o 
perigo, que está ao lado. Mas 
será que ele é tão perigoso 
assim? Será que tudo aquilo que 
contaram é verdade? De maneira 
lúdica e divertida, esses soldados 
vão se surpreender com o que 
está do outro lado do front. 

De 01 a 23 de junho, sábados e 
domingos às 16h. 
Teatro Décio de Almeida Prado. 
Rua Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi. 

 

REFINARIA TEATRAL 

 
ENCONTRO PAULISTA DE 
TEATRO DE GRUPO 

 
120 min. | Pague quanto puder | 
Livre. 

 
Nesse encontro, o Refinaria 
Teatral irá receber em sua sede 
10 companhias de Teatro de 
Grupo da Cidade de São Paulo, 
que irão apresentar um 
espetáculo de seu repertório e 
farão um debate após cada 
apresentação. 

 
De 29 de junho a 28 de julho, 
sábados e domingos às 20h. 
Refinaria Teatral. 
Rua João de Laet, 1503 – Vila Aurora. 
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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. 

Centro Cultural Tendal da Lapa. 
Rua Guiacurus,1100 - Lapa. 

 

CIA DA REVISTA 

 
Mesa de Diálogo: 
Democracia e  
Participação na Infância 

 
120 min. | Gratuito | Livre. 

 
Debatedoras: Márcia Gobbi e 
Sylvie Klein. Mesiadora: Mariana 
Rocha. 

 
Dia 07 de junho, sexta às 19h30. 
Espaço Cia da Revista. 

Alameda Nothmann, 1135 - Santa Cecília. 
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EXPOSIÇÕES 
 

ALEX GIMENES E RENAN 
NAKANO 

 
POÉTICAS DE SÃO PAULO - 
CONSTRUINDO NOVAS 
MEMÓRIAS ATRAVÉS DE 
VELHOS SABERES 
 
Livre. | Gratuito.  
 

Os fotógrafos Alex Gimenes e 
Renan Nakano apresentam 
através do fascinante processo 
fotográfico do Século XIX 50 
fotografias em preto e branco 
através da técnica de Colódio 
Úmido (Frederick Scott Archer, 
Inglaterra). A exposição 
apresenta uma releitura de dez 
vistas retratadas no Álbum 
Comparativo da cidade de São 
Paulo 1862-1887, produzido 
por Militão Augusto de 
Azevedo, proporcionando um 

comparativo da cidade de São 
Paulo do Século XIX e XXI e, 
fotografias inéditas que 
retratam locais mantenedores e 
construtores de memória, 
traçando uma analogia com o 
suporte de cada imagem 
produzida, placa de vidro, que 
é em si, poeticamente frágil, 
fácil de ser destruída, mas se 
bem preservada, é resistente, 
durável, eterna. Na mostra 
serão apresentados os 
negativos em Colódio originais 
de cada imagem produzida 
pelos fotógrafos. Esta mostra 
contará com recursos de 
acessibilidade através de QR 
code. 
 

De 15 de junho à 11 de agosto, 
terça a sexta das 10h às 20h, 
sábados, domingos e feriados das 
10h às 18h. 
Centro Cultural São Paulo 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo 

 
 

POLA FERNANDEZ 

 
CORES NYOTAS 
 
Livre. | Gratuito.  
 

A exposição do projeto “Cores 
Nyotas” da artista Pola 
Fernandez, acontece de 15 de 
junho à 11 de agosto no Centro 
Cultural São Paulo, tendo a 
Chita como símbolo de 
ancestralidade, e como 
protagonistas as integrantes do 
Grupo de Mulheres Negras 
Saltenses – Nyota. Sob 
consultoria do antropólogo Raul 
Lody e curadoria do mestre em 
História da Arte Ricardo 
Resende, o projeto é 
contemplado pelo Edital de 
Apoio à Criação e Exposição 
Fotográfica – 1 Edição 
Prefeitura Municipal de São 
Paulo. 
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De 15 de junho à 11 de agosto, 
terça a sexta das 10h às 20h, 
sábados, domingos e feriados das 
10h às 18h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo. 

 
RAUL ZITO, TOZTLI ABRIL DE 

DIOS E MIRRAH IANEZ 
 

EXPOSIÇÃO GÈLÈDE – 
PANAFROAMERICA 
 
Livre. | Gratuito.  
 

