
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 – Sábado e domingo às 
16h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: R$ 10,00  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O HOMEM DA CAMISA BRANCA – PARA ALÉM DA FRESTA 
11 a 13 de setembro 

 
O monólogo, com texto de Beto Matos, analisa os acontecimentos da Praça da Paz Celestial, 

em 1989 na China, sob a ótica do condutor do primeiro tanque que se deteve diante de um jovem 
após os protestos de estudantes. O espetáculo revela diferentes pontos de vista, fazendo um 
paralelo com as manifestações atuais. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 11 a 13.09 – Sexta e sábado às 20h 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) 
 
 
 

 
 

ALVORADA 
18 a 20 de setembro 

 
 Um homem recebe uma carta, seria uma correspondência comum, se esta não fosse uma 
declaração de amor. Assim, o espetáculo “Alvorada” se inicia, com uma narrativa não linear e o uso 
de máscaras expressivas, conta a história de um casal, seus encontros e desencontros ao longo da 
vida. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 18 a 20.09 – Sexta e sábado às 20h e domingo 
às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
a um par por pessoa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEATRO DE BONECAS 
25 a 27 de setembro 

 
Duas atrizes, inspiradas pela personagem 

Nora, de Ibsen, trazem à cena suas próprias 
realidades e entram em confronto com questões 
de seu ofício, explorando as incessantes 
construções e perdas da identidade. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 25 a 27.09 – Sexta e sábado às 20h e 
domingo às 19h 
Classificação: 12 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) 

 


