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O PROJETO TEATROS EM 
MOVIMENTO, contemplado 
na 9ª edição do Prêmio Zé Re
nato apresenta, em março, os 
espetáculos Enquanto Ela 
Dormia, do Teatro da Vertigem 
(localizado na Bela Vista) e 
Pepe, o Hipopotamo (2ª ten
tativa), do Núcleo Tumulto! de 
Investigação Cênica (sediado na 
Vila Guilherme).
O PROJETO prevê a circu
lação de companhias teatrais, 
seus trabalhos e processos cria
tivos pelas sedes de outros gru
pos, em diferentes bairros da 
capital paulista e aposta que a 
circulação dos espetáculos e o 
intercâmbio de procedimentos, 
além de poder enriquecer a ex
periência dos grupos de teatro 
envolvidos, possa se traduzir 
também em oportunidade para 
que públicos de distintas regiões 
tenham acesso à produção tea
tral de outros lugares da cidade.
DESTA FORMA, o intercâmbio 
se dá em mão dupla: assim como 
o Enquanto Ela Dormia vai 
para os bairros, a Bela Vista rece
be, em 2020, o Núcleo Tumulto! 
de Inves tigação Cênica, da Vila 
Guilherme.
ENQUANTO ELA DORMIA 
faz sessões em 14 e 15 de mar
ço; sábado às 20 horas e do
mingo, às 19 horas, na Casa 
de Cultura Vila Guilherme 
(Praça Oscar da Silva, 110 
- Vila Guilherme), e Pepe, o 
Hipopotamo (2ª tentativa) se 
apresenta na sede do Teatro da 
Vertigem (Rua Treze de Maio 
240, 1º andar, Bela Vista), dias 
21, 22, 28 e 29 de março, com en
trada franca em ambos os locais.
NÚCLEO TUMULTO! de In
ves tigação Cênica deu seus 
pri meiros passos em outu
bro de 2013, quando um gru
po de aprendizes egressos da 
SP Escola de Teatro se reuniu 
com o desejo de trabalhar jun
tos. Temas discutidos, desde os 
primeiros encontros, aponta
vam uma linha tênue por onde 
circular entre tabus e lendas ur
banas, entre convicções políti
cas e visões de mundo diversas. 
Buscando as fricções e os deslo
camentos temáticos e formais, 
o núcleo desenvolve pesquisa 
na criação de linguagem pró
pria, sempre transitando entre 

narrativas reais e ficcionais.
SEDIADO no bairro da Bela 
Vista, o Teatro da Vertigem é 
uma companhia teatral brasilei
ra criada em 1992 como um pro
jeto experimental de pesquisa de 
linguagem da expressão repre
sentativa. O grupo, encabeçado 
pelo encenador Antônio Araújo, 
foi responsável pela pesquisa e 
criação de espetáculos em espa
ços não convencionais, realiza
dor da Trilogia Bíblica forma
da por Paraíso Perdido, 1992, 
de Sérgio de Carvalho; O Livro 
de Jó, 1995, de Luís Alberto de 
Abreu; e Apocalipse 1,11, 2000, 
de Fernando Bonassi.
ENQUANTO ELA DORMIA, é 
um espetáculo estreado em julho 
de 2017, com produção original 
do SESISP. O texto nasceu de 
um de seus programas, o Núcleo 
de Dramaturgia, voltado para 
novos dramaturgos e coordena
do por Marici Salomão. Em 2018, 
a montagem foi indicada na ca
tegoria Cenografia no Prêmio 
Shell e fez, desde então, inúme
ras apresentações por diversos 
bairros da capital paulista.
A PARTIR DE UMA PES-
QUI SA sobre a violência con
tra a mulher e as relações de po
der entre os gêneros, o processo 
de criação da peça foi norteado 
por visitas às delegacias e pelas 
escutas de depoimentos de víti
mas. O monólogo parte de uma 
linha cronológica das dores do 
feminino, como, por exemplo, os 
pés de lótus das mulheres chine
sas e a expulsão da deusa Lilith 
do Paraíso.

