
O Teatro Municipal  Rachel  Costa,  disciplinado pela Lei  Municipal  nº  3696/2017,
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULTUR, através do presente
regulamento,  estará  com o  agendamento  aberto  para  grupos  teatrais,  de  música,  de
dança,  de  atividades  integradas e  de  outras  linguagens  de Paranaguá,  que  possuem
interesse em fazer uso do espaço para ensaios de espetáculos e/ou produção artística, a
partir  do  mês  de  fevereiro  de  2022.  Fomentar  o  trabalho  artístico,  contribuir  com  a
produção  cultural  local  e  promover  o  encontro  entre  quem  quer  fazer  arte  e  quem
consome estes produtos culturais é o ponto de partida para o projeto “Terça In Cena”. 

Para esse ano de 2022,  a  Secultur  pretende criar  uma rede de atividades que
busque capacitar artistas e produtores, impulsionar a retomada da produção cultural e, na
sequência, a descentralização da distribuição cultural no município. Como ponto de partida
nesta retomada da cultura, “pós-pandemia”, o Teatro Rachel Costa será o apoio inicial
para os ensaios e apresentações das mais variadas linguagens artísticas da nossa cidade.
A oferta desse espaço se coaduna com as políticas públicas de cultura do município de
Paranaguá, para assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de
todos os cidadãos e universalizar o acesso aos bens e serviços culturais. 

No projeto “Terça In Cena”, colocaremos luz nas produções artísticas locais dando
um espaço para ensaiar e um dia para ensaio aberto com plateia.  O espaço para os
ensaios estará disponível as terças-feiras (exceto feriados e dias de espetáculo), das 9h
às 20h30min. O teatro está localizado na Rua XV de Novembro, 499 – Centro Histórico,
Paranaguá/PR e o horário de funcionamento para o agendamento é de 08h as 11h30min
horas e de 13h30min as 17horas (de segunda a sexta-feira).

Durante o ano de 2022 todas as três primeiras terças-feiras do mês, nos períodos
da  manhã,  tarde  e  noite,  o  teatro  ficará  disponível  (mediante  o  agendamento)  para
ensaios, gravação de vídeos, ensaio de teatro, música, dança, etc. A última terça-feira de
cada mês, será com palco aberto, onde qualquer pessoa pode se apresentar, nos mais
variados estilos de arte e terá plateia (seguindo os protocolos contra covid). Para tanto, um
regulamento será usado para organizar os trabalhos e assim conseguir o maior número de
participante.
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Regras e funcionamento do teatro:

- cada grupo poderá agendar ensaio, somente, duas datas por mês e poderá também
participar do palco aberto;

-  o  agendamento  será  feito  na  administração  do  Teatro,  através  do  e-mail:
teatro.costa@paranagua.pr.gov.br  ou  presencialmente,  (utilizar  o  modelo  para
agendamento do Anexo I ou II, anexadas as cópias dos documentos pessoas – CPF e
RG);

- horário para agendamento presencial é das 08h30min as 11h30min e das 13h30min as
17h00min horas;

- os horários para agendamento dos ensaios são: 1º-09h00min/11h30min;
                                                                                 2º- 14h00min/17h00min;
                                                                                 3º 18h00min/20h30min;

- não poderá ser cobrado ingresso ou qualquer tipo de entrada no teatro;

- não será permitido deixar cenário, equipamentos, figurinos, etc, guardados no teatro;

- é proibido o consumo de alimentos e bebidas alcoólicas (lanche, somente no camarim)
no interior do teatro;

- o dia do palco aberto (última terça-feira do mês) os grupos agendados poderão ensaiar
durante os períodos da manha e da tarde (conforme agendando no dia da inscrição);

-  a  plateia  do  palco  aberto,  poderá  contribuir  com  um  quilo  (1kg)  de  alimento  não
perecível, que será doado para alguma instituição;

-  serão disponibilizados equipamentos de som e luz do TRC (Teatro Rachel Costa) para
os ensaios e o palco aberto.

Recebida a solicitação, a equipe do Teatro entrará em contato com o interessado,
para agendar data e horário. Não haverá ônus para os grupos e artistas interessados,
havendo, porém, responsabilidade quanto à manutenção da integridade das instalações
físicas e dos equipamentos do Teatro Rachel Costa.

Eventual  duvida  e  questionamento  deve  ser  dirigido  à  administração  do  Teatro
Rachel Costa pelo e-mail: teatro.costa@paranagua.pr.gov.br, telefone 41 3425-1429, ou
de  forma  presencial  no  endereço:  Rua  XV  de  Novembro,  499  –  Centro  Histórico,
Paranaguá/PR.

SECULTUR - Secretaria de Cultura e Turismo
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ANEXO I

AGENDAMENTO DO PROJETO “TERÇA IN CENA”

AGENDAMENTO PARA ENSAIO

MUNICIPIO DE PARANAGUÁ

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

TEATRO RACHEL COSTA

teatro.costa@paranagua.pr.gov.br  fone: (41)3425-1429

Eu,____________________________________________________  (nome  completo),
inscrito no CPF nº _____________________, RG nº _____________________, declaro
estar  ciente  de  que  poderei  utilizar  o  palco  do  teatro  Rachel  Costa  para  ensaio  do
_________________________________________(nome  do  espetáculo)  nos  dias
______________, no período das _________________ horas. 

Estou ciente de que está proibida a comercialização de ingressos e
de qualquer tipo de cobrança de entrada no Teatro.

Este projeto é gratuito e não cria nenhum vínculo empregatício ou
de custas ao erário de Paranaguá.

Paranaguá, _____de _________________ de 2022.

_______________________________

Responsável pelo grupo

__________________________

Adm. Teatro Rachel Costa
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ANEXO II

AGENDAMENTO DO PROJETO “TERÇA IN CENA”

AGENDAMENTO PARA   PALCO ABERTO  

MUNICIPIO DE PARANAGUÁ

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

TEATRO RACHEL COSTA

teatro.costa@paranagua.pr.gov.br  fone: (41)3425-1429

Eu,____________________________________________________  (nome  completo),
inscrito no CPF nº _____________________, RG nº _____________________, declaro
estar ciente de participando do palco aberto do projeto “Terça In Cena” com o espetáculo
_________________________________________(nome  do  espetáculo)  no  dia
______________,  as  _________________  horas.  Este  é  um  projeto  da  Secultur  de
incentivo a disseminação da cultura e sem fins lucrativos.

Estou ciente de que está proibida a comercialização de ingressos e
de qualquer tipo de cobrança de entrada no Teatro.

Este projeto é gratuito e não cria nenhum vínculo empregatício ou
de custas ao erário de Paranaguá.

Paranaguá, _____de _________________ de 2022.

_______________________________

Responsável pelo grupo

__________________________

Adm. Teatro Rachel Costa
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