ESPETÁCULOS PARA CRIANÇAS
ESPETÁCULOS PARA ADULTOS

Fábula

A PRINCESA GAIA
R$10,00

Folclórico

Folclórico

Livre

AUTO DO BOI DA MANTA
50 min.

Preço único nos Postos SINPARC | Todas as crianças pagam ingresso.

R$10,00

Livre

CIRANDA SERTANEJA
65 min.

Preço único nos Postos SINPARC | Todas as crianças pagam ingresso.

Auditório UNIFEMM
27 jan e 28 jan | Sáb e Dom: 17h

Livre

R$10,00

60 min.

Preço único nos Postos SINPARC | Todas as crianças pagam ingresso.

Auditório UNIFEMM
20 jan e 21jan | Sáb e Dom: 17h

Auditório UNIFEMM
03 fev e 04 fev | Sáb e Dom: 17h

“A Princesa Gaia” conta a estória da Terra quando ela era
ainda uma jovem princesa que, de tanto insistir, ganha a
permissão de seu pai, o grande Rei Sol para casar-se. Não
satisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa
foge para um local desconhecido, o nada, onde se encontra
com o primeiro homem e... se apaixona! O casamento
acontece, mas a relação é instável. Um espetáculo divertido
que deixa uma importante mensagem sobre a relação do
homem com o planeta Terra.

Pai Francisco, na ansiedade de satisfazer o desejo de sua
mulher grávida, Catirina, mata o melhor boi da fazenda
para ela comer. Com medo de um castigo do capitão,
dono do boi, Francisco pede ajuda a um índio que, junto
com as rezadeiras e um padre, escolhem uma criança
pura de coração para soprar o boi (sopro da vida) e dessa
forma ressuscitar o animal. Daí por diante há uma grande
festa no terreiro da fazenda comemorando o milagre da
ressurreição.

Ciranda Sertaneja retrata uma intriga sertaneja em torno
do amor entre os personagens Coco Verde e Melancia.
Jovens apaixonados que encontram, na ciranda amorosa,
forças para enfrentar os desafios impostos pelo Coronel,
pai da moça. O brilho do povo sertanejo nos encoraja na
manutenção da alma, alimentando o imaginário popular,
explicando o inexplicável e contrapondo toda e qualquer
injustiça que, por hora, abala os seres.

Autor: Raysner de Paula, Diretores: João Valadares e Izabela Oliveira, Elenco: Angélica D’Vries,
João Valadares, Leo Horta, Piera Rodrigues, Produtor: Preqaria Cia de Teatro, Músicos: Clarice
Rodrigues e Paulinho do Boi, Site: www.preqaria.com.br

Autor: Paulinho do Boi, Diretor: Paulinho do Boi, Grupo: Carroça Teatral, Elenco: Glauco
Luan, Carine Oliveira, Maurício Pereira, Rômulo Reis, Maxwell Pereira, Andreza Alves, Clarice
Rodrigues, Ana Canuto, Ramon Frank e Nicole Fagundes

Autor: Paulinho do Boi, Diretor: Paulinho do Boi, Grupo: Carroça Teatral, Elenco: Glauco
Luan, Carine Oliveira, Maurício Pereira, Rômulo Reis, Maxwell Pereira, Andreza Alves, Clarice
Rodrigues, Ana Canuto, Ramon Frank e Nicole Fagundes

Comédia

Contemporâneo/Moderno

AMOR
R$10,00

Comédia

AS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR
14 anos

65 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Auditório UNIFEMM
18 jan a 19 jan | Qui e Sex: 20h

R$10,00

Livre

60 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Auditório UNIFEMM
03 fev e 04 fev | Sáb e Dom: 20h

AS FEIAS TAMBÉM AMAM
R$10,00

12 anos

60 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Auditório UNIFEMM
25 jan | Qui: 20h

“Amor” é um teatro-manifesto sobre o maior amor do mundo.
Mas também sobre o amor que sufoca quando algumas
coisas não são ditas: o machismo, a homofobia, a violência
contra a mulher. A corrupção não é amor, é uma forma de
assassinato. Entre os gêneros se ama. O mesmo, o outro,
porque o amor vai além de regras e formas. Ainda se ama
mesmo sem dizer: um pai que já se foi, os nossos fantasmas,
os três últimos amores que morreram tragicamente.

