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ANEXO X 

MANUAL _ TEATRO ARTHUR AZEVEDO 
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APRESENTAÇÃO 

Situado no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Teatro Arthur 
Azevedo oferece cursos  e espetáculos de teatro  e música para  a comunidade local. 
O nome do Teatro é uma homenagem ao dramaturgo e jornalista Arthur Azevedo (1855-
1908), um dos responsáveis pela construção do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Ao longo de mais de meio século de atividade, artistas consagrados como Procópio 
Ferreira, Dercy Gonçalves, Jorge Dória, Eva Todor, Fernanda Montenegro e Stênio 
Garcia passaram pelo Arthur Azevedo. Além do teatro, a música brasileira também 
escreveu sua história neste palco, que já apresentou nomes como Raul Seixas, 
Gonzaguinha, Nana Caymmi, Djavan, Ivan Lins e Alceu Valença. 

No palco italiano, além de aulas de teatro e dança para jovens, e apresentações, o 
Arthur Azevedo também fomenta as artes  plásticas,  com  exposições  que acontecem 
no foyer do teatro. 

 
 
HISTÓRIA 

O Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em 18 de agosto de 1956, pelo embaixador 
Francisco Negrão de Lima, então prefeito do Distrito Federal, durante o governo do 
presidente  Juscelino  Kubitschek.  Localizado  em  Campo  Grande,  era  conhecido 
antigamente como o único teatro da Zona Rural do estado. Passaram pela direção 
do teatro professores, cantores de ópera, funcionários públicos, atores e dramaturgos, 
entre eles Odir Ramos, Celso Cordeiro, Ney Ayala, Claudio Freire e Ronaldo Silva, João 
das Neves, Rogério Fróes e Camila Amado. 

 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

A utilização das dependências do Teatro para uso exclusivo em temporada, nos dias de 
espetáculo, se dá com a entrada da Produção em até 2 horas antes para acesso aos 
camarins e preparação da cena. 
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Cabe à Produção a conservação e o bom uso das nossas instalações, para que tudo seja 
entregue de volta como foi encontrado. 

Em caso de filmagem e/ou fotografia do espetáculo, a Administração deverá ser 
avisada com antecedência, para que seja obtida permissão prévia  junto  à presidência 
da FUNARJ. Serão discutidos todos os pormenores  da  filmagem  ou sessão fotográfica 
pretendida. 

 
 
INGRESSOS 

Para eventos abertos ao público, a venda de ingressos é feita através da empresa 
responsável pelo sistema informatizado da bilheteria. É necessário o envio à SECEC/ 
FUNARJ de foto oficial de divulgação, com créditos e Release. 

 
 
CARGA E DESCARGA 

A carga e descarga de todo material (cenário, luz, som, etc.) será realizada por pessoas 
contratadas pela Produção, com supervisão de funcionários da casa, em horário 
previamente acertado. 

Pedimos que as Produções forneçam, para maior controle, a listagem completa de 
material que entre e saia do teatro. 

 
 
Sugerimos, ainda, informar: 

Subprefeitura de Campo Grande, Rua Dom Pedrito, 1 - Campo Grande, 

Rio de Janeiro - RJ, 23070-170 

Horário: Aberto de 8h ás 17h 

Telefone: (21) 2394- 4999 



 

 

CET-RIOCTRT5 Campo Grande– Rua Taquarembo, 124-220 - Campo 

Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23070-140 

Telefone: (21) 3394-3192 

 
40° BPM - RP Mont - Regimento de polícia Montada Endereço: Avenida dos 

Estados, S/Nº - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23050-101 

Telefone: (21) 2333-6766 (21) 2333-6768 

 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 
Deverá ser acertada direto com a Direção da casa. 

 

PALCO 

 
Lotação 

261 Lugares 

Boca de cena 

Largura: 8,20 m 

Altura: 4,20 m 

Urdimento 

Altura: 10,00m 

Obs: Prever redução de 0,40cm em relação a altura do urdimento, em 

função das varas. 
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SOM E LUZ 

É necessário agendar visita técnica para verificar equipamentos e seu 
funcionamento. Os equipamentos podem ser operados pela Produção, mediante 
supervisão do técnico da casa. 

 
Sistema de Iluminação: 

 
 Mesa de luz digital ETC Smartfade 48 canais 

 3 Dimmer digital de 12 canais cada (max: 4kw p/ canal), totalizando 36 canais 

 8 refletores tipo par 64 a 5 127v/1000w 

 6 refletores tipo PC telew 110v/1000w 

 1 refletor tipo par 64 a 2 – 220v/1000w 

 8 refletores leds 

 
Obs: O teatro não possui extensões  extras, gelatina e bandô de refletores; As 
extensões existente no teatro são em quantidade exata para ligar os refletores 
informados. 

