
 
 
 
 
 

MÚSICA 
 

FÁBIO JORGE CELEBRA EDITH PIAF E CHARLES AZNAVOUR 
26 de outubro 

 
Celebrando dois grandes ícones franceses, o cantor Fábio Jorge apresenta dois shows distintos, 

que mesclam clássicos do repertório e músicas menos conhecidas de Edith Piaf e Charles Aznavour. 
 

Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 26.10 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 
 
 
 
 

FERNANDA PORTO, CLAUDETTE SOARES E SILVIA MARIA APRESENTAM 
LANÇAMENTO DO CD E DVD “A VOZ DA MULHER NA OBRA DE TAIGUARA” 

15 de novembro 
 

Gravado em 2012, no Memorial da América Latina, em São Paulo, o CD e o DVD "A voz da 
mulher na obra de Taiguara - ao vivo" será finalmente lançado com um show especial reunindo 3 das 9 
cantoras que participaram do projeto: Fernanda Porto, Claudette Soares e Silvia Maria. O show terá 
direção musical do pianista Alex Viana e fará um passeio pelos grandes sucessos do compositor, entre 
eles: “Universo no teu corpo”, “Hoje”, “Mudou”, “Teu sonho não acabou”. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 15.11 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão) 
 
 

4ª FEIRA DE CINZAS 
22 de novembro 

 
O show conta com composições da própria banda e releituras da MPB, passeando por várias 

vertentes da música popular afro-brasileira, entre os quais se destacam o samba de bumbo, cantos de 
umbanda e candomblé, os sambas de roda, entre outros. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 22.11 às 20h 
Classificação: Livre 



Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 

ORTTON ESTREANDO 15 ANOS DE ORTINHO E OUTRAS FULEIRAGENS 
14 de novembro 

 
Um show para celebrar uma década e meia de muita música, parcerias e principalmente uma 

obra consistente desse artista pernambucano/paulistano de alma e coração, Ortinho, dono de uma 
mente inquieta e criativa que fez um pouco de tudo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 14.11 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

IZZY GORDON 
21 de novembro 

 
Dona de um timbre de voz marcante, a Diva negra do blues, jazz e da bossa nova coleciona, não 

só nesses gêneros, grandes sucessos que marcaram os anos 80 e 90, apresenta show em 
comemoração aos seus vinte anos de carreira. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 21.11 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

RASTAPÉ 
13 de novembro 

 
Com 15 anos de carreira, a banda Rastapé – formada por Tico, Seu Jorge e Jorge Filho – 

estourou em 2002, tocando grandes clássicos do forró de Luis Gonzaga, Trio Nordestino, entre outros, e 
algumas músicas de autoria própria. 
 

Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 13.11 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ARTES CÊNICAS 
 

LADRÃO – ESTREIA 
31 de outubro a 02 de novembro 

 
O espetáculo Ladrão é uma reflexão sobre o comportamento humano. A racionalidade que trama, 

entrelaçada com a irracionalidade de fazer algo fora dos padrões da “normalidade”. Tudo se origina na 
mente, que governa todas nossas ações - criatividade, engenhosidade, medo, potencial, lealdade, 
entusiasmo, emoções e sentimentos. O espetáculo “Ladrão visa transformar esses elementos em 
proposta de criação cênica. 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 30.10 e 01.11 às 20h e 02.11 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca (retirar os ingressos com uma hora 
de antecedência na bilheteria do teatro) 
 

 
ANUNCIAÇÃO 

07 a 09 de novembro 
 

Sons e ritmos servem de suporte para a narrativa que constrói cenas clássicas de palhaços 
misturando técnicas de teatro e circo, contagiando a plateia do começo ao dim estabelecendo uma 
comunicação direta e espontânea, rara de se ver no teatro.  

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 07 a 09.11 – Sexta e sábado às 20h e domingo às 
19h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 
 
 

O TRIBUNAL DE SALOMÃO E O JULGAMENTO DAS MEIAS-VERDADES INTEIRAS 
14 a 16 de novembro 

 
A peça mostra dois artistas que iniciam um 

espetáculo sobre o Julgamento de Salomão, quando são 
interrompidos por três pessoas envolvidas numa disputa por 
um frasco contendo algo misterioso.  

 
Serviço 
Local: Área externa do Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 14 a 16.11 às 18h30 
Classificação: Livre 



Duração: 55 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (o espetáculo acontece na frente do teatro sem restrição de público. Em 
caso de chuva, o espetáculo acontecerá dentro do Teatro Zanoni Ferrite) 

INFANTIL 
 

CANTA E CONTA 
08 e 09 de novembro 

 
Formado pela dupla Paula Lisboa e Marina Siqueira, propõe a contação de história interativa, 

enriquecida pela participação do público, e musicada com canções do folclore brasileiro e da cultura 
infantil. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 08 e 09.11 às 16h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 

CADA QUAL NO SEU BARRIL 
15 e 16 de novembro 

 
A peça conta a história de Igor e Vladimir, dois náufragos em uma ilha deserta tendo que dividir 

um mesmo espaço. A intransigência faz essa relação virar uma divertida batalha de egos, com um final 
inesperado. “Cada qual no seu barril” foi inspirado nos famosos personagens de desenhos animados e 
utiliza o teatro físico como linguagem. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 15 e 16.11 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um par por pessoa) 


