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Observações gerais:  

A locação do Teatro dos Ventos é destinada à realização de Eventos Artísticos como peças, 

performances e shows ou Eventos Educativos como palestras, cursos e workshops formativos. 

Eventos religiosos não são bem vindos (vocês que lutem!). A pauta inclui a utilização do espaço 

físico do Teatro dos Ventos, recepção e camarim, podendo incluir Sala de Dança e Sala de Jogos, 

além de suporte na assessoria de imprensa.  

  

• O valor da pauta diária do Teatro dos Ventos é de R$ 600,00 (seiscentos reais)  

• Os dias disponíveis para locação devem ser confirmados através do e-mail 

teatrodosventos@gmail.com  

• Solicitações NÃO RESPONDIDAS não foram confirmadas  

• Os valores relativos à locação dão direito ao uso do rider técnico do espaço, sob 

supervisão da equipe do Teatro dos Ventos  

• A pauta corresponde à locação do espaço do Teatro dos Ventos a partir das 17h  

• Os eventos devem ser encerrados até 23h59  

• O uso do espaço antes do horário disponível de 17h, implica em cobrança de R$ 200,00 

(duzentos reais) de taxa extra e está sujeito à disponibilidade. Aplica-se essa cobrança 

em dias de montagem, caso a montagem necessite de mais tempo para ser realizada 

• O uso da Sala de Dança e/ou Sala de Jogos deve ser confirmado e implica em acréscimo 

no valor de locação  

• Em caso de cobrança de ingresso, a produção do evento deve considerar um terceiro 

valor com desconto para alunos da Escola Teatro dos Ventos. Este valor deve ser menor 

que o valor da meia entrada. Por exemplo, com ingressos R$ 30,00 (a inteira) e R$ 15,00 

(meia), constará também o valor de R$ 10,00 (para alunos Teatro dos Ventos)  

• O Teatro dos Ventos cobrará R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente à taxa de limpeza 

do local após o fim de semana de uso (este valor não está incluso na pauta) 

• Em caso de pautas que utilizem o espaço por mais de um fim de semana, haverá 

cobrança da taxa de limpeza a cada novo fim de semana. O Teatro dos Ventos deve ser 

faxinado a cada 03 dias de uso.  

• A reserva do espaço está condicionada à entrega de um cheque-calção no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) para eventuais danos causados ao patrimônio do Teatro dos Ventos  

• Não é permitido perfurar paredes e chão, bem como cortinas  

• Não é permitido pendurar balanços, tecidos acrobáticos, liras ou trapézios na grelha de 

iluminação. Esses (e/ou quaisquer outros instrumentos utilizados para sustentar o peso 

do corpo ou de cenografia) devem ser instalados nos ganchos presos à laje  

• Não é permitido uso de sapatos de sapateado sobre o piso flutuante de dança  

• Não é permitido uso de água ou produção de fogo diretamente no piso flutuante de 

dança  
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• É de responsabilidade da produção a providência de fitas de linóleo, fitas crepe ou 

isolante e materiais diversos utilizados na montagem  

• O uso de equipamentos externos, como complementos de iluminação, deve ser 

aprovado pela equipe técnica do Teatro dos Ventos  

• A montagem de iluminação com equipamentos externos deve ser realizada por 

profissional de iluminação devidamente contratado pela equipe de produção. Qualquer 

dano   

• Capacidade máxima do Teatro: 50 lugares (podendo ser aumentado para 60 

dependendo da distribuição de cadeiras e arquibancadas) 

• Oferecemos suporte de arte gráfica e divulgação nas redes sociais e banco de contatos 

da escola 

• Qualquer negociação sobre os tópicos acima deve ser tratada pessoalmente 

 

 

  

 

 

Queremos receber seu evento!  

Entre em contato. 
 

 

Contato:  

@teatrodosventos (instagram) 

E-mail: teatrodosventos@gmail.com 

Telefone e WhatsApp: 61 –  3543.0082 / 98161.3618  
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