Exibição no bairro da zona 
oeste contará com 12 fotos 
expostas no muro externo do 
Centro Cultural Tendal da Lapa 
reforçando a arte feita para o 
espaço público. Produzido ao 
longo do segundo semestre de 
2018, a exposição Gèlède - 
PanAfroAmerica é resultado de 
uma 'fotoperformance' feita em 
lugares simbólicos da Cidade 
do México. A partir de uma 
investigação acerca das 

manifestações de máscaras 
afroamericana, o artista visual 
brasileiro Raul Zito em parceria 
com a artista corporal mexicana 
Toztli Abril de Dios intervém no 
espaço público. A exposição-
intervenção pretende apagar 
as fronteiras entre países latino-
americanos através do eixo 
matriz: ÁFRICA. Imaginando 
uma "panAFROamerica" o 
trabalho artístico de Raul Zito 
leva a percepção de um 
território simbólico, onde a 
descoberta do gene "afro" está 
na corporalidade e demais 
traços culturais que definem a 
identidade da América Latina. 
 

De 18 de abril à 18 de agosto, terça 
a sexta, das 9h às 22h sábados e 
domingos, das 9h às 18h. 
Centro Cultural Tendal da Lapa  
Rua Constança, 72 – Lapa. 

 
 
 

BIA FERRER E BIA EVRARD 

 
INSUSTENTÁVEIS 
 
Livre. | Gratuito.  
 

As artistas Bia Evrard e Bia 
Ferrer apresentam 
"INSUSTENTÁVEIS", projeto que 
une fotografia, arte de rua, 
dança, corpo e expressão. O 
resultado dessa junção se 
transforma numa exposição 
inédita, ocupando muros e 
fachadas com fotografias 
performáticas coladas em 
formato lambe-lambe. 
 

De 17 de maio à 18 de junho 
segunda à sexta das 10h as 21h,  
sábados e domingos, das 13h as 
21h. 
Centro Cultural Olido. 
Avenida São João, 473 – Centro.  
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ATIVIDADES  
 

ALEX GIMENES E RENAN 
NAKANO 

 
POÉTICAS DE SÃO PAULO - 
CONSTRUINDO NOVAS 
MEMÓRIAS ATRAVÉS DE 
VELHOS SABERES 
 
Livre. | Gratuito.  
 

Abertura de exposição. 
 

Dia 15 de junho, sábado, das 15h 
às 18h. 
Centro Cultural São Paulo.  
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo. 

 
 
 
 
 
 

POÉTICAS DE SÃO PAULO - 
CONSTRUINDO NOVAS 
MEMÓRIAS ATRAVÉS DE 
VELHOS SABERES 
 
Livre. | Gratuito.  
 

Palestra acessível em libras com 
os fotógrafos e visita mediada. 
 

Dia 29 de junho, sábado, às 14h. 
Centro Cultural São Paulo – Piso 
Flávio de Carvalho. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo. 
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ESPETÁCULOS 
 

KAVANTAN & 
ASSOCIADOS – PROJETOS 

E EVENTOS CULTURAIS 
 

COMÉDIAS FURIOSAS 
 

90 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
Comédias trágicas sobre a fúria 
e a incomunicabilidade. 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 
cometeu um erro imperdoável. 
Um publicitário 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 23 de junho, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Municipal Cacilda Becker. 

Rua Tito, 295 – Lapa. 

 
De 28 de junho a 21 de julho, 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 19h. 

Teatro Municipal Leopoldo Fróes. 

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
 
 
 

CIC PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
PALAVRA DE STELA 
 
60 min. |R$ 20,00 (interia) 10,00 

(meia) | 14 anos. 

 
O espetáculo solo “Palavra de 
Stela” traz à 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 01 a 30 de junho, sextas e 

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

Rua Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. 

 

SCENA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 
CHÁ E CATÁSTROFE 

 
60 min. | R$ 20,00 (interia) 10,00 

(meia) | 14 anos. 

 
Chá e Catástrofe, de Caryl 
Churchill, é uma comédia 
dramática e se passa durante o 
chá da tarde de Vi (Selma 
Egrei), Lena (Chris Couto) e Sally 
(Agnes Zuliani), quando são 
surpreendidas pela intrusa e 
misteriosa Sra. Jarrett (Clarisse 
Abujamra), que entra no quintal 
por uma abertura na cerca. 
Nesse prosaico encontro serão 
reveladas, com ironia, as 
dificuldades de comunicação e a 
solidão, além dos dramas de 
mulheres mais velhas, 

entremeados por visões 
ambientais catastróficas. 
 

De 01 a 16 de junho, sábados às 

21h e domingos às 19h. 

