


INGRESSOS NO POSTO APAC:

EDITORIAL
Começar mais uma Campanha de Popularização Teatro & Dança é sempre um orgulho para 
todos nós. Em Juiz de Fora, são 18 anos desse projeto, que se tornou a maior Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança do País e acontece em outras 6 cidades durante os meses 
de janeiro e fevereiro: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sete Lagoas, Ribeirão das Neves e 
Confins. É um momento de festa, onde todos se encontram, mostram sua arte, trocam ideias 
e experiências e, sobretudo, onde o teatro e a dança ocupam espaço importante na vida das 
pessoas. 
Popularizar o Teatro e a Dança é nosso grande objetivo. Dar acesso à arte e à cultura, instigar 
transformações é o que podemos oferecer no caminho de uma sociedade melhor. Por isso, 
aqui apresentamos o nosso ofício... e esperamos VOCÊ NA CAMPANHA!

Rômulo Duque
Presidente do Sinparc MG

Chegamos, enfim, à 18ª edição da Campanha de Popularização Teatro & Dança em Juiz de 
Fora. Com esta edição, voltamos a investir nos meses de janeiro e fevereiro, como ocorreu por 
dezesseis anos de evento. Apesar do desejo da maioria de fazer uma nova tentativa de realiza-
ção no mês de agosto, a falta de recursos financeiros nos impediu de manter a data esperada. 
Apostamos, no entanto, na força do evento e das produções presentes nesta nova edição.
 
Por vinte e cinco dias, de 10 de janeiro a 02 de fevereiro, a cidade será contemplada por 
dezenas de apresentações de teatro adulto e infantil, dança, cenas curtas, mas também por 
oficinas, pela realização do Fórum de Artes Cênicas pelo Conselho Municipal de Cultura e 
pela Roda de Conversa dos artistas locais com o poder público, a fim de traçarmos metas para 
a construção coletiva de um calendário cultural para 2020, fortalecendo as ações culturais 
previstas. Com este projeto, a Associação de Produtores de Artes Cênicas de Juiz de Fora – 
APAC/JF – promove uma aproximação dos artistas, criadores, pensadores do mundo entre si, 
mas, principalmente, dos artistas com o propósito primeiro das ações: o público.
 
Em meio a essa sociedade tão espetacularizada, com tantos signos e estímulos, é natural 
encontrarmos resistência nos indivíduos em se relacionar com propostas artísticas que trazem 
outras vertentes de signos, com os quais esses indivíduos estão desaprendendo a conviver. A 
Campanha de Popularização Teatro & Dança, então, cumpre o papel de estabelecer vínculos 
permanentes entre arte e espectador, de maneira coletiva, dando voz e vez à produção local. 
Acreditamos que a tríade Arte – proposições – espectadores é indissociável, e, sendo assim, 
é o que pretendemos eleger como meta maior para 2020: diálogos constantes e potentes entre 
quem produz, quem financia e quem assiste Arte em Juiz de Fora.
 
Vamos viver, pois, este mês de forma plena, saboreando cada boa oportunidade de encontros, 
trocas e aprendizado!

 Você na Campanha!
 Cristiano Fernandes

Apac/JF

Ingressos antecipados a preços populares no Posto de Venda: R$10,00
Ingressos dos espetáculos na bilheteria do teatro: R$ 30,00
Por ser um valor promocional, o direito à meia entrada, estabelecido por lei, aplica-se somente 
sobre o preço de inteira do ingresso, praticado na bilheteira no teatro. Como no Posto de Venda 
é praticado valor promocional, a meia entrada não se aplica neste caso.

Posto de venda APAC:
Trailer da APAC no Parque Halfeld
Seg a Sex: das 13h às 19h, Sáb: das 10h às 19h, Dom: das 14h às 19h.

                 @apacjf

INFORMAÇÕES

FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral: Rômulo Duque e Dílson Mayron; Produção executiva: Pádua Teixeira;
Produção local: APAC Juiz de Fora (Adryana Ryal, Cristiano Fernandes, Danyela Sil-
vério, Giselle Mara e Michelle Netto); Projeto gráfico: Insight Comuniação e Cultura 
(Marcio Miranda, Cláudio Nestor e Samuel Figueiredo); Foto capa: Nello Aun e Carlos 
Mendonça.

