
“REVISITANDO A ARCA DE NOÉ” COM YLANA QUEIROGA E AYRTON 
MONTARROYOS 
04 e 05 de outubro 

 
 
Essa adaptação da mais popular criação infantil de Vinicius de 

Moraes, “A Arca de Noé”, reúne os jovens cantores pernambucanos 
Ayrton Montarroyos e Ylana Queiroga, interpretando 16 clássicos da 
inconfundível obra lítero-musical do consagrado poeta.  

Os artistas são acompanhados por uma banda de três 
versáteis músicos que se revezam em diversos instrumentos, além 
de programações eletrônicas. O show tem direção geral de Thiago 
Marques Luiz.   
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 04 e 05.10 às 16h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma 
hora antes do início da sessão, limitado um por pessoa) 
 
 
 
 

FLÁVIA OLIVEIRA 
18 de outubro 

 
A cantora e compositora Flávia Oliveira se apresenta cantando canções de seu primeiro álbum 

“Semente do Samba” e também releituras de obras fundamentais de sua trajetória musical. Com uma 
banda de cinco elementos entre instrumentos de 
corda, percussão, sopro e vocal permitem um 
extenso universo de comunicação com seu público.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 18.10 às 20h  
Classificação: Livre  
Duração: 90 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÁBIO JORGE CELEBRA EDITH PIAF 
26 de outubro 

 
O cantor Fábio Jorge realiza show celebrando Edith Piaf, uma das suas grandes inspirações 

musicais. O show em homenagem à Piaf vem na trilha do seu mais novo CD, “Édith”, mesclando 
clássicos do repertório da cantora com canções menos conhecidas, mas igualmente sedutoras.  

Acompanhado pelo piano de João Baracho, o cantor percorre um roteiro que vai das canções de 
amor mais derramadas, passando pelas obras mais realistas, até chegar em músicas menos 
conhecidas.  
 
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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 
 

TRIO GATO COM FOME 
19 de outubro 

 
O Trio Gato com Fome, conhecido pela sua irreverência e bom-humor, apresenta o show 

“Comendo pelas Beiradas”. Contemplando sambas autorais e consagrados sucessos de grandes nomes 
do samba, o show conta com arranjos bem elaborados em seus sambas de gafieira, de breque, rurais 
paulistas e samba-rock.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 19.10 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 

 
 
 
 
 



PAULINHO BOCA CANTA NOVOS BAIANOS 
25 de outubro 

 
Trazendo de volta o clima e a efervescência cultural que tomou conta do mundo nos anos 70, o 

artista Paulinho Boca apresenta, a sua maneira, as maravilhosas histórias dos Novos Baianos. O show 
está rodando todo o Brasil e relembra, também, os sucessos da sua carreira solo. 
 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 25.10 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 

 
 
 

 
 

TEATRO 
 
 

O MAMULENGO DE TRÊS VINTÉNS 
10 a 12 de outubro 

 
Adaptação da obra “A Ópera dos Três Vinténs”, de Bertold Brecht, o espetáculo se molda a 

linguagem do teatro popular de Mamulengos. Com o desejo de recriar a obra de Brecht em um contexto 
brasileiro inédito, utiliza-se um brinquedo popular que é capaz de propor uma reflexão sobre a vida 
cotidiana e divertir ao mesmo tempo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 10 a 12.10 – Sexta e sábado às 20h e domingo 
às 19h 
Duração: 80 minutos 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: Entrada Franca (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um par por pessoa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANÇA 
 

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: 31.10 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) 
 
 
 

CIRCO 
 
 

CIRCO POEIRA 
03 e 05 de outubro 

 
Mesclando a linguagem de Circo, teatro e Boneco, o espetáculo conta de maneira poética e 

divertida a história do circo através das recordações de um “Velho Mestre”, que é narrador da história. 
Esta personagem relembra o auge do seu Circo e dessa forma surgem do fundo de sua memória 
compondo a peça. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 03 a 05.10 – Sexta e sábado às 20h e 
domingo às 19h 
Duração: 50 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um por pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFANTIL 
 
 

A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS 
11 e 12 de outubro 

 
O espetáculo conta a extraordinária aventura 

de Mr. Fog, um curioso lorde inglês, e Passe-partout, 
seu fiel criado francês, que tem início quando Fog 
descobre que segundo seus cálculos eles seriam 
capazes de dar a volta ao mundo em 80 dias. Mas 
eles não contam com a presença do misterioso Mr. 
Fix, o vilão que surge de formas inusitadas para 
atrapalhar a dupla.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 11 e 12.10 às 16h 
Duração: 70 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um par por pessoa) 

 