“As Alegres Comadres de Windsor” é uma comedia de
Shakespeare com máscaras da Commedia Dell Arte onde o
protagonista Falstaff tenta, ao mesmo tempo, seduzir duas
mulheres casadas de Windsor. As alegres comadres se
voltam contra o balofo fanfarrão que sob o engenho dessas
nobres comadres e o ciúmes de seus maridos, Falstaff é
enganado, tratado como roupa suja, espancado, espetado,
ridicularizado e insultado para então surgir arrependido.

De forma irreverente e muito engraçada, a comédia teatral
do Grupo Nós e Voz conta a história de duas mulheres
desprovidas de beleza que buscam incessantemente alguém
para amar. Elas, então, usam de todos os artifícios para
conseguir o que desejam, mesmo que para isso precisem
mentir, criar perfis falsos na internet ou até mesmo realizar
técnicas de sedução para lá de engraçadas. Afinal, as feias
também amam... só não são Amadas!

Autor: O Coletivo, Diretor: João Valadares, Produtor: Preqaria Cia de Teatro, Elenco: Izabela Oliveira,
Leo Horta, Piera Rodrigues, Rogério Alves e Valquíria Corrêa.

Autor: William Shakespeare, Adaptação e Direção: João Valadares, Produtor:
Preqaria
Cia de Teatro, Elenco: Layla Valadares, Luciano Jordão, Paulinho do Boi, Pedro Paulo, Roberta
Rodrigues, Tatiana Aparecida e Thais Azevedo.

Autor: Fabiano Santana, Diretor: Fabiano Santana, Grupo: Grupo de Teatro Nós e Voz, Elenco:
Aloiz Marinho, Fabiano Santana, Admilson André, Cezar Ribeiro e Atos Gabriel

ESPETÁCULOS PARA ADULTOS

Comédia

Comédia

Livre

MUTEMA E OUTRAS HISTÓRIAS

CASA AMADA BRASIL

CABANA DO IMPROVISO
R$10,00

Comédia

60 min.

Preço único nos Postos SINPARC

R$10,00

12 anos

65 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Auditório UNIFEMM
26 jan | Sex: 20h

R$10,00

Livre

55 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Auditório UNIFEMM
27 jan e 28 jan | Sáb e Dom: 20h

Auditório UNIFEMM
20 jan e 21 jan | Sáb e Dom: 20h

O projeto de humor é baseado em improvisações feitas na
hora onde a plateia é importante para a criação das cenas.
O teatro de improviso é baseado na técnica de improvisar,
ao invés de se basear na dramaturgia. A técnica consiste
em o ator interpretar algo que não foi previamente pensado,
escrito ou elaborado. A partir de temas sugeridos na hora
pelo público, as esquetes e jogos de improvisação vão sendo
criados. Humor irreverente, divertido e inusitado.

Uma típica família brasileira chamada Brasil vive
permanentemente em conflito... Pai, filhas, tia, uma
empregada intrometida e a sua amiga mostram, diante dos
nossos olhos, problemas comuns que são vivenciados por
muitos diariamente. Eles mostram que a falta de perspectiva
pode nos levar a confrontos de nossos limites éticos, morais
e sociais, transformando-nos em mais um instrumento de
construção do nosso tão famoso ”jeitinho brasileiro”.