LOCAIS DAS APRESENTAÇÕES
CCBM - Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (120 lugares)
Av. Getúlio Vargas, 200 – Centro

Sala de Giz (80 lugares) 
Rua Silva Jardim, 218 - Centro

OAndardeBaixo (80 lugares) 
R. Mal. Floriano Peixoto, 37 - Centro 

Espaço Compartilha (50 lugares) 
R. Barão de Santa Helena, 229 – Granbery

Teatro Paschoal Carlos Magno (407 lugares)
R. Gilberto de Alencar, 888 – Centro

Museu Ferroviário (75 lugares)

Av. Brasil, 2001 – Centro



DANÇA TEATRO INFANTIL

AMANHÃ TALVEZ EU FAÇA 
A MESMA COISA 

Autor: Grupo NUN  | Diretora: Cecilia Cherem | Grupo: Grupo NUN | Produtor: Bruno Psi 

Quatro corpos em cena, uma instalação artística, um diálogo 
entre o eterno e efêmero. Partindo de pesquisas em dança, o 
Grupo Nun apresenta uma poética que desloca a obra eternizada 
da galeria e a dança momentânea do palco ao contar histórias. 
Um diálogo entre lugares, caminhos, travessias e vazios. 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
24 e 26 jan | Sex e Dom: 18h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

Livre 40 min.

FERINAS COURAÇAS 

Autor: Grupo NUN   | Diretor: Cecília Cherem (Artística) e Felipe Moratori (Dramatúrgica)  | 
Grupo: Grupo NUN | Nome do Produtor: Bruno Psi 

E se despíssemos nossas peles das certezas, saltando diante 
de abismos? Ferinas Couraças traz à cena corpos vulneráveis a 
perceberem novas faces de si. Tudo o que é previsível pode se 
desfazer. 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
01 e 02 fev | Sáb e Dom: 18h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 

R$ 10,00 R$ 30,00

10 anos 60 min.

CIRCO NO SÓTÃO 

Autores: Sala de Giz e Circo Euvira   | Diretor teatral: Bruno Quiossa e Felipe Moratori |  
Direção Circense: Lucas Figueiredo | Grupo: Sala de Giz e Circo Euvira | Produtor: Felipe 
Moratori 

Dois homens entram no sótão de uma casa abandonada em 
busca de um objeto valioso e lá se deparam com um amigo 
imaginário adormecido que apresenta aos dois as relíquias de 
um antigo circo. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
02 fev | Dom: 16h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

Livre 60 min.

CADÊ A ALEGRIA? 
O CÁGADO E A FRUTA   

Autor: Pernambuco de Oliveira | Diretor: Paulo Moraes  | Grupo: Delta Dell’Arte | Produtor: Paulo Moraes

É uma peça folclórica brasileira que conta como surgiram as 
rachaduras no casco do Cágado e como a Alegria tornou-se 
invisível. Ela foi aprisionada numa árvore de frutinhas pela 
feiticeira Chironga, deixando os bichos da floresta muito tristes.  
Eles irão fazer de tudo para libertar a Alegria.  

Teatro Paschoal Carlos Magno
26, 31 jan e 01 fev | Dom, Sex e Sáb: 16h

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
18 e 19 jan | Sáb e Dom: 16h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

04 anos 45 min.

MÁGICAS E TONTEIRAS 

Autor: Valdir Alves | Diretor: Valdir Alves | Grupo: Cia Pédepalhaço | Produtor: Valdir Alves 
  

Mágicas e Tonteiras reúne números clássicos do palhaço 
Rosquinha. Um espetáculo onde o público se diverte com as 
Tonteiras do palhaço, que resolve fazer Mágicas e ao mesmo 
tempo precisa fazer uma faxina no teatro. A plateia se encanta e 
se surpreende com situações hilárias. 

Teatro Paschoal Carlos Magno
25 jan | Sáb: 16h, 26 jan | Dom: 11h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

02 anos 50 min.

URBANA 

Autor: Glaucy Fragoso | Diretor: Glaucy Fragoso, com a colaboração de Roberto Rodrigues e 
Supervisão de Júlio Adrião | Grupo: Glaucy Fragoso | Produtor: A/R Núcleo de Estudos das 
Artes Cênicas e Produção Cultural

Urbana é um solo de teatro com narração baseada em fatos reais 
e fisicalização intensa. O texto é integrado às técnicas de circo, 
dança e palhaçaria para encenar encontros com personagens 
como moradores das ruas, assaltantes, traficantes, loucos e os 
transeuntes que circulam nas margens de uma cidade, disputada 
entre diversos poderes paralelos. A dramaturgia é apresentada em 
ordem não cronológica e aborda a relação entre a desordem da 
cidade e seus reflexos no homem, refletindo sobre a normatização 
da barbárie e a humanidade dos indivíduos marginalizados. 