ENQUANTO ELA DORMIA 
conta a história de Dora, perso
nagem submetida a convenções 
sociais predominantemente for
muladas pelo gênero masculino. 
Quando motivada por aconteci
mentos cotidianos, Dora traz à 
tona seus próprios traumas, fru
tos de uma sociedade patriarcal 
enraizada. O espetáculo aproxi
ma o público do universo femi
nino ao demonstrar os abusos, 
violências e a constante mar
ginalização social do gênero. O 
enredo desenvolve uma atmos
fera dramática, que demonstra 
e reflete sobre questões da sub
jetividade da mulher.
ENQUANTO ELA DORMIA, 
texto de Carol Pitzer sob a direção 
de Eliana Monteiro, tem como in
térprete Lucienne Guedes.
PEPE, O HIPOPÓTAMO (2ª 
TENTATIVA) foi tirado à força 
de sua terra natal, transportado 
em condições precárias, vendido 
no mercado negro, encarcerado. 
Tratado como bicho exótico ou 
peça de museu, foi exibido como 
artigo de luxo até a morte da
quele que se dizia seu dono. Foi 
abandonado, passou fome, viu 
os vigias fugirem para outras 
terras e então resolveu fugir.
PEPE, O HIPOPÓTAMO, le
vou com ele sua companhei
ra e, juntos, deram vida a um 
incontável número de filho
tes que deixaram atrás de si 
um rastro de destruição e mor
te. Você pode pensar “e o que 
eu tenho com isso?”. Mas só 
até descobrir que o Pepe está 
crescendo bem perto de você. 

Com dramaturgia de Camila 
Damasceno sob a direção de 
Pablo Callazans dos Reis, a peça 
tem no elenco: Bruno Carboni, 
Carolina Portella, Cristiano 
Alfer e Gustavo Braunstein. Es
petáculos imperdíveis.
O GRUPO DRAGÃO7 de 
Teatro estreia O Portal En
can tado, espetáculo de bone
cos para bebês sob a direção de 
Creuza F. Borges, no Teatro das 
Artes/Shopping Eldorado 
(Ave nida Rebouças, 3.970, 
3º piso - Tel.: 3034-0075, Pi-
nheiros). Com enredo sensorial 
e lúdico, O Portal Encantado 
apresenta a criação do universo 
a partir do átomo e suas combi
nações, dando origem à matéria. 
A viagem passa pelo surgimen
to das estrelas, das galáxias, dos 
planetas, da Terra, dos conti
nentes, das florestas.
EXPLORANDO os efeitos de 
luzes e de cores, a encenação 
chega à Floresta Amazônica, 
trazendo para os pequeninos a 
exuberância de sua fauna e flo
ra, apresentandolhes o índio, 
além de mitos, lendas e seres da 
Amazônica: o boto, o curupira, o 
canto do uirapuru, a arara azul 
e a boiuna (cobra grande).
O ROTEIRO foi desenvolvi
do conjuntamente por Sérgio 
Portela, Creuza F. Borges e pelas 
atrizes manipuladoras Mônica 
Negro e Marisa Mainarte. Às fa
las coube somente o papel neces
sário, a exemplo do jogo com si
nônimos de palavras ou coisas na 
língua tupiguarani. No espetá
culo predominam o visual, as sen
sações e o encantamento dos bo
necos, criados por Lucas Luciano.
O DRAGÃO7 DE TEATRO é 
uma companhia que atua, desde 
1988, tendo em seu repertório 

várias montagens, adultas e in
fantis, que já foram apresenta
das em palcos nacionais e in
ternacionais. Atualmente, com 
O Portal Encantado, investe 
nessa nova linguagem, que vem 
sendo explorada em vários paí
ses: o teatro para bebês de seis 
meses a quatro anos de idade. 
Em novembro de 2019, acon
teceram quatro sessões muito 
bem sucedidas no Teatro Sérgio 
Cardoso, estimulando o grupo a 
colocar o espetáculo em cartaz.
O PORTAL ENCANTADO, 
com Mônica Negro e Marisa 
Mainarte, tem apresentações aos 
sábados, às 11 horas, até 28 de 
março. Os ingressos custam 70 
reais (meiaentrada: 35 reais); 
combo com 4 ingressos 120 reais. 
Espetáculo imperdível.
ACENDAM AS LUZES com 
Yuri Marçal (stand up), pode ser 
visto até 27 de março no Teatro 
MorumbiShopping (Avenida 
Roque Petroni Júnior, 1.089 
- Tel.: 5183-2800, Jardim das 
Acácias). Ele traz assuntos e 
situações que observa, vivencia 

e levanta a bandeira sem meias 
palavras. Questões sociais como 
a desigualdade, racismo, homo
fobia, política, tudo o que obser
va em seu cotidiano, que causa 
um certo incômodo para a so
ciedade, ele leva para o show de 
forma leve, humana e hilária.
A PARTE MAIS ESPERADA 
do show é quando Yuri começa a 
falar de assuntos atuais, de uma 
forma muito tranquila e sempre 
chamando a atenção do público 
para o que precisa ser visto e re
visto. Yuri também aborda as
suntos familiares e as verdades 
de ser pai, contando de uma for
ma bastante humorada como é 
esse processo e o que podemos 
esperar dessas situações. “As 
pessoas vão dar muita risada de 
assuntos que elas jamais ima
ginariam estar em um show de 
humor”, completa Yuri.
ACENDAM AS LUZES tem 
apresentações às sextasfeiras, 
às 21 horas; não haverá ses
são em 20 de março. Os ingres
sos custam 60 reais. Espetáculo 
imperdível.
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Trancoso terá a primeira 
edição do projeto Conexão 

