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CIRCO CRESCER E VIVER,  
um circo social de múltiplas inteligências,  
apresenta a programação de maio

 
TELEPÁTICO – Circo Dux 
Dias 2, 3 e 4 
Informações e ingressos: 
https://www.sympla.com.br/evento/telepatico‐circo‐dux/1535205 (02/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/telepatico‐circo‐dux/1535222 (03/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/telepatico‐circo‐dux/1535232 (04/05) 
 

Telepatia significa a estranha habilidade de ler pensa‐
mentos e é justamente isso o que acontece no palco. 
 
Com uma boa dose do clássico humor circense, o es‐
petáculo da Cia Dux funde técnicas de ilusionismo, mala‐ 
bares e uma excêntrica veia musical para passear pelos 
mistérios da mente e do corpo.  
 
No picadeiro, a dupla executa uma série de números ins‐ 
tigantes, guiando a plateia através de uma experiência 
única com o circo. Em pleno picadeiro, Lucas e Palito vão 
desvendar os mistérios da mente e do corpo humano, 
através de performances que prometem surpreender. 
 
O espetáculo é gratuito! Basta retirar seu ingresso na 
bilheteria do Circo Crescer e Viver uma hora antes.  

Impactar vidas e transformar contextos através da arte 
é o objetivo do grupo que junta pessoas para inventar 
histórias individuais e fazer do encontro o trampolim 
para saltos coletivos. “Colaboração, perseverança, con‐
fiança e coragem são os mastros que nos sustentam. 
Nosso pano de roda está aberto para ideias e simbolis‐
mos despertados pela magia de pisar no picadeiro. Aqui, 

indivíduos e artistas são preparados com os riscos do 
circo para assumir os riscos da vida; nossas metodologias 
viram truques para vencer as desigualdades,comparti‐
lhamos valores e experiências para que o universo do 
lúdico seja uma dimensão do exercício pleno da cidada‐
nia” , afirma Junior Perim, fundador e diretor do Circo  
e membro do Instituto Pereira Passos. 
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AUÊ – Cia Barca dos Corações Partidos 
Dias 6, 7 e 

 
Informações e ingressos: 
https://www.sympla.com.br/evento/aue‐cia‐barca‐dos‐coracoes‐
partidos/1537719 (06/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/aue‐cia‐barca‐dos‐coracoes‐
partidos/1537737 (07/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/aue‐cia‐barca‐dos‐coracoes‐
partidos/1537753 (08/05) 

 
Auê recebeu 38 indicações e venceu 18 dos principais 
prêmios da categoria. 
 
O musical Auê, da Cia Barca dos Corações Partidos, 
encara a difícil tarefa de traduzir o sentimento de quem 
está amando.  
 
A criação, que é uma obra coletiva da trupe, conta 
com 21 composições originais de trilha sonora e equi‐
libra teatro, dança e performance com um elenco que 
realiza uma farra teatral como forma de explorar as 
dores e delícias do coração.  

 O TEATRO MÁGICO – Trupe Completa 
Dias 13, 14 e 15 

 
Informações e ingressos: 
https ://www.sympla .com.br/evento/o‐teatro‐magico‐ t rupe‐
completa/1493068 (13/05) 
https://www.sympla .com.br/evento/o‐teatro‐magico‐ t rupe‐
completa/1493073 (14/05) 
https://www.sympla .com.br/evento/o‐teatro‐magico‐ t rupe‐
completa/1493074 (15/05) 
 
O Teatro Mágico volta aos palcos com a trupe completa 
para apresentar o seu novo álbum LUZENTE, lançado 
em março deste ano. 
 
No show pode‐se esperar o espetáculo que conquistou 
todo o país e se tornou referência do pop e da MPB, 
unindo música, poesia, malabarismos, números acro‐
báticos e muita interação com a plateia. 
 
Serão apresentadas as canções do novo álbum e os 
clássicos desses 18 anos de trajetória.  
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TONI PLATÃO & The Soft Parade Band em  
“O Amor Segundo Herbert Vianna” 
Dias 19 e 20 

 
Informações e ingressos: 
https://www.sympla.com.br/evento/toni‐platao‐the‐soft‐parade‐band‐em‐
o‐amor‐segundo‐herbert‐vianna/1464774 (19/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/toni‐platao‐the‐soft‐parade‐band‐em‐
o‐amor‐segundo‐herbert‐vianna/1535368 (20/05) 
  
Em “O Amor Segundo Herbert Vianna”, Toni Platão e 
The Soft Parade Band executam um passeio pelo can‐
cioneiro romântico do cantor, guitarrista e compositor 
dos Paralamas do Sucesso. 
 