Teatro Paschoal Carlos Magno  
10 jan | Sex: 19h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

16 anos 67 min.
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#STORIES 

Autor: Rafael Coutinho  | Diretores: Lucas Nunes e Rafael Coutinho  | Grupo: Santa Corja 
| Produtor: Rafael Coutinho 

Um espetáculo de esquetes que mistura o humor com o drama 
e reflete situações cotidianas, mesmo que às vezes absurdas. 
As histórias curtas, assim como as que vemos pelo celular 
trazem problemas entre mãe e filho, amizades, incapacidade 
de reconhecer o fim do relacionamento, arrependimentos e 
até problemas com o telemarketing compõe o panorama das 
esquetes de #Stories. 

OAndardeBaixo
01 e 02 fev | Sáb e Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 55 min.

#TRINTEI 

Autor: Santa Corja  | Direção: Coletiva  | Grupo: Santa Corja | Produtor: Rafael Apolinário 
Coutinho 

O que é que me aflige? De uma forma leve e descontraída, quatro 
personagens fazem um convite a conhecer o universo dos mais 
novos trintões da parada. 

Museu Ferroviário  
25 e 26 jan | Sáb e Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 60 min.

A DONA DA HISTÓRIA 

Autor: João Falcão  | Diretor: Philipe Faria | Grupo: Correcotia Produção Cultural | 
Produtor: Leo Mota 

Uma mulher em dois tempos. O presente e o passado. Esse 
encontro estabelece um conflito entre o que ela é e o que ela 
poderia ter sido. Um acerto de contas entre a maturidade e a 
juventude. Uma história para rir, chorar, emocionar, duvidar, 
acreditar! O importante é ter uma história para contar! 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
17 e 29 jan | Sex e Qua: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 60 min.

A LINHA 2

Autor: Gustavo Burla | Diretor: Gustavo Burla | Grupo: Hupokhondría | Produtor: Gustavo 
Burla 

Cidadão se vê às voltas com um político que invade sua casa e 
quer lhe mover daquele lugar: um apartamento no décimo quinto 
andar de um prédio em construção. O morador, no entanto, não 
quer sair dali. 

Espaço Compartilha 
02 fev | Dom: 18h02 e 20h02

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 50 min.

A MÁQUINA 

Autor: João Falcão  | Diretor: Philipe Faria | Grupo: Correcotia Produção Cultural | Produtor: 
Leo Mota 

Cada um tem um desejo. O de Antônio era ter Carina por perto e o 
dela era ir para o mundo. Nesta reimaginação da obra de Adriana 
e João Falcão, seguimos a saga de Antônio, desde sua oficina 
na árida Nordestina até as tentações das luzes da Metrópole, em 
uma viagem além dos limites do espaço e tempo. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
26 jan | Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 70 min.

AS SEMENTES DE AÇO 

Autor: Tiê Fontoura e Rafael Coutinho   | Diretora: Adryana Ryal  | Grupo:: Cia. Teatrando | 
Produtor: Adryana Ryal 

O que ocorre quando o fim é o único caminho? Quando os 
homens se encontram encurralados, repassam suas vidas num 
jogo de escapismo e aceitação e negação da realidade. A frente 
só há um labirinto sem fim, no qual os únicos guias são o peso 
do passado e o vulto do futuro.

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
30 e 31 jan | Qui e Sex: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 40 min.
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CÃES DE MUGAMBI – 
MOSTRA DE PROCESSO

Autor: Sala de Giz  | Diretores: Bruno Quiossa e Felipe Moratori | Grupo: Sala de Giz | 
Produtor: Felipe Moratori

Segunda mostra de processo do espetáculo “Cães de Mugambi”, 
do projeto “Entre duas (in) tensões” da companhia Sala de Giz, 
que nessa edição convidou 13 atores-pesquisadores negros de 
Juiz de Fora para investigar questões ligadas à negritude.

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
01 fev | Sáb: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 60 min.

INCÔMODOS

Autor: Hussan Fadel | Diretor: Hussan Fadel | Grupo: Corpo Coletivo | Produtor: Carú 
Rezende 

Experiência de teatro íntimo que rompe os limites entre público-
espectador com três micropeças que acontecem nos cômodos 
de uma casa e são protagonizadas por mulheres que trazem à 
discussão conflitos e incômodos que vivem em nós e deixamos 
aparecer somente quando no conforto do lar. 

OAndarDeBaixo 
25 e 26 jan | Sáb e Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 75 min.

LELÉ PAPEL - 
STAND UP COMEDY 

Autor: Lelé Papel | Diretor: Lelé Papel | Grupo: Lelé Papel - Stand Up Comedy | 
Produtor: Ludmila Oliveira 

O humorista Lelé Papel, desde 2012, faz apresentações no 
formato Stand Up Comedy. Fazendo sátiras com situações do 
cotidiano, o humorista leva ao palco fatos engraçados, improviso 
e interação com a plateia. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
25 jan | Sáb: 21h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

16 anos 70 min.

