
MÚSICA 
 

TONOLEC 
26 de junho 

 
Misturando os cantos populares Tobas com música eletrônica, Tonolec tem como principal objetivo 

criar música com uma base cultural forte voltando sua mira para as raízes musicais mais profundas do 
lugar onde foram criadas.  
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 26.06 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 14h) 
 
 

 
 

MÚSICA 
 

OSWALDINHO VIANA E MARIA VIANA 
27 de junho 

 
Os artistas apresentam o show do álbum “Viva Elpídio”, uma bela homenagem que mostra ao 

público o trabalho do músico, compositor e arranjador de São Luiz do Paraitinga, Elpídio dos Santos.  

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 27.06 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 14h) 
 

 
JALOO 

28 de junho 
 

Representando a música paranaense de uma maneira singular, o cantor Jaloo se apresenta com 
sua música pop, que carrega suas referências culturais e regionais. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 28.06 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 14h) 
 
 
 



TEATRO 
 

1 GAIVOTA – É IMPOSSÍVEL VIVER SEM TEATRO 
03 a 07 de junho 

 
No espetáculo, ator e personagem se misturam no desejo revelar ao público os mecanismos do 

jogo teatral, não só as almas da cena e as relações entre esses personagens, mas os diversos pontos de 
vista que podemos ter quando enxergamos o avesso, os bastidores, dos acontecimentos. 

 
 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 03 a 07.06 – Quarta, quinta, sexta e sábado às 20h e domingo às 18h 
Classificação: 16 anos 
Duração: 120 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um par por pessoa) 

 
SÃO MANUEL BUENO, MÁRTIR 

19 a 21 de junho 
 

Contando a vida de Dom Manuel, um padre que carrega a dúvida de sua própria fé e da existência 
de Deus, o espetáculo acontece em uma arena ocupada por uma mesa redonda, que representa o 
mundo. No centro dela, cerca de 30 bonecos de madeira estáticos, fixos, sem qualquer articulação, 
representam os personagens da trama e o povo da pequena cidade onde se desenrola a história. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 19 a 21.06 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Classificação: 16 anos 
Duração: 80 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um par por pessoa) 

 
DANÇA 

 
LADIES – DA INOCÊNCIA A CRUELDADE 

12 e 14 de junho 
 

Inspirado em duas personagens femininas de Shakespeare, Lady MacBeth e Ofélia, o espetáculo 
usa do paralelismo para dialogar as histórias de suas personagens. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 12 e 14.06 - Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Classificação: 12 anos 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão) 

 
 
 
 
 



INFANTIL 
 

AS TRÊS PENAS DO RABO DO GRIFO 
13 e 14 de junho 

 
João salva a vida de uma princesa ao lhe dar uma maça que cura sua doença. Mesmo assim, o 

reine não entrega a mão da filha à ele, impinge tarefas ao rapaz. A última e mais difícil é conseguir três 
penas do rabo do grifo, monstro terrível devorador de gente: ele parte em uma aventura disposto a 
conquistar de uma vez por todas a mão de sua amada e viver, com ela, feliz para sempre. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 13 e 14.06 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão) 

 
 

TERREMOTA 
20 e 21 de junho 

 
Maria, menina corajosa e esperta, vive a olhar o mundo pela janela. Um dia, indignada com o que 

vê, cheia de idéias e transbordando liberdade, Maria decreta autonomia e funda, na própria sala, uma 
nova ordem, a República Terremota. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 20 e 21.06 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão) 


