
 
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 HOLANDÊS 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOSTRA DO GRUPO SONHUS TEATRO RITUAL 
11 a 27 de setembro  

 
Q.Q.ISS?! AS AVENTURAS DE PENDÚ E CAMÍ - DO OUTRO LADO DA LUA E DO 
ARCO-ÍRIS 

11 a 13 de setembro 
 

Pendu precisa cuidar da plantação, essa é sua rotina de trabalho, ele é um espantalho. Certo 
dia ele conhece Camí, um espantalho andarilho que fugiu de sua roça para percorrer o mundo. 
Juntos enfrentam situações inusitadas.  

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 11 a 13.09 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h 
Classificação: Livre 
Duração: 80 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado a 
um par por pessoa) 

 
 

TRAVESSIA KANU-SHI 
18 a 20 de setembro 

 
O espetáculo trabalha com o contemplar da travessia e o impreciso dos rastros por onde 

passamos. Kanü-Shi em japonês quer dizer canoa de papel. “Travessia” é um poema corporal. E no 
juntar dos significados, surge a obra “Travessia Kanu-Shi”. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 18 a 20.09 – Sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h 
Classificação: 10 anos 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado a 
um par por pessoa) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1936 – LORCA E O OVO DA SERPENTE 
24 e 25 de setembro 

 
 No ano de 1936, na Espanha, um escritor e um assassino 
chegam à cidade de Fuente-Vaqueros. A morte ronda a poesia nos 
bilhetes deixados com suas vítimas. A eminência de um golpe militar e a 
ameaça de uma possível nova ditadura rondam o país. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 24 e 25.09 – Quinta e sexta às 21h 
Classificação: 10 anos 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser retirados uma 
hora antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 
 
 

 
I BELIEVE 

26 e 27 de setembro 
 

 Um espetáculo performático-poético-multimídia que utiliza técnicas de teatro de sombras, 
máscara e mímica corporal, além de vídeo animação. Uma jornada em busca de se conhecer, se 
afirmar querendo mais e mais viver, livre como um pássaro que carrega em si um menino, um cara, 
um velho, eu mesmo. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 26 e 27.09 – Sábado às 21h e domingo às 
19h 
Classificação: 12 anos 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos 
devem ser retirados uma hora antes do início da 
sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


