
CASO SÉRIO – UMA COMÉDIA EMOTIVA 
03 a 26 de outubro 

 
O espetáculo conta a história de um homem e uma mulher numa sala de espera do consultório de 

psicanalista.  
O tempo vai passando e eles sempre se encontram, no mesmo horário, na mesma sala de 

espera. Aos poucos, vai nascendo uma grande e profunda amizade entre eles. Com o passar da peça, é 
possível conhecer melhor as duas personalidades e perceber de que modo a amizade deles os define.  
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 03 a 26.10 (exceto dia 05 e 26.10) – Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Duração: 70 minutos 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: R$ 15,00 

 
ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM 

04 a 26 de outubro 
 

O espetáculo “Enquanto seu lobo não vem” mostra anos depois das histórias que tem o lobo 
como vilão. Agora, a bem-sucedida Vovó, como dona de uma fábrica de doces onde trabalham os 
porquinhos Prático e Heitor, além de Pedro. Para eles e para a conectada Chapeuzinho, a ameaça do 
Lobo Mau ficou no passado. Mas a filha do vilão, Lupércia, volta para se vingar, usando o computador 
como sua grande ferramenta. 
 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 04 a 26.10 (exceto dia 05 e 26.10) - Sábado e 
domingo às 16h 
Duração: 55 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: R$ 10,00 
 
 
 
 
 

PEDRAnoLAGO 
16 de outubro 

 
O espetáculo PEDRAnoLAGO apresenta cenas líquidas que permeiam nossa simbiose teatral um 

espectro de acontecimentos não lineares ou cronológicos umedece nossas memórias afetivas. 
Fragmentos poéticos mergulhados em infâncias roubadas, submersas no caos do cotidiano. Causos em 
retalhos a serem costurados com o tempo.   

 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 16.10 às 19h30 
Duração: 50 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca (ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão, limitado um par por 
pessoa) 

 



 


