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.Nesta semana, boas peças
infantis estreiam em São Paulo;
veja três sugestões do "Guia"

SãoJorge Menino
Este é o primeiro espetáculo
infantil da Cia. São Jorge de
Variedades, que tem boas
peças adultas, como
"Barafonda". Em "São Jorge
Menino", um garoto é
encontrado dormindo
embaixo de uma estátua de
São Jorge e acaba sendo
confundido com o santo.
Apartir daí, ele luta com um
dragão e salva uma donzela
em apuros. A peça se passa
em uma rua feita de papel. A
cada apresentação, o público
é convidado a montar o
cenário e a pintá-Ia.
Sese Belenzinho· praça- r. Pe.
Adelino, 1.000, Quarta Parada, tel.
2076·9700. Sáb. e dom.: 17h. Até
6/4. CC:AE, D, Me V:GRÁTIS 1*
1b.1">JIAMm 1.61~

ClasslIi OS
Com humor, a peça da Cia. La
Mínima fala sobre a lei que
proíbe que bichos trabalhem
no circo, por causa dos maus
trato que sofrem. Os atores
contam a história 'de um
circo que não cuidava mal de .
seus animais, mas teve que

Circulo dasBaleias .
Os bonecos da nova peça da
Cia. Pia Fraus foram
criados por Célia Catunda,
autora dos personagens do
desenho "Peixonauta". Na
montagem, a pequena
baleia Iuiuba se perde de
sua mãe, que foi capturada
por caçadores. Ela encontra
Gardel, um pinguim
argentino. Juntos, eles
decidem viajar para o sul.
O objetivo é chegar ao
Círculo das Baleias, um
lugar onde [ujuba pode
crescer em segurança.
Centro Cultural Banco do Brasil .
teatro- r. Álvares Penteado, 112,
região central, tel. 3113·3651.
130 lugares. Dom.: 11h. Até 27/7.
Ingr.: R$ 10. CC:AE, D, E, Me V.
1*1 b.m

deixá-Ias partir por causa
dessa lei. Inconformados,
os bichos se disfarçam de
gente para continuarem
no picadeiro.
Sese Pompeia . teatro- r. Clélia, 93,
Água Branca, tel. 3871·7700. 376
lugares. Sáb. e dom.: 12h. Até 10/5.
Ingr.: R$ 1,60 a R$ 8. CC: E, Me V.
1* 1b, 1y~ II,é.