Estrela em junho

A Pousada Estrela D’Água, 
que é pioneira em Trancoso 
 badalado vilarejo do sul da 
Bahia, também é referência 
quando o assunto é qualidade 
de vida. Nesse sentido, e fiel à 
proposta de proporcionar expe
riências únicas e personalizadas 
a seus hóspedes, sua proprietá
ria e diretora comercial, Evelyn 
Gavioli, anuncia a primeira edi
ção do Conexão Estrela, que 
ocorrerá entre 4 e 7 de junho.

O “Conexão Estrela”, con
cebido em conjunto por Evelyn, 
Cacá Freixo (cofundadora do 
Projeto Conexão Natural) e a 

Mestra em Reiki Renata Mon
teiro de Barros, tem a intenção 
de colocar no calendário anual 
do vilarejo a Semana de Bem
Estar. Nesse período a pousada 
terá uma programação especial 
com batepapos com especialis
tas de diferentes áreas e tam
bém será possível experimentar, 
na prática, o que estará sendo 
dito por meio de vivências de 
meditação, respiração, aulas de 
Yoga e alimentação saudável, 
entre outros temas, acompa
nhados de convites à introspec
ção, à reflexão e ao relaxamento.

“Para nós, bemestar é um 
processo ativo. A partir de esco
lhas mais conscientes é que ca
minharemos na direção de uma 
existência mais bemsucedida. 

Não se trata apenas de uma 
sensação agradável, mas uma 
decisão de se manter bem, fe
liz e satisfeito, unindo men
te, corpo e espírito”, afirmam, 
em uníssono, as três idealiza
doras do projeto. “Tratase de 
uma oportunidade para o cui
dado consigo próprio imerso às 
belezas naturais das praias e da 
Mata Atlântica, usufruindo dos 
serviços e acomodações da pou
sada”, complementam.

Além da agenda de atividades 
que serão oferecidas na Estrela 
D’Água, o “Time Conexão” irá 
oferecer talks e vivências gra
tuitas para os moradores, vi
sando dividir experiências e co
nhecimento, integrandoos ao 
evento. “Queremos incentivar 
a comunidade e inserir no ca
lendário anual a Semana de 
BemEstar, que irá estimular 
a economia e levar informação 
e diversidade ao destino”, afir
mam as criadoras.

Em sua primeira edição, o 
evento, que conta com a parce
ria do C6BANK, tem por objeti
vo concretizar esta semente de 
bemestar em Trancoso, propi
ciando uma pausa para a refle
xão, a troca e o aprendizado não 
só para os hóspedes, mas, tam
bém, para a comunidade.

Reservas para participação 
do Conexão Estrela devem ser 
feitas diretamente na pousa
da, pelo tel. (73) 36681030 ou, 
por email, reservas@pousada 
estreladagua.com.br
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A Pousada Estrela D’Água anuncia a primeira edição do projeto Conexão Estrela, que promoverá, 
entre 4 e 7 de junho, atividades e vivências associadas a bem-estar e qualidade de vida

O Conexão Estrela irá oferecer talks e vivências gratuitas para os moradores, 
visando dividir experiências e conhecimento e integrando-os ao evento

Capítulo 144 - Segunda-feira
Osório não resiste. Alfredo foge da po-
lícia e conta o ocorrido a Lola e Isabel, 
além de pedir a ajuda de Adelaide para 
deixar o país. Inês vê Lúcio fugindo e 
se preocupa. Alfredo se despede de 
Lola e afirma que voltará. Soraia suge-
re que Julinho convença Lola a vender 
a casa, para que ele invista na socieda-
de com Assad. Lúcio se angustia com 
a partida de Alfredo. Lola sofre, e Genu 
a conforta.

Capítulo 145 - Terça-feira
Adelaide afirma que esconderá Alfredo 
em sua casa até que consiga um navio 
no qual o rapaz possa embarcar. Isabel 
se despede de Alfredo. Emília aceita aco-
lher Alfredo e despista Gusmões. Lola re-
clama da casa vazia com Genu. A febre 
de Shirley não cede. Tavinho alerta Zeca 
e Olga sobre um homem que observa a 
casa da família. Alfredo se declara para 
Adelaide, e agradece Emília e Justina. 
Julinho surpreende Lola. Alfredo deixa o 
país.