Teatro João Caetano. 

Rua Borges Lagoa, 650 - Vila Clementino. 

 

PROA - PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS DO ABC 

 
AEROPLANOS 
 
70 min. | R$20,00 (inteira) R$10,00 

(meia) | 14 anos. 

 
Enquanto relembram o passado e 
discutem questões urgentes do 
presente, Chico (Petrin) e Cristo 
(Arduin), velhos amigos com mais 
de 70 anos e ex-jogadores de 
futebol, são surpreendidos por um 
convite inesperado, que poderá 
transformar suas vidas. 

 
De 04 a 26 de junho, terças e 

quartas às 21h. 

Teatro Eva Herz - Livraria Cultura. 

Conjunto Nacional - Avenida Paulista, 

2073 - Bela Vista. 

 

NÚCLEO ESTEP 

 
VEM BUSCAR-ME QUE 
AINDA SOU TEU 
 
120 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
A história se passa nos bastidores 
de uma companhia de circo-
teatro em uma pequena cidade 
do Brasil. Ela é dirigida por 
Aleluia Simões/Mãezinha (Bete 
Dorgam), que luta bravamente 
pelo sustento de seus artistas e do 
seu negócio desde que herdou a 
lona dos seus pais. Ela é mãe de 
Campônio (Ian Soffredini), que 
está cego de paixão pela 
ambiciosa Amada Amanda (Yael 
Pecarovich), uma das integrantes 
do grupo. Um dia, a chegada da 
rica Cancionina Song (Laura La 
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Padula) e a partida do sedutor 
Lologigo (Clovys Torres) 
incendeiam a inveja de Amada. 

 
De 06 a 09 de junho, quinta, sexta 

e sábado às 20h; domingo às 19h. 

Itaú Cultural. 

Avenida Paulista, 149 – Bela Vista. 

 

CIA BARRACÃO CULTURAL 

 
NÓS 
 
60 min. | Gratuito | Livre. 

 
NÓS conta a história de Mel, uma 
garota que nasceu em um repolho 
mofado, na pequena Pamongas, 
onde vivia feliz e rodeada por 
borboletas, motivo de 
brincadeiras e zombarias por 
parte dos habitantes 'normais' da 
cidade. Um dia, de tanto segurar 
as mágoas e o choro, que não 
caia nem mesmo descascando 
cebolas, Mel acabou com o corpo 

cheio de nós, cada um mais 
apertado que o outro. Diante 
disso, ela convenceu seus pés de 
ir embora para um lugar distante, 
e saiu de Pamongas disfarçada 
de geladeira. Mel não sabia que 
havia tantas coisas para 
conhecer. Cinco nós foram 
necessários para que ela se 
aventurasse. Andou, cruzou 
montanhas e rios, encontrou 
animais, carroças e bicicletas pelo 
caminho. À medida que se 
permitiu vivenciar cada coisa 
diferente na jornada, seus nós 
foram se desfazendo e ela 
encontrou alguém que ganhou sua 
confiança. E Mel conheceu uma 
cidade onde cada um tinha seu 
próprio nó e ninguém ligava para 
isso. 

 
Dia 06 de junho, quinta às 14h30. 

Projeto Viver. 

Rua Clementine Brenne, 857 - 

Paraisópolis. 

 

Dia 29 de junho, sábado às 11h e 

às 15h. 

Parque do Povo - Mário Pimenta 

Camargo. 

Avenida Henrique Chamma, 420 - 

Pinheiros. 

 
Dia 30 de junho, domingos às 11h 

e às 15h. 

Parque da Luz. 

Praça da Luz – Bom Retiro. 

 

CIA LETRAS EM CENA 

 
MAU ENCONTRO 

 
70 min. | Gratuito | 14 anos. 

 
MAU ENCONTRO põe em cena 
um grupo de brasileiros, de status 
e poder aquisitivo elevado, 
presos na Sala VIP de um 
aeroporto internacional, por 
conta de situações climáticas 
adversas. Os saguões estão 
caóticos, com muito mais gente 
que o normal. Quando, depois de 
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uma recusa, um arrogante ator de 
novelas quebra uma garrafa de 
vidro na cabeça de um segurança 
negro da Sala VIP, o grupo é 
obrigado a lidar com uma 
situação incomum. 

 
Dias 06, 07, 08 e 09 de junho, 

quinta, sexta e sábado às 20h; 

domingo às 19h. 

Centro Cultural da Penha. 

Largo do Rosário, 20 – Penha de França. 