Com a palavra, João Barone: “Andando pelas ruas, 
ninguém nunca viu uma placa sinalizando: Cuidado! 
Amar é perigoso! Para isso – e para nossa sorte – exis‐
tem tantas e tão magníficas canções de amor. E para 
emoldurar esse cancioneiro chega Toni Platão, num 
misto de Lupicínio Rodrigues e Van Morrison, para nos 
alertar sobre O Amor Segundo Herbert Vianna”. Mas 
de nada vai adiantar tão bonito alerta: continuaremos 
nos arriscando no amor!” 

CARRILHÃO – Vende‐se coisas de palhaço 
Coletivo NOPOK 
Dias 24, 25 e 26 

 
Informações e ingressos: 
https://www.sympla.com.br/evento/carrilhao‐vende‐se‐coisas‐de‐palhaco‐
coletivo‐nopok/1535417 (24/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/carrilhao‐vende‐se‐coisas‐de‐palhaco‐
coletivo‐nopok/1535424 (25/05) 
https://www.sympla.com.br/evento/carrilhao‐vende‐se‐coisas‐de‐palhaco‐
coletivo‐nopok/1535428 (26/05) 

 
Mascates de ontem, hoje e amanhã, o Coletivo NOPOK 
une o circo e o teatro no palco para falar dos mer‐
cadores de todos os tempos e lugares.  
 
A dupla Daniel Poittevin e Fernando Nicolini usa a 
paixão pela charla, o encantamento pelas palavras e o 
feitiço inerente de um bom vendedor como pano de 
fundo para criar um espetáculo que busca resgatar as 
memórias afetivas ligadas à tradição do circo. 
 
Compramos também os olhos, o sorriso e a simpatia do 
negociante? Compra‐se ou se é comprado? Essas são al‐
gumas das questões abordadas no palco pelos artistas 
que se desdobram entre diversos personagens e narra‐
tivas, trazendo alegorias de diferentes culturas e épocas. 
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CABARET –  Show de Variedades – 7ª edição 
Dia 27  
Informações e ingressos: 
h tt p s : / / w w w . s y m p l a . c o m . 
br/evento/cabaret‐show‐de‐var‐
iedades‐7‐edicao/153 5411 (27/05) 
 

O Cabaret é uma vitrine dos 
talentos circenses da cena 
carioca e uma importante 
iniciativa para a retomada 
cultural do Rio.  
 
Na sua 7ª edição, traz mais uma seleção especial com 
10 apresentações que prometem deixar o público 
atento e animado. Não é para menos: como sempre, 
as performances apresentadas estarão disputando o 
prêmio de melhor apresentação da noite, a partir da 
votação do público presente. 
 
A responsabilidade é grande, e normalmente a disputa 
é bastante acirrada. Após cada espetáculo, os vence‐
dores – mesmo que a escolha não seja unânime – são 
reverenciados pelo público. 
 
FULANO & SICRANO – Centro Teatral e Etc e Tal 

Dias 28 e 29    
Informações e ingressos: 
https://www.sympla.com.br/even 
to/fulano‐sicrano‐centro‐teatral‐e‐
etc‐e‐tal/ 1530769 (28/05, 16h) 
https://www.sympla.com.br/even 
to/fulano‐sicrano‐centro‐teatral‐e‐
etc‐e‐tal/1530784 (28/05, 20h) 
https://www.sympla.com.br/even 
to/fulano‐sicrano‐centro‐teatral‐e‐
etc‐e‐tal/1530790 (29/05) 

Combinando humor inteligente com a linguagem dos 
desenhos animados, o grupo Centro Teatral e Etc e Tal 
apresenta “Fulano & Sicrano", uma comédia adulta que 
encena situações banais do cotidiano com humor ras‐
gado, que é a marca do grupo. 
 
Diferente de um espetáculo de mímica clássica, a peça 
passeia entre várias correntes da expressão corporal, 
induzindo o olhar do público a se concentrar nos atores 
Alvaro Assad e Marcio Moura, que se revezam em dife‐
rentes fulanos e sicranos, com a precisão da linguagem 
gestual em sintonia com a comédia popular. 
 
A peça é dividida em três quadros: A Tragédia de Eliza‐
beth Maria, O Dentista e Vida Submarina. Cada história 
é composta por uma técnica teatral diferente, de situ‐
ações angustiantes e hilárias ao humor delicado e sutil. 
 
LOCAL 
Circo Crescer e Viver 
Rua Carmo Neto, 143, Lona de Circo, Cidade Nova 
Rio de Janeiro, RJ – https://circocrescereviver.org.br/
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