
ERANKO 
08 de setembro 

 
O espetáculo é inspirado pela potência humano enquanto ser 

animal. Nesta obra circense, o instinto, a visceralidade e a 
simplicidade do homem contemporâneo ganham a qualidade de alta 
tecnologia humana. Há o resgate da essência de natureza selvagem 
nas pessoas. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 08.09 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma 
hora antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa).  
 
 
 
 

SUBURBANO CORAÇÃO 
11 de setembro a 1º de novembro 

 
O espetáculo é uma comédia romântica, 

na qual uma moça do subúrbio sonha em 
encontrar o amor perfeito com jeito de cinema. 
Ao lado de duas amigas extravagantes se 
aventura em busca do homem ideal. Embalada 
pela música de Chico Buarque, a peça mostra 
uma vida comum, com alegrias e tragédias. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 11.09 a 01.11 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Classificação: 14 anos 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: R$ 20,00 

 
 

ACHADOS E PERDIDOS  
12 de setembro a 18 de outubro 

 
A peça conta a história de um garoto que, certo dia, encontra um pinguim na porta de sua 

casa. Sem saber o que fazer com o animal, o menino inicia uma pequena jornada para descobrir 
como devolver o estranho visitante à sua terra natal. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 12.09 a 18.10 – Sábado e domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado a 
um par por pessoa). 
 



MOSTRA 10 ANOS DA CIA. MARACUJÁ LABORATÓRIO DE ARTES 
31 de julho a 06 de setembro 

 
SPon SPoff SPend 

31 de julho a 06 de setembro 
 

Uma equipe de filmagem se estabelece nas proximidades de um grupo de mendigos, que 
vive embaixo de um viaduto em São Paulo, para realizar uma produção baseada no universo de 
uma grande cidade onde só existem mendigos, misturando os limites entre realidade e ficção. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 31.07 a 06.09 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h. 
Duração: 75 minutos 
Classificação: 18 anos 
Ingressos: R$ 20,00 (Exceto dias 31.07, 07, 14 e 
21.08 que as apresentações terão entrada gratuita. Os 
ingressos desses dias devem ser retirados uma hora 
antes do início da sessão, limitado um par por pessoa) 

 
 

E.TERRA 
29 de agosto a 06 de setembro 

 
Uma família extraterrestre espera conseguir se mudar para o planeta Terra. Para que isso 

ocorra, porém, eles têm que passar por uma prova que mostre que eles têm conhecimento do que 
é ser humano. Essa prova acaba os levando a se questionarem sobre suas próprias contradições 
na forma como educam suas crianças. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 29.08 a 06.09 – Sábado e 
domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os 
ingressos devem ser retirados 1 hora 
antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 

 
 
 
 
 


