
MÚSICA 
 

MÁRCIO GOMES 
25 de julho 

 

Buscando resgatar a fase de ouro da música popular, o show “Eternas 
Canções do cantor Márcio Gomes faz com que os mais velhos recordem e os 
mais novos conheçam essa época importante do cenário da música brasileira. 
 

Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 25.07 às 20h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para a retirada 
dos ingressos) 

 
 

BANDA KAOLL 
26 de julho 

 

 A banda Kaoll interpreta músicas da banda Pink Floyd e traz, de forma cronológica, versões 
instrumentais de canções consagradas do grupo britânico. A banda funde elementos do rock 
progressivo, jazz e música brasileira, e propõe uma experiência audiovisual marcante baseada no 
legado de Roger Waters e companhia. 
 

Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 26.07 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 
14h para a retirada dos ingressos) 

 
 

 
TEATRO 

 
MINHA CIDADE PODE NÃO SER A SUA 

31 de julho a 06 de setembro 
 

Histórias da cidade que se sucedem. Narradores 
contam uma história, seus personagens contam outra. 
Os personagens desta contam mais uma história e, por 
fim, o ciclo se fecha quando se percebe que os 
primeiros narradores são também personagens. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 31.07 a 06.09 – Sexta e sábado às 20h e 
domingo às 19h. 
Duração: 80 minutos 
Classificação: 12 anos 
Ingressos: R$ 10,00 



CONTOS DOS CINCO CANTOS 
1º de agosto a 06 de setembro 

 
Cinco pessoas estão tentando dormir, mas não conseguem. Então, decidem contar os "Contos dos 
Cinco Cantos". Cinco lugares onde foram encontrar crianças para brincar e inventar histórias. São 
histórias fantásticas com corujas gigantes, um dragão preso numa torre e um bolo de aniversário com 
todos os ingredientes desejados por adultos e crianças. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 01.08 a 06.09 – Quarta às 15h e 20h, sábado e domingo às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: R$ 10,00  
 

 

 
 

TEATRO 
 

HOMINUS BRASILIS 
10 a 12 de julho 

 
O espetáculo pincela grandes momentos da humanidade e convida o espectador a se 

emocionar com o surgimento do universo, o nascimento da vida, a extinção dos dinossauros, o 
surgimento das grandes civilizações e outros acontecimentos da humanidade. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 10 a 12.07 – Sábado às 20h e domingo às 19h. 
Duração: 70 minutos 
Classificação: 10 anos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um par 
por pessoa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANÇA 
 

CAIXA PRETA 
03 a 05 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 Zanoni Ferrite 
Data: 03 a 05.07 – Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 