 
 
TEMPORADA 

A equipe de funcionários possui 01 técnico, 01 bilheteiro e 02 funcionárias  de limpeza 
disponíveis para atender às Produções. 

 
 
BILHETERIA E PÚBLICO 

A bilheteria funciona de quarta a domingo, de 15h às 19h (ou até o final dos 
espetáculos). O sistema de vendas é padrão da FUNARJ. Os ingressos são vendidos 
somente na bilheteria ou pela internet. 

Não fazemos reservas, nem vendas por telefone. Não aceitamos cheques. Qualquer 
acordo de desconto que não esteja previsto em contrato precisa,  por obrigatoriedade, 
ser solicitado à FUNARJ. Dependendo do valor do ingresso, solicitamos à Produção que 
forneça troco para facilitar a venda. 

 
 
CAMARINS 

O Teatro dispõe de 04 camarins, no total, dos quais 02 possuem frigobar. Todos 
com espelho e banheiro. 
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DIVULGAÇÃO 

A fachada do Teatro Arthur Azevedo possui 02 espaços na varanda para divulgação 
e grade para fixação de banners na área externa (anexo). Em cumprimento à Lei 8069, 
artigo 253, e Lei 3273, artigo 109, em todas as peças de divulgação a serem distribuídas 
devem constar a Classificação Etária e os dizeres “Distribuição Interna”. 

 

ARTES DE PEÇAS DE DIVULGAÇÃO 

No cabeçalho das artes (banners, filipetas, flyers, postagem no Facebook e 
Instagram), no "Apresentam", é preciso listar Governo do Rio de Janeiro, Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa, Fundação Anita Mantuano de Artes do 
Estado do Rio de Janeiro, o Teatro e a Produção. Na parte inferior da arte, somente 
à direita, com nada depois, inserir as logos do teatro, da FUNARJ e do Governo/da 
SECEC, mantendo a ordem citada, e sob a chancela de Apoio Institucional. 

As logos deverão ser solicitadas junto à Assessoria de Comunicação da FUNARJ, através 
do e-mail: ascom.funarj@gmail.com. 

O Apoio Institucional do Governo da Secretaria, da FUNARJ e do teatro deve sempre 
ser mencionado em releases, entrevistas ou áudios em off. 

 
 
As artes de todo material de divulgação (banner e outros) precisam ser aprovadas pela 
Assessoria de Comunicação/ASCOM FUNARJ, no e-mail: ascom.funarj@gmail.com. 

 
 
Com o propósito de colaborarmos na divulgação do espetáculo, solicitamos que 
encaminhe para este mesmo e-mail o seguinte material: 

1- Release 

2- Ficha técnica 

3- Foto horizontal do espetáculo 

4- Serviço, incluindo: nome e endereço do teatro / período / dia da semana 

/ horário / valor inteira - meia / duração classificação etária / informação 

telefone bilheteria / informação site vendas internet. 

 
Obs. No release deve ser mencionado que o teatro é um espaço da Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia Criativa/FUNARJ. 

mailto:ascom.funarj@gmail.com
mailto:ascom.funarj@gmail.com
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2,00 

3,96 

Medidas dos quadros para Banners 

 

Muro do estacionamento 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,42 1,42 

1,32 

 

 
1,30 

 

 
1,30 

Adulto – lado direito 

2,63 

Infantil – lado esquerdo 

2,63 
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1,70 

Grade do Jardim 
 

 

 

 
 

1,70 
 

 

 

 

 

 

 

 

2,10 

 

 
 

Endereço: Rua Vitor Alves, 454 – Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ. 

23080 -180 

Telefone: (21) 2332- 7516 



TEATRO ARTHUR AZEVEDO 
 

RYDER DE ÁUDIO 
 

It. Qt.  EQUIPAMENTO MARCA MODELO DADOS TÉCNICOS CONDIÇÕES 

01 01 Mesa de áudio mixagem CICLOTRON CSM 32.4 – SA8 Possui 32 canais de entrada (28 canais mono e 2 estéreo), com 8 submasters 
(subgrupos) e 8 canais auxiliares, sendo 6 especiais para monitores (pré-fader) e 2 
especiais para efeitos (post-fader). 

Operacional 

02 01 Microfone sem fio SHURE BETA 58 A - UHF Sistema sem fio para uso com microfone de mão, com 90 frequências em UHF, 
composto por receptor e 1 transmissor de mão (microfone tipo Supercardióide Beta 
58 A), com resposta de frequência de 50Hz a 16.000 Hz. 

