
TEATRO MUNICIPAL RECEBE A TURMA DA MÔNICA

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” recebe no próximo dia 19 de outubro, em
duas apresentações, 18h30 e 20h30, a Turma da Mônica com o espetáculo “Era uma vez uma
Floresta”.

É uma história envolvente e divertida onde animais de diversas espécies do planeta se reúnem
na floresta para discutir vários assuntos e mostrar às crianças o dia a dia do mundo animal. E,
com muita música, dança e diversões aproveitam para falar também da fauna brasileira. Com
um cenário rico em detalhes, a Turma da Mônica conta essa história, mostrando as
características marcantes dos animais que cada um representa: Chico de arara, Magali de
coala, o Cascão de macaco, O cebolinha de leão, a Mônica e o Jotalhão de elefantes.

Um show musical, inteligente, divertido e interativo. Produzido com todo o cuidado e carinho
que Mauricio de Sousa imprime a todas as suas criações e que vai contagiar a adultos e
crianças de todas as idades.

Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 25,00 (promocional). O
Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” está localizado na rua Sete de Setembro, 1.735,
no centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3371-4339.

Mauricio de Sousa - Mauricio de Sousa iniciou sua carreira como ilustrador na região de Mogi
das Cruzes, próximo de Santa Isabel, onde nasceu. Aos 19 anos, mudou-se para São Paulo e,
durante cinco anos, trabalhou no Jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo)
escrevendo reportagens policiais. Em 1959 criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu. A
partir daí vieram, Cebolinha, Cascão, Mônica, e tantos outros. Em 1970, lançou a revista
Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares. Depois de passar pela Editora Abril e Editora
Globo, assinou contrato com a multinacional italiana Panini.  O autor já alcançou o
extraordinário número de um bilhão de revistas publicadas. Mais de 100 empresas nacionais e
internacionais são licenciadas para produzir quase três mil itens com os personagens de
Mauricio de Sousa. Suas criações chegam a cerca de 30 países.
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