 
Dias 13, 14, 15 e 16 de junho, 

quinta, sexta e sábado às 20h; 

domingo às 19h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 

Rua Antônio Bandeira, 114 – Santa 

Cecília. 

 

CEMITÉRIO DE 
AUTOMÓVEIS 

 
TUDO QUE DÓI 
 
90 min. | R$ 20,00 (inteira) R$ 

10,00 (meia) | 14 anos. 

O escritor Martin (Nelson Peres) 
vive isolado em uma cidadezinha 
obscura. Ele tem um passado 
nebuloso que envolve a filha 
Dorcas (Renata Becker), de quem 
está afastado há muitos anos por 
proibição judicial, devido ao seu 
temperamento violento. Mas, 
Dorcas completa a maioridade e, 
agora com o direito de ver o pai, 
decide ir ao seu encontro. Martin, 
por sua vez, não sabe como agir 
diante da possibilidade de revê-

‐la. Enquanto espera pela 
chegada da filha, começa a 
beber sem parar no bar que 
frequenta na companhia de 
amigos tão desesperançados 
quanto ele. Em pleno delírio 
alcoólico, afloram lembranças e 
fantasmas dos quais o escritor 
tenta em vão se libertar. 
Enquanto isso aparece Julia (Liz 
Reis), uma jornalista admiradora 
de seu trabalho, interessada em 

entrevistá‐lo e esclarecer os 
motivos de seu isolamento. 

De 31 de maio a 02 de junho, sexta 

e sábado às 21h; domingo às 20h. 

Teatro Alfredo Mesquita. 

Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

LÍVIA PRESTES 

 
RICARDO III OU CENAS DA 
VIDA DE MEIERHOLD 
 
90 min. | R$ 20,00 (inteira), R$ 

10,00 (meia) | 12 anos. 

 
Peça sobre o encenador 
Meierhold, que dirige Ricardo III 
de Shakespeare e é impedido 
pelo Generalíssimo de estrear. 
 
De 01 de junho a 07 de julho, 

quintas (6, 13 e 20 de junho) às 20h; 

sextas e sábados às 21h; domingos 

às 20h. 

Centro Cultural São Paulo. 

Rua Vergueiro, 1000 - Vergueiro. 
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CIA DA PALAVRA 

 
HOTEL MARIANA 
 
65 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Eram quase três e meia da tarde 
de 5 de novembro de 2015, um 
dia quente, como de costume no 
vale do Rio Doce, quando a 
barragem de rejeitos de minérios 
de Fundão, em Mariana-MG, com 
cerca de 55 bilhões de litros de 
lama espessa, rompeu-se sobre os 
distritos de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo. Depoimentos 
perturbadores e surpreendentes 
são colocados no palco e 
evidenciam a simplicidade de 
pessoas que perderam tudo ou 
quase tudo o que tinham. Da 
criança do grupo escolar ao velho 
da folia de reis, do ativista de 
direitos humanos à aposentada 
que escreve poemas, somos 
convidados a escutar os 

sobreviventes que, com suas 
histórias, traçam um panorama 
político, histórico e cultural do 
nosso país. 
 
Dias 21 e 22 de junho, sexta e 

sábado às 20h. 

CCSA - Teatro Leopoldo Fróes. 

Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

CIA DA PALAVRA 

 
Oficina de teatro verbatim - 
Hotel Mariana 
 
240 min. | Gratuito | 16 anos. 

 
O teatro verbatim é um tipo de 
teatro documentário que 
reproduz em cena as palavras 
exatas de pessoas reais 
gravadas em entrevistas sobre um 
determinado tema ou evento. 
Durante a apresentação, os 
atores reproduzem 
instantaneamente o que estão 
ouvindo em fones de ouvido com 
o objetivo de reproduzir os 
áudios da maneira mais fiel 
possível, atingindo um grau de 
autenticidade que se aproxime 
da natureza de cada 
entrevistado. Embora o teatro 
documental não seja um 
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fenômeno recente, a tendência de 
apresentar o teatro verbatim 
surgiu com força no teatro 
britânico contemporâneo ao 
longo da última década e muito 
do seu apelo reside no 
imediatismo do estilo, já que 
oferece uma plataforma 
instigante para falar de questões 
contemporâneas e permite tratar 
em pouco tempo de assuntos 
atuais. 
Oficineiro: Herbert Bianchi 

 
De 06 de junho a 20 de julho, 

sábados às 10h. 

Centro Cultural da Penha. 

Largo do Rosário, 20 - Penha de França. 

 