MARCELO BONFANTE - 
UM PARAFUSO A MENOS!

Autor: Marcelo Bonfante  | Diretor: Marcelo Bonfante | Grupo: Parafuso Solto | Produtor: 
Marcelo Bonfante 

Sucesso no Youtube no Canal Parafuso Solto, com mais de 
100 milhões de visualizações, Marcelo Bonfante Conta casos 
e histórias do seu cotidiano em um show de humor pra toda a 
família. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
31 jan e 01 fev | Sex e Sáb: 21h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 50 min.

NOSSA MINEIRICE

Autores: Diversos  | Diretor: Marcus Amaral | Grupo: ETC&TAL | Produtor: Paulo Moraes

O show é composto por poesias, causos e músicas que contam 
e exaltam nossa Minas Gerais. Fazemos um passeio lúdico pela 
história de Minas e seus personagens característicos. Passamos 
pela culinária, pela fé, pela beleza de suas cantigas, suas festas, 
sem deixar de valorizar o humor do mineiro.

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
18 e 19 jan | Sáb e Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 80 min.

FRAU AMÁLIA

Autora: Ísis Baião | Diretor: Pádua Teixeira | Produtora: Beth Grandi 

A peça é uma ficção baseada em fatos reais sobre a vida de 
Amália Freud, a mãe de Sigmund Freud. À beira da morte ela 
revê sua vida desde os 25 anos. Depois a história continua até 
sua morte aos 95 anos.

Teatro Paschoal Carlos Magno 
11 jan | Sáb: 20h

Entrada Franca

12 anos 80 min.
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PRA SER BELA, 
A COISA FICA FEIA

Autora: Sandra Almeida   | Diretora: Elenita de Paulo | Grupo: Cia SEM | 
Produtor: Marcia Mello 

Cidinha é uma mulher empoderada da comunidade, que, de 
forma hilária, narra suas histórias com os procedimentos de 
beleza. Um divertido passeio que vai da micro pigmentação à 
depilação de virilha, levando o público a gargalhadas. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
24 jan | Sex: 21h, 01 fev | Sáb: 19h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 60 min.

PROVOCONOSCO

Autor: Grupo Interstício  | Diretor: Cristiano Fernandes | Grupo: Grupo Interstício | Produtor: 
Cristiano Fernandes 

O Grupo Interstício leva ao palco do CCBM um processo de 
investigação da polifonia do discurso artístico, cujo propósito é 
pesquisar o objeto e o discurso próprio da Arte. 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
30 jan | Qui: 18h30

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 35 min.

QUER SABER SE QUERO 
OUTRA VIDA? 

Autor: Narrativas autorais  | Diretor: Cristiano Fernandes  | Grupo: Caravana de Histórias | 
Produtor: Cristiano Fernandes 

O Grupo Caravana de Histórias reúne narrativas autorais das 
relações afetivas do elenco, do namoro ao casamento, sem se 
esquecer da vida de solteiro. 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
29 jan | Qua: 18h30

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 45 min.

SALA DE VISITAS – A 
MORTE É SÓ O COMEÇO 

Autor: Guaraci Silveira | Diretor: Marcelo Costa Carvalho | Grupo: MCostaCarvalho.com 
| Produtor: Produção em Artes Cênicas 

Espetáculo de teatro inspirado nas obras de Allan Kardec e Chico 
Xavier. Um drama repleto de suspense, uma trama emocionante 
sobre a vida após a morte. 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
02 fev | Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

12 anos 110 min.
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PEDEPOESIA

Autores: Diversos | Diretor musical: Guto Cimino | Diretor geral: Cristiano Fernandes
 | Grupo: Caravana de Histórias | Produtor: Cristiano Fernandes 

A Caravana de Histórias reúne, nesta proposta, canções e 
narrativas sobre as diferentes maneiras de ver e estar no mundo, 
na busca de uma poética para a vida. Pedepoesia é um privilégio 
insetal, pelo qual se busca o caminho do tempo, onde areja um 
vento bom. Um vilarejo, onde se pode inventar brinquedos o 
tempo todo, onde crianças podem até governar o mundo. Um 
passeio pelo universo da poesia e da música! 

Teatro Paschoal Carlos Magno 
02 fev | Dom: 18h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

Livre 60 min.

