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Maio: 
 
21/05 (terça) – 20h - "O MISTÉRIO DE FEIURINHA" 
Direção: Stael de Oliveira  
Autoria: Doc Comparato 
 

Sinopse: Comédia de Pedro Bandeira que retrata o que acontece depois do fim dos 

grandes contos de fada. No texto, personagens consagrados como Branca de Neve, 

Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, vivem uma aventura por se sentirem ameaçadas 

em seu glorioso fim. Viveram felizes para sempre? Feiurinha sumiu porque ninguém 

escreveu sua história. A peça realça a importância de autores e contadores de história, 

num incentivo à leitura. 

Classificação: Livre 

 

 
22/05 (quarta) – 20h - "# ERA UMA VEZ" 
Direção: Stael de Oliveira 
Autoria: Stael de Oliveira e Renann Teixeira 
 
Sinopse: - Era uma vez? 
                 - Qual o problema com “Era uma vez”? 
                 - Isso aqui não é um conto de fadas!   
Uma peça atual... Questionando as angustias e inquietações vividas por adolescentes 
que muitas vezes não estão vivendo o “Conto de fadas” que demonstram... 
#EraUmaVez retrata de forma moderna o outro lado da história onde a realidade grita 
e muitas vezes ninguém está escutando... E você?    
Classificação: Livre 
 

 

23/05 (quinta) – 20h - "ELAS"  



Direção: Nei Rafael e Stael de Oliveira 
Autoria: Nei Rafael 
Assistência de Direção: Milena Barbosa 

 
Sinopse: Gritos, suspiros... Olhares... Enfeites, esmaltes e maquiagem! 
Roupas, sapatos, calcinhas... Sutiã e toda quinquilharia... 
São nossos companheiros... Auxiliares, cúmplices e confidentes. 
Sem eles não vivemos, somos sempre dependentes. 
E se você não entende esse pormenor... Ou não acredita que a mulher é uma só. 
Única em seu mundo... Em seus sonhos... Em seus pensamentos... 
Palavras... Segredos e relacionamentos... 
É porque não entende que em seu mistério o que guarda é o sentimento. 
Classificação: Livre 
 
 
29/05 (quarta) – 20h - "ESCOLA DE BRUXOS" 
Direção: Stael de Oliveira  
Autoria: Stael de Oliveira e Nei Rafael 
 
Sinopse: Risadas... Magia... Encantamento... São os ingredientes principais para este 
suspense. Um mistério movendo uma escola. Um segredo promovendo o medo... O 
medo fazendo a trama entre professores e alunos em uma escola muito diferente... 
Numa escolas de Bruxos. Vocês estão convidados a desvendá-lo conosco. 
Classificação: Livre 
 
 
30/05 (quinta) – 20h - "NA ÉPOCA ERA ASSIM" 
Direção: Nei Rafael  
Autoria: Nei Rafael 

Sinopse: As impressões e vivências de uma história construída a partir de 

intermináveis encontros familiares. 

Uma história baseada no registro real de causos, comentários e relatos, onde o afeto é 

única verdade absoluta.  

Esse sou eu e tantos outros que estiveram comigo desde meu nascimento. Essa é a raiz 

de uma árvore que floresceu e deu preciosos frutos, árvore que simboliza minha 

família. 

Classificação: Livre 
 
 
31/05 (sexta) – 20h - "QUERO SER RICO" 
Direção: Nei Rafael  
Autoria: Nei Rafael 
 

Sinopse: Em uma sombria e falida fábrica de velas, conhecemos personagens presos 

na escuridão de suas próprias ações. 



Levados a confrontar seus princípios e os fatos que os tornaram quem são, será que 

optarão pela luz ou continuarão cegos pelo egoísmo? 

Acendam suas velas, pois a luz delas podem salvar as pobres almas presas nessa 

Fábrica de Velas. 

Classificação: Livre 
 

Junho: 

 

05/06 (quarta) – 20h - "FÁBRICA DE VELAS" 
Direção: Stael de Oliveira 
Autoria: Stael de Oliveira  

Participação na Autoria: Igor Andrade e Yuri Brandão 
Trilha Sonora: Luiz Garcia 

 
Sinopse: Um questionamento onde se fala mais alto o ser do que o ter... Uma reflexão 
onde se escuta mais o coração... Uma história onde se reflete a própria imagem. 
Quero ser Rico! É uma fábula onde se encontram num Vilarejo, um Espantalho... Um 
Soldado e um Homem de Lata... Eles vão ensinar caminhos e seguir destinos que 
podem se encontrar com cada um de nós... Basta querer ouvi-los... Quem sabe não 
podem fazer parte também... Do seu caminho... 
Classificação: Livre 
 
Ficha Técnica: 
 

Autoria: Stael de Oliveira e Nei Rafael  

Participação Especial na Autoria: Igor Andrade 

Direção Teatral: Stael de Oliveira; Nei Rafael 

Montagem: Stael de Oliveira; Nei Rafael 

Cenografia: Tom Medeiros 

Figurino: Tom Medeiros; Isabel Passos, Thiago Luna  

Iluminação: Nei Rafael e Lucas Guimarães 

Sonoplastia: Igor Andrade 

Produção: Milena Barbosa; Marcela Vieira; Igor Andrade; Isabela de Oliveira;  

Maquiagem: Bia Bastos; Matheus Marins 

Fotos: Violeta Fotografias 

Filmagem: Cena4 

Designer Gráfico: Ícaro Chagas  

Direção Geral: Stael de Oliveira 

 

Contatos: 

 

Stael de Oliveira – (24) 99901-4494 

Nei Rafael – (24) 98112-8758 


