
 

Deborah Secco e Marcos Mion em "Mais uma vez amor" 

 

"Mais uma vez amor", comédia romântica com Deborah Secco e Marcos Mion, chega ao Teatro RioMar 

para duas apresentações, dias 25 e 26 de outubro. É a terceira vez que a peça - com texto de Rosane 

Svartam, direção de Ernesto Piccolo e produção de Léo Fuchs e da própria Deborah - vem ao Recife. As 

outras duas marcaram a estreia (2010) e o encerramento (2011) da turnê que tinha Erom Cordeiro no 

lugar de Mion. 

 

O evento faz parte da programação soft opening da casa, período de testes e ajustes para garantir a 

excelência técnica e acústica do teatro instalado no RioMar Shopping. Recife é uma das primeiras cidades 

a receber a nova versão da montagem - a estreia foi no final de setembro, em Niterói. 

 

Em cena, os atores vivem os encontros e desencontros de Rodrigo e Lia, casal que tem uma nada 

tradicional vida a dois. Eles estão juntos há muitos anos e se amam profundamente. Na saúde e na 

doença, na riqueza e na pobreza, se amam até que a morte os separe. Rodrigo e Lia são casados... com 

outras pessoas. Eles têm um relacionamento fora dos padrões normais. Perguntam-se se são amantes, 

amigos ou nenhuma das respostas anteriores. Porque o casamento não precisa ser necessariamente o 

final feliz de um relacionamento duradouro. Para quem acredita em destino, que lá fora existe uma alma 

gêmea, a peça traz a supresa de sugerir que esta pessoa tão especial pode não ser a ideal para casar e ter 

oito filhos, ou para passar eternos dias no Caribe, como você sempre sonhou.  

 

A nova montagem do espetáculo celebra os 25 anos de carreira de Deborah Secco. Em cartaz na novela 

"Boogie Oogie" (Globo), ela começou a atuar em comerciais aos 8 anos e logo foi chamada para seu 

primeiro papel de destaque: o seriado "Confissões de adolescentes" (TV Cultura/1994). Já participou de 

mais de 15 novelas - em 2009, protagonizou seu primeiro longa-metragem como Bruna Surfistinha no 

filme "O doce veneno do escorpião". Marcos Mion, apresentador e diretor artístico do programa 

"Legendários" (Record), iniciou a carreira aos 14 anos. Apaixonado pelo teatro, onde diz que “se criou”, o 

ex-VJ da MTV estava longe do tablado desde 2009, quando encenou a peça "Mãos ao alto, SP!".  

 

Entre 2002 e 2004, "Mais uma vez amor" lotou os teatros com elenco formado por Luana Piovani e 

Marcos Palmeira. Em 2005, foi adaptado ao cinema, com roteiro de Carlos Lombardi, e Juliana Paes e Dan 

Stulbach nos papéis principais.  

 

 

FICHA TÉCNICA: 

Texto: Rosane Svartman 

Direção: Ernesto Piccolo 

Produção: Deborah Secco e Léo Fuchs 

Elenco: Deborah Secco e Marcos Mion 

 

 



 

 

 

SERVIÇO: 

"Mais uma vez amor" 

Dia 25 de outubro, às 21h 

Dia 26 de outubro, Às 19h 

Teatro RioMar: 4º piso do RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina  

Informações: 3207-1144 

 

Classificação: 14 anos  

Duração: 75 minutos 

 

Ingressos: 

Plateia: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) 

Balcão: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) 

À venda na bilheteria do teatro, loja Jornal do Commercio do RioMar Shopping e site Ingresso Rápido 

*Meia-entrada para maiores de 60 anos, professores, estudantes e assinantes do Jornal do Commercio. 

Sócios do Náutico têm 20% de desconto sobre o valor da inteira. 

 

IMPRENSA 

Paula Schver 

Míddia Assessoria 

(81) 8745-0201 

     

 


