
TEATRO 
 

OS DOIS CAVALHEIROS DE VERONA 
30 de julho a 06 de setembro 

  
O cavalheiro Valentino viaja a Milão, onde conhece e 

se apaixona por Sílvia, a filha do Duque. Tudo se complica 
quando Proteu também vai a Milão e, ao se deparar com a 
beleza de Sílvia, cai de amores por ela. E, sem se importar 
com amigo, tenta conquistá-la. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 30.07 a 06.09 – Quinta, sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h. 
Duração: 85 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: R$ 10,00 (quinta) a R$ 20,00 (sexta e 
domingo) 
 

NAVIO FANTASMA – O HOLENDÊS VOADOR 
1º de agosto a 27 de setembro 

 
O espetáculo investiga as possibilidades narrativas do universo marítimo: canções de trabalho, 

contos de pescador e relatos de viagem, para criar uma dramaturgia que convide o jovem a completá-
la dentro de sua própria imaginação. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 01.08 a 27.09 – Quarta às 15h e 20h, sábado e domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 70 minutos 
Ingressos: R$ 10,00 (Exceto as sessões das quartas-feiras que terão entrada gratuita. Os ingressos 
dessas sessões gratuitas devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, limitado a um par 
por pessoa) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEATRO 
 

ASSIM É (SE LHE PARECE) 
17 a 19 de julho 

 
Após sobreviver a um terremoto, uma família se muda para uma pequena cidade e causa 

estranhamento aos habitantes locais. O motivo? Filha e sogra moram em casas diferentes. Muitas 
versões para o fato e um grande alvoroço entre os moradores da localidade, que desejam descobrir a 
verdade a qualquer custo. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 17 a 19.07 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Duração: 90 minutos 
Classificação: 12 anos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um par por pessoa) 

 
 

 
DANÇA 

 
AS CANÇÕES QUE VOCÊ DANÇOU PRA MIM 

10 a 12 de julho 
 

Um grande pout-pourri de músicas interpretadas pelo grande cantor e compositor Roberto 
Carlos, embala quatro casais no espetáculo que revisita seus grandes sucessos como “Detalhes”, 
“Cama e mesa” e “O calhambeque”.  

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 10 a 12.07 – Sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAIXA PRETA 
24 a 26 de julho 

 
Investigando a mente humana em seus dilemas, confusões, incertezas e certezas aos quais 

somos expostos, o espetáculo traduz em dança a compreensão do “eu” através das expressões e da 
externalização dos sentimentos.  

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 24 a 26.07 – Sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 

 


