
CABARÉ DA RRRRRAÇA 

06 e 07 de setembro 
 

O espetáculo trata de um tema forte, o preconceito racial, com uma montagem musical de 
linguagem popular e direta, que leva o público ao riso, mas, também, à reflexão. Organizada como 
um programa de auditório, na peça as personagens atuam como apresentadores e, também, 
desfilam como se estivessem numa passarela. 

 
 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 06.09 às 21h e 07.09 às 19h  
Duração: 90 minutos  
Classificação: 16 anos  
Ingressos: R$ 20,00 
 

 
 

 
 

GATOS NA ELEIÇÃO DO BECO 

06 de setembro a 28 de setembro 
 

O espetáculo é um musical, que usa 
técnicas de patinação e jazz, espalha para as 
crianças e o público em geral a 
conscientização de nossa organização social 
e política da maneira mais lúdica e divertida 
possível. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano  
Data: 06.09 a 28.09 (exceto 20.09) - Sábado 
e domingo às 16 h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre 
Ingressos: R$ 20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PICADEIRO UTÓPICO 
13 de setembro 

 
Criado para homenagear e resgatar a 

cultura tradicional circense itinerante, o 
espetáculo Picadeiro Utópico encanta pela 
nostalgia dos números antigos. Malabarismo, 
palhaços, bambolês e acrobatas fazem parte 
desse show que foi criado para ser familiar e 
remeter ao tradicional circo. 
 
Serviço  
Local: Teatro João Caetano 
Data: 13.09 às 21h  
Duração: 45 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos 
devem ser retirados uma hora antes do início 
da sessão, limitado um par por pessoa) 
 
 

A PIOR BANDA DO MUNDO 
19 a 21 de setembro 

 
O espetáculo A Pior Banda do Mundo apresenta uma banda que é chamada para fazer um 

show depois de dez anos ensaiando e nunca ter se apresentado. Os músicos são desprovidos de 
talento e têm ocupações totalmente sem ligação com a música.  

 
Serviço  
Local: Teatro João Caetano  
Data: 19 a 21.09 - Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h  
Duração: 100 minutos  
Classificação: 12 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um par por pessoa) 
 
 
 

 

CORO DOS MAUS ALUNOS 
26 a 28 de setembro 

 
O espetáculo Coro dos Maus Alunos conta a história de um velho professor de filosofia. 

Apreciador de controvérsias e promotor do espírito crítico dos seus alunos em relação à escola, ele é 
submetido a um processo em que é acusado de 
confundir os jovens estudantes e de manter com 
eles relações que ultrapassam os limites de uma 
relação entre educador e aluno. 
  
Serviço  
Local: Teatro João Caetano  
Data: 26 a 28.09 - Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h  
Duração: 65 minutos  



Classificação: 12 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um par por pessoa) 
 