Autor: Guilherme Ribeiro, Gláucio Reginaldo, Igor Lacerda e Diego Augusto. Diretor: Guilherme
Ribeiro, Gláucio Reginaldo, Igor Lacerda e Diego Augusto. Produtor: Trupe Cabana Teatral. Elenco:
Guilherme Ribeiro, Gláucio Reginaldo, Igor Lacerda e Diego Augusto

Autora: Valéria Olímpio, Diretora: Valéria Olímpio, Produtor: Grupo Teatral Fênix, Elenco: Ariadne
Cabral, Ana Eliza, Karenn Bastos, Kelly Gomes, Valéria Olímpio, Willian Campos e Bianca Souza

A comédia retrata a época do rádio dos anos 1940. O
apresentador Anacleto, as atrizes Juliana Juliene e Franciele
Françoso e o ator Aparício Fresnel apresentam adaptações
de clássicos da literatura brasileira como “Maria Mutema”,
de Guimarães Rosa, o cordel de Patativa do Assaré, além
da “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque, no formato de
rádionovelas. Nos intervalos, os artistas da Rádio Atividade
entretém o público com boas histórias e muitas risadas.
Autor: Douglas Lins, Diretor: Douglas Lins, Grupo: Produtor: Grupo Drama de Teatro, Elenco:
Douglas Lins, Douglas Costa, Izabela Oliveira e Valquíria Corrêa

PROGRAMAÇÃO POR DATA
18 e 19 de janeiro | Qui e Sex: 20h |
AMOR
20 e 21 janeiro | Sáb e Dom: 17h |

Dramacômico

Drama

NOSSO ESTRANHO AMOR
R$10,00

12 anos

PALHAÇOS
55 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Casa da Cultura
02 fev | Sex: 20h

R$10,00

Livre

50 min.

Preço único nos Postos SINPARC

Casa da Cultura
01 fev | Qui: 20h,

O espetáculo “Nosso Estranho Amor” mescla a linguagem da
dança e do teatro para construir uma fábula contemporânea
sobre um dos sentimentos primordiais do homem como ser
social: o amor, o absurdo que há no amor entre um homem
e uma mulher. A peça dirigida por Claudio Dias venceu
o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz e tem na trilha
sonora executada ao vivo (violão e Violino) com canções de
Caetano Veloso.

“Palhaços” é um espetáculo divertido e emocionante que
traz ao público uma discussão social a respeito da vocação
profissional. A linguagem popular se apropria da figura do
palhaço para falar dos nossos sonhos esquecidos de infância,
das concessões que o homem contemporâneo faz em
detrimento dos seus desejos mais sinceros.

Autor: João Valadares, Diretores: Claudio Dias, Produtor: Preqaria Cia de Teatro, Elenco: João
Valadares e Piera Rodrigues, Músicos: Clarice Rodrigues e Paulinho do Boi

Autor: Thimochemco Whebi, Adaptação e Direção: Ricardo Martins, Produtor: Preqaria Cia de Teatro,
Elenco: João Valadares e Leonardo Horta.

AUTO DO BOI DA MANTA
20 e 21 de janeiro | Sáb e Dom: 20h |
MUTEMA E OUTRAS HISTÓRIAS
25 de janeiro | Qui: 20h |
AS FEIAS TAMBÉM AMAM
26 de janeiro | Sex: 20h |
CABANA DO IMPROVISO
27 e 28 de janeiro | Sáb e Dom: 17h |
A PRINCESA GAIA
27 e 28 de janeiro | Sáb e Dom: 20h |
CASA AMADA BRASIL
01 fevereiro | Qui: 20h |
PALHAÇOS
02 fevereiro | Sex: 20h |
NOSSO ESTRANHO AMOR
03 e 04 de fevereiro | Sáb e Dom: 17h |
CIRANDA SERTANEJA
03 e 04 de fevereiro | Sáb e Dom: 20h |
AS ALEGRES COMADRES DE
WINDSOR

“VEM PRA CAMPANHA”
Levar a Campanha de Popularização Teatro & Dança a uma nova cidade é sempre motivo de festa e
muito orgulho para o Sinparc – Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, realizador
da Campanha. Este Projeto, que existe há 44 anos na cidade de Belo Horizonte e já levou mais 10
milhões de pessoas ao teatro nos últimos anos, a preços populares, é único no País, quando o assunto
é acessibilidade e popularização das artes cênicas.
Este ano, Sete Lagoas recebe a Campanha e abre as portas para que muito mais possa ser feito às ações
culturais já desenvolvidas na cidade. Por onde passa, a Campanha contribui para a divulgação das artes
e formação de plateias, estimula a produção local de espetáculos e a profissionalização do mercado
cultural. Ao lado de nossa parceira, a Cimento Nacional, o Sinparc espera que a 1ª Campanha de
Popularização Teatro & Dança de Sete Lagoas seja um sucesso e continue por muitos anos a promover
a arte e a cultura na cidade. Por isto convidamos: “Vem pra Campanha”.

