
Uma coprodução da Cia Fiorini e Casa Volante.

Espectáculo em técnica mixta: jogo de atores, 
teatro de bonecos bi-dimensionais.

Temática

Campanha de sensibilisaçao ambiental sobre o consumo 
consciente, redução de resíduos e reciclagem.

Público

Espectáculo de rua, para todo público, 
indicado para grupos escolares.

Histórico

Criado para integrar a campanha Na Rota do 
Resíduo - realizada por: Minas sem Lixões, 
Fundação Israel Pinheiro e
Fundação Estadual do Meio Ambiente do 
Estado de Minas Gerais. Foram realizadas 
apresentações em 28 cidades do interior de 
Minas Gerais no ano de 2013.

O Lixo Tá Pegando !



Numa atmosfera caricatural de filme de ficção científica de série B dos anos 80, dois pesquisa-
dores ultra especializados e super apavorados chegam na cidade.
“Temos que ser rápidos, para cumprirmos nossa missão e corrermos para bem longe daqui: o 
perigo está por perto!”
Os dois patetas entram em pânico quando a ‘’situação monstruosa’’ se confirma e os captura 
para dentro de um mundo de detritos e poluição. 
Em busca de uma saída, os agentes encontram outras vítimas que também foram engolidas pelo 
lixão.
Juntos, depois de algumas tentativas frustradas de destruir o monstro a melhor solução se reve-
la: é necessário controlar o monstro, reduzir a produção de resíduos, reutilisar e reciclar são as 
armas mais eficientes para enfracecer o lixão. Um final feliz mas pontuado por uma lição: o lixo 
sempre será produzido por nós e temos que administrá-lo para que ele nao se torne o nosso pior 

Sinopse

Como funciona

O espectáculo é transportado dentro do baú do Camião Mambeme Fiorini até o local 
da apresentação (rua, praça, quadra ou ginásio).
O Caminhão Mambembe Fiorini além de transportar a carga serve como chamariz e faz 
a divulgação do evento com seu sistema de som e é o palco da apresentação.
Tempo de montagem: 2:30 hrs.
A equipe é composta de no mínimo três pessoas.


