
MÚSICA 
 

CLAUDYA 
25 de abril 

 

Apresentando-se pela primeira vez com seu mais novo 
show que reúne o repertório de seus três mais importantes 
álbuns, lançados nos anos 70, a cantora Claudya. No repertório, 
sucessos como “Jesus Cristo”, “Com mais de 30”, e “Deixa eu 
dizer”. 

Serviço 
Local: Teatro João Caetano   
Data; 25.04 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a 
partir das 14h) 

 
 

 
 

MÚSICA 
 

ÂNGELA RÔ RÔ 
26 de abril 

 
Passeando pelo blues, samba, jazz, rock e baladas românticas, a 

cantora Ângela Rô Rô apresenta composições próprias e canções de 
grandes autores como João Donato, Cole Porter, entre outros. Sempre 
acompanhada do melhor dos instrumentistas, Ângela Rô Rô emociona, 
diverte e surpreende! 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano   
Data: 26.04 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir 
das 14h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LÉA FREIRE COM AMILTON GODOY 

24 de abril 
 

A musicista Léa Freire, também produtora e editora de música instrumental, se junta com Amilton 
Godoy, que é maestro, arranjador e solista, para apresentação pelo Circuito São Paulo de Cultura.  
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano  
Data: 24.04 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 14h) 

 
TEATRO 

 
PRETO NO BRANCO 

03 a 05 de abril 
 

A peça conta a história da Sra. Jones e sua família, que em uma conversa sobre banalidades, 
revela seus medos e fantasias sobre os negros. Durante essa reunião, a filha informa que 
está namorando Kwesi, um jovem afro descendente de origem muçulmana.  

 

 
 

Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 03 a 05.04 – sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Classificação: 14 anos 
Duração: 90 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 14h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANÇA 
 

TERREIRO URBANO 
10 a 12 de abril 

 
O espetáculo é uma criação coletiva inspirada na mitologia dos orixás, composta por coreografias 

e músicas que dialogam com este universo e formam fotografias da diáspora africana e suas influências 
sobre as outras culturas existentes na grande metrópole. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 10 a 12.04 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 80 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão) 

 
 
 

CIRCO 
 

DR. FRIKY 
17 de abril 

 
O cientista charlatão, Dr. Friky, viaja pelo mundo se 

apresentando e compartilhando suas porções e truques mágicos 
com seus espectadores, despertando um olhar curioso e atrevido 
para tudo o que faz.  

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 17.04 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser retirados 1 
hora antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 

SE VIRA NA LONA 
18 de abril 

 
O espetáculo circense junta magia, acrobacia, malabares e humor. A dona do circo, que é 

também apresentadora e acrobata, se desdobra para conseguir fazer as coisas darem certo, com muito 
swing e jogo de cintura. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 18.04 às 21h 
Classificação: 10 anos 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão, limitado um par pessoa) 

 
 



MUNDO COSTRINI 
19 de abril 

 
O argentino Niño Costrini combina humor, números circenses delirantes e destreza física, com 

uma linguagem universal e forte participação do público, no espetáculo circense que reserva um espaço 
especial para reflexão disfarçada de brincadeira. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 19.04 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser retirados 
1 hora antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa) 
 
 
 

INFANTIL 
 

AS BRUXAS DA ESCÓCIA 
04 e 05 de abril 

 
O espetáculo As Bruxas da Escócia, livremente baseado na obra Macbeth (Shakespeare), conta 

a história de um nobre e valoroso escocês que, após vencer uma batalha é surpreendido por três bruxas 
que fazem previsões sobre seu futuro. A partir dai os dois não medirão esforços para realizar as 
previsões das bruxas. E assim, entra em muitas situações até ser derrotado. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 04 e 05.04 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 90 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 