Rômulo Duque

Presidente do Sinparc MG

A Cimento Nacional acredita que o investimento privado em cultura é um poderoso instrumento
para o desenvolvimento econômico e social. As manifestações culturais sejam de preservação,
de memória ou de criação artística são de grande importância, pois geram empregos em
vários setores, desde a mão de obra artesanal à tecnologia avançada da informação. Como
sempre, mais uma vez, a Brennand Cimentos faz a sua contribuição para o desenvolvimento
sociocultural e sustentável da sociedade.

!

João Cipriano
Diretor

LOCAL DAS APRESENTAÇÕES:
AUDITÓRIO UNIFEMM

(Rua Pedra Grande, 2268 - Santo Antônio | TEL: 2106-2115 | 485 Lugares

CASA DA CULTURA

(Av. Getúlio Vargas, 91 - Centro | TEL: 3773-5687 | 135 Lugares

POSTOS de VENDA:
Posto Limão de Gravata

R. Plácido de Castro, 155 - Centro | Tel: (31) 3773-3795 | Funcionamento: das 8h às 19h

Posto Shopping Sete Lagoas

Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2801 - Eldorado | Tel: (31) 2106-3800 | Funcionamento: das 13h às 19h

Informações: www.vaaoteatromg.com.br (31) 3272-7487
(diariamente das 09h às 13h30 e das 14h30 às 19h)

FICHA
TÉCNICA

INGRESSOS NOS POSTOS DE VENDA,
R$ 10,00
INTERNET E APLICATIVO:
O valor dos ingressos nos postos de venda e internet é
promocional, não incidindo sobre ele quaisquer outros
descontos ou promoções.
Formas de pagamento no Postos de Venda:
Dinheiro
Formas de pagamento na internet e aplicativo:
Cartão de Crédito ou Cartão de Débito

INGRESSOS NA BILHETERIA DO TEATRO:

R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Na bilheteria do teatro prevalece o valor original
dos ingressos.

Site: www.vaaoteatromg.com.br
App: Vá ao teatro MG
Agora você compra seus ingressos para os espetáculos da
Campanha sem sair de casa e o melhor: com o mesmo preço
praticados nos postos de venda. O pagamento é feito através de
cartão de crédito ou cartão de débito bancário.
Dúvidas sobre compra online: atendimento@vaaoteatromg.com.br
www.facebook.com/vaaoteatromg

@vaaoteatromg

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Os valores de ingressos que constam neste programa
são promocionais e praticados exclusivamente nos Postos
de Venda da Campanha e internet. Na bilheteria do teatro
são praticados os valores integrais dos ingressos, conforme
cada produção;
2. O benefício da meia entrada não é cumulativo com
outras promoções e convênios, conforme descrito no § 1º,
Art. 7º do Decreto Nº 8.537, de 5 de outubro de 2015, que
regulamenta o benefício da meia entrada, em vigor a partir
de 1º de dezembro de 2015;
3. Não fazemos reserva de ingressos;
4. Confira seu ingresso no ato da compra. Não fazemos troca nem devolução de dinheiro;
5. Os ingressos não são com lugares marcados. Chegue mais cedo ao teatro;
6. As informações contidas na sinopse são de responsabilidade dos produtores;
7. Não compre ingressos de cambistas. Podem ser falsos;

COORDENAÇÃO GERAL: Rômulo Duque e Dilson Mayron \ Projeto gráfico: Insight Comunicação e Cultura \ DIRETORIA DO SINPARC MG - Presidente: Rômulo Duque |
Vice-Presidente: Ílvio Amaral | Tesoureiro: Dilson Mayron | Secretário: Beto Plascides | Conselho Fiscal: Cristiano Aguiar, Fernando Bustamante, Marcus V. Loureiro