RINOCERONTE

Autor: Eugéne Ionesco  | Diretor: Ricardo Santos | Grupo: Contágio Coletivo | Produtor: 
Carú Rezende/Pri Helena 
  

Uma cidade pacata, que poderia ser em qualquer lugar do 
planeta, onde nada de extraordinário acontece, é transformada 
completamente pela passagem de um rinoceronte. Sem 
entenderem a procedência do paquiderme, as pessoas começam 
a entrar em conflito, enquanto a fera se prolifera incontrolável e 
misteriosamente. 

OAndarDeBaixo
16 a 19 jan | Qui a Sáb: 20h, Dom: 19h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

16 anos 90 min.
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SOBRE CAPITU

Autor: Gabriel Bitencourt   | Diretor: Gabriel Bitencourt | Grupo: Santa Corja | Produtor: 
Rafael Apolinário Coutinho 

Cor de pele, classe social, patriarcado, sexualidade e machismo 
farão o espectador encarar questões da vida da personagem 
Capitu, muito além do já batido “traiu ou não traiu”. Este é um 
espetáculo para rir, se emocionar e, principalmente, pensar. 

CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 
23 e 24 jan | Qui e Sex: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

14 anos 60 min.

TEMPO DE AFOGAR 2 
CAVALOS 

Autor: Felipe Moratori  | Diretores: Bruno Quiossa e Felipe Moratori  | Grupo: Sala de Giz | 
Produtor: Felipe Moratori 

Chove torrencialmente. Um quarto de hotel. Lá fora, dois cavalos 
pretos estão amarrados na calçada. Um espetáculo sobre 
intimidade, desejo e amadurecimento. 

Sala de Giz 
18 e 19 jan | Sáb e Dom: 20h

Preço único no Posto de Venda Preço inteira na bilheteria 
R$ 10,00 R$ 30,00

16 anos 60 min.
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PROJETOS ESPECIAIS
Laboratório de Palhaços e Palhaças 

O Laboratório de Palhaços e Palhaças é um tempo, local e espaço para pesquisa e treinamento 
do ofício do palhaço. Para o desenvolvimento técnico da linguagem principalmente pelo uso 
do corpo cômico. O objetivo da oficina é a construção do palhaço, iniciante ou não, tendo 
como base o treinamento da técnica de comicidade a partir do uso de um corpo consciente, 
expressivo, criativo e cômico. 

Facilitadora: Glaucy Fragoso 

Local: CCBM - Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
10 e 11 jan | Sex e Sáb: das 10h às 14h 
Classificação etária: 16 anos Valor: R$ 20,00 

Oficina Tempo e Espaço

Como criar em coletivo. Como se manter no momento presente, utilizando tempo e o espaço 
em prol da cena . Quando não propor torna - se propor. A qualidade da escolha. O silêncio, a 
ação e a palavra. São os pontos de pesquisa dessa investigação. Afinar o olhar e a presença 
na criação coletiva através de sistemas dramatúrgicos despertando a consciência do tempo 
e do espaço. A prontidão para lidar com o inesperado.

Facilitador: Ricardo Rocha

Local: OAndardeBaixo 
17 a 19 - sex e sab das 14h às 18h e dom 15h às 17h
Classificação etária: 16 anos
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Mostra de cenas curtas
Teatro adulto | Gêneros variados | 
14 anos | 12 min cada cena

A Campanha promove a Mostra de 
Cenas Curtas. Confira as cenas: 

Fragmentos (Cia. Eita - JF); Jogando stop com a morte (Marcus Amaral, Elenita de Paulo e Marcelo Bonfante - JF); Café (Coletivo Feminino 
- JF); Marias Maria (Cia. Forum - SJDR); Água para beija flor (Cia. Forum - SJDR); Quando se esquece o desejo de Morrer (MagÚ - 
Viçosa); Bem estar (Corpo Coletivo - JF); Plantas de apartamento (Cia. Nós Dois - JF); Se fosse comédia (Santa Corja – JF);  Protocolo 
de atendimento (Santa Corja – JF); Carta ao pai (Santa Corja - JF); Na mesa (GET – JF) 

12 jan | Dom: 18h CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

RODA DE CONVERSA  Tema: Calendário Cultural

Bate-papo entre produtores culturais e representantes do poder público acerca do cenário 
cultural de JF a fim de se desenhar um calendário cultural para a cidade em 2020.

22 jan | Qua: 19h   CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas 

Entrada franca

BRECHÓ OPA!LHAÇOS

“Moda sustentável para quem se encontra, produz e está em cena!”.

Grupo: Trupe Opa!Lhaços

11 jan a 02 fev | Sáb e Dom: das 14h às 20h
CCBM – Centro Cultural Bernardo Mascarenhas  /  Entrada franca
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