


O MAIOR ESPETÁCULO ÉPICO DA HISTÓRIA DO SUL DO BRASIL

Peça teatral encenada em 10 atos
e realizada ao ar livre no
Centro Histórico de Laguna, 
local onde os fatos aconteceram.



O ano era 1839, período histórico da Revolução 

Farroupilha quando foi instaurada a República Juliana 

no Sul do estado de Santa Catarina, na cidade de 

Laguna, em decorrência do movimento republicano e 

separatista iniciado no Rio Grande do Sul.

uma história de batalhas sangrentas, com navios de 

guerra, centenas de cavalos e tiros de canhões, armas, 

duelos de espadas, lutas corporais, 

onde nasce o 

romance de Anita 

e Giuseppe Garibaldi.



Peça teatral ao ar livre
 Tomada de Laguna e Tema: Proclamação da República Juliana
Local: Centro Histórico de Laguna, SC, Brasil
Data: 22, 23,24, 30 e 31 de julho de 2021.
duração: 2 horas e 30 minutos
Público: 5.000 pessoas por apresentação
Elenco: 400 atores, principais, coadjuvantes e gurantes, a maioria 
deles moradores de Laguna
Elementos cênicos: Figurino de época, 2 navios, 100 cavalos, 
milhares de tiros de festim de canhões e armas, duelos de espadas, 
efeitos especiais
Trilha sonora: com a participação de um tenor e uma soprano, 
entoando canções épicas como “Saudades de Laguna”, “Sole Mio” e 
“La Traviata”.



“Atuar como Giuseppe 

Garibaldi, lutando no cais à 

beira da lagoa Santo Antônio 

dos Anjos, em Laguna, foi 

uma experiência única. A peça 

encenada ao vivo com mais de 

300 gurantes, 100 cavalos, 

navios e muitos tiros de canhões 

e armas, faz com que a gente 

viaje no tempo e reviva um dos 

mais importantes episódios da 

história do Brasil”. 
Werner Schünemann, ator que interpretou Giuseppe 
Garibaldi, na última edição do espetáculo.

A Tomada de Laguna  é um espetáculo 

cênico épico, que já foi visto por mais de 50.000 

expectadores, desde sua primeira exibição, em 2000. 

O evento acontece ao vivo, no Centro 

Histórico da cidade de Laguna (SC), 

e atrai turistas de todos os lugares 

do Brasil. Uma atração cultural e 

histórica única, que emociona 

públicos de todas as idades.



DIVULGAÇÃO
SÃO PAULO | PARANÁ | SANTA CATARINA | RIO GRANDE DO SUL

PRODUÇÃO DE 
DVD
A peça será lmada e 
editada em um DVD com 

para presentear os patrocinadores.

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA

FOTOGRAFIA E BOOK 
FOTOGRÁFICO

OUTDOORS

TV
Inserções em 

televisão, abrangência 
Santa Catarina.

WEBSITE

FL YERS



COTA SHARING VALOR CONTRAPARTIDA

GARIBALDI 1 patrocinador R$ 400.000,00

Exclusividade para veiculação em mídia  de televisão. Título 
“APRESENTA”. Veiculação em todas as peças de comunicação do 

projeto, com destaque . 100 ingressos para camarote. Licenciamento de 
20 fotos para uso publicitário. 10 DVDs.

ANITA Até 2 patrocinadores R$ 250.000,00

Inserção de logomarca em todas as peças de comunicação, exceto 
televisão, com exclusividade para outdoors junto com o patrocinador 

principal. 50 ingressos para camarote. Licenciamento de 2 fotos para uso 
publicitário. 5 DVDs.

LAGUNA Até 3 patrocinadores R$ 150.000,00
Inserção de logomarca em todas as peças de comunicação, exceto 

televisão e outdoors. 30 ingressos, sendo 10 para camarote. 2 DVDs.

FARROUPILHA indeterminado R$ 50.000,00 Inserção de logomarca no site do espetáculo. 5 ingressos. 1 DVD.

CANABARRO Permutas e apoios Indeterminado Inserção de logomarca no site do espetáculo. 2 ingressos. 1 DVD.

BRASIL indeterminado
Qualquer valor a par�r 

de R$ 1.000,00

o projeto e abater 100% do valor doado em seu imposto de renda.
mais informações: ins�tutoculturanita@hotmail.com

Outras contrapartidas podem ser negociadas em diálogo com o patrocinador.Outras contrapar�das podem ser negociadas em diálogo com o patrocinador.

2 ingressos. 1 DVD.

        Pessoas �sicas  e pessoas jurídicas (lucro real) podem doar para 

PLANO DE PATROCÍNIO





CONTATO

institutoculturanita@hotmail.com
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