Operacional 

03 05 Microfone SHURE SM 58 Microfone dinâmico, cardióide, com resposta de frequência de 50Hz a 15KHz. Com 
cabo compatível  

Operacionais 

04 03 Microfone SHURE BETA 58 A Microfone tipo Supercardióide Beta 58 A, com resposta de frequência de 50Hz a 
16.000 Hz. Com cabo compatível. 

Operacionais 

05 01 Kit de Microfones SUPERLUX DRK 681 Composto por 8 microfones para aplicação nos instrumentos de uma bateria 
musical. Com cabos compatíveis. 

Operacionais 

06 01 Compressor de Áudio BEHRINGER PRO – XL MDX 
4600 

Compressor de áudio de 4 canais de controle dinâmico de primeira classe em uma 
única unidade instalada no rack, programado para atuar 2 canais no PA e 2 canais 
no side fill (Compressor Limitador). Com program-adaptive expander gate, com 
meter de leitura com opções de configurações. 

Operacional 

07 04 Equalizador Gráfico BEHRINGER FDQ 3102 Equalizador Gráfico de 31 bandas por canal com sloper de um terço de oitava, 
ganho de entrada de 12 dB, centros de freqüência ISSO e filtros low-cut em 40 hz 
atuando em 18 dB por oitava. Com faders de 45 mm, alcance de 6 dB ou 15 dB. 
Instalados no rack, com 2 canais programados para atuarem nos PAs, 2 canais para 
atuarem no side fill e 6 canais para atuarem nos monitores. 

Operacionais 

08 01 Multi-efeitos digital ALESIS QUADEASYNTA 
PLVS 

Multi-efeitos digital MIDI dotado com capacidade de 256 programas, 128 presets, 
128 users, 2 parâmetros de edição. Instalado no rack. 

Operacional 

09 01  Aparelho reprodutor de discos 
(mídias) 

SAMSUMG DVD D 390 K 
R2D 

Aparelho reprodutor de discos (mídias) com display digital no painel frontal para 
que seja possível a visualização das faixas e do tempo de execução. 

Operacional 

10  PA formato sistema Line Array ONEAL OLS 118, OLA 
206 e OBL 06 

Sistema line array composto de 1 caixa ativa de sub grave de 600 W e 04 caixas 
ativas de 300 W do lado direito e 03 do lado esquerdo). Fixados Aereamente por 
meio de bumpers. 

Operacionais 

11 02 Caixa (monitoria) ANTERA acústica ativa 
de 15” 

CAIXA ACÚSTICA ATIVA DE 350W PARA MONITOR DE PALCO - Sistema: Ativo de 2 vias 
múltiplas (titânio) com crossover passivo interno - Falantes: 1x15"Full range, 1 drive de titânio 
(1 3/4).   

Operacionais 

12 03 Caixa (monitoria) ANTERA acústica ativa 
de 12” 

CAIXA ACÚSTICA ATIVA DE 250W PARA MONITOR DE PALCO - Sistema: ativo de 2 vias 
múltiplas (titânio) com crossover passivo interno – Falantes: 1x12"Full range, 1 drive de titânio 
(1 3/4). 

Operacionais 

13 05 Direct Box Passivo BEHRINGER DI 600P Direct Box passivo com interruptor para ativar ou destivar o terra. Permite 
conexões diretas. Impedância de entrada 40 K ohms, Impedância de saída 300 
ohms, resposta de freqüência de 20Hz a 20KHz e entrada e saída de -20 dB. 

Operacionais 

14 02 Filtro de linha   Filtro de linha padrão rack. Filtro contra ruído com proteção contra curtos elétricos, 
com indicador de voltagem. 

Operacionais 

15 01 Régua de AC ONEAL OAC 801 Régua padrão rack com led indicador. Com 8 tomadas trazeiras. Operacionais 

16 01 Rack HEPSO ML 150 L Rack fechado copmposto por estrutura monobloco soldadas. Composto com placas 
laterais e traseiras removíveis por feixo rápido e porta em aço e vidro cristal 

Operacional 



temperado. Com rodas com dispositivos de trava. A finalidade é alojar todos os 
periféricos do sistema de áudio na cabine. 

17 01 Medusa com multicabos SPARFLEX MEDUSA 
531025010G 
MULTICABO 
534010010 

Medusa com multicabos de 44 vias de cobre isento de oxigênio (OFHC), bitola 24 
AWG (0,20 mm²), estanhado, espaguetado e numerado, interligando o palco à 
cabine. 

OperacionaL 

18 12 Pedestal para microfone ASK MGR Pedestal girafa para microfones com garra. Tripé retrátil. Altura mínima: 1,25 cm; 
Altura máxima: 2,28 cm.  

Operacionais 

19 06 Clamp para microfone ASK B9 Clamp para microfonação com cachimbo e regulagem de altura. Operacionais 

 
 