Capítulo 146 - Quarta-feira
Adelaide dá notícias de Alfredo a Lola. 
Julinho conversa com Isabel sobre a ven-
da da casa. Alfredo passeia pelo navio. 
Afonso questiona os médicos sobre o 
estado de Shirley. Soraia sente raiva de 
Karine por ter influenciado Assad em rela-
ção a seu casamento com Julinho. Emília 
inicia um tratamento com Selma. Adelaide 
sugere ir para Paris com Justina. Afonso 
volta e Inês sofre a morte de Shirley. 
Julinho percebe os olhares entre Lola e 
Afonso.

Capítulo 147 - Quinta-feira
Lola e Afonso se abraçam, sob o 
olhar de Julinho. Inês chora a mor-
te de Shirley e Afonso conforta a filha. 
Julinho pressiona Lola sobre a venda 
da casa. Afonso confessa seu interes-
se em Lola e Inês reage. Julinho pede 
que Lola vá morar com ele no Rio de 
Janeiro. Clotilde vibra quando Almeida 
mostra suas passagens para o Uruguai. 
Olga se revolta contra Neves e briga 
com Zeca. Afonso visita Lola e Julinho 
se incomoda.

Capítulo 148 - Sexta-feira
Julinho confronta Afonso e Lola o repre-
ende. Afonso se surpreende ao saber 
que Lola poderá se mudar para o Rio de 
Janeiro. Olga perdoa Zeca e traça um pla-
no para Neves. Zeca é dispensado de seu 
trabalho, e Neves sugere que o amigo se 
candidate à prefeitura. Karine e Soraia te-
mem a presença de Lola. Afonso e Lola se 
beijam. Lola parte com Julinho para o Rio 
de Janeiro.

Capítulo 149 - Sábado
Karine e Soraia se incomodam com a 
chegada de Lola, e Assad as repreen-
de. Inês exige que Afonso mantenha a 
paternidade de seu bebê em segredo. 
Marcelo pede Lili em casamento. Alguns 
meses se passam. Durvalina ven-
ce o concurso da rádio. Lola não gos-
ta da forma como Soraia trata Julinho. 
Alfredo recebe uma carta. Zeca encon-
tra uma pedra de diamante e pensa em 
usar com povo. Lúcio é preso em um en-
contro político. Lola sente saudade de 
Alfredo.

Capítulo 43 - Segunda-feira
Alexia/Josimara se esconde de Renzo. 
Isaac aposta em Bia, sem saber que ela 
não pode competir. Lúcia conversa com 
Dominique. Vicky desconfia de Bruno. 
Mário promete a Juan que vai pensar so-
bre a proposta de trabalho no Brasil. Luna 
percebe que Kyra está empolgada com 
Alan. Isaac diz a Bia que quer ela na sua 
equipe. Helena pede para conversar com 
Luna/Fiona.

Capítulo 44 - Terça-feira
Helena pede desculpas a Luna/Fiona por 
ter ido a sua casa. Ermelinda impõe re-
gras para o relacionamento de Zezinho 
e Alexia dentro de casa. Helena liga para 
alguém e marca um encontro. Alexia ga-
rante a Luna que continuará na Labrador 
para descobrir quem é o chefe da quadri-
lha de Dominique e Renzo. Luna conta a 
Zezinho que Alexia quer investigar Renzo 
e Dominique por conta própria. Micaela 
defende Bruno quando Vicky afirma que o 
interesse do rapaz é conquistar a patroa. 
Luna e Alexia pedem para Kyra decidir se 
Alexia continua a trabalhar na Labrador.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Kyra concorda com a permanência de 
Alexia na Labrador. Ignácio sente sauda-
des de Alexia. Gael comenta a Verônica 
que Bruno está fazendo mais sucesso 
com Micaela do que ele. Juan comunica a 
Mário e Gabi que se mudará para o Brasil. 
Disfarçada, Alexia, com o visual Josimara 
2.0, se apresenta a Renzo na empresa.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Renzo fica perturbado ao conhecer Alexia/
Josimara. Dominique ameaça Lúcia. 
Renzo fica intrigado com a semelhança 
entre Josimara e Alexia. Alexia/Josimara 
conversa com Rafael e imagina que Renzo 
suspeita que ela e as amigas estejam vi-
vas. Kyra/Cleyde percebe que está com 
ciúmes de Alan. Renzo pede para conver-
sar com Alexia/Josimara.
 
Capítulo 47 - Sexta-feira
Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lem-
bra uma pessoa especial que conheceu. 
Kyra desconfia de que está gostando de 
Alan. Lúcia recomenda que Renzo procu-
re uma psiquiatra. Kyra pede que Alexia 
investigue o que Renzo deseja com a 
aproximação de Rafael. Luna/Fiona con-
fessa a Téo que está apaixonada por ele.

Capítulo 48 - Sábado
Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram 
sua paixão. Kyra diz a Alexia que precisa 
ouvir a voz de Rafael para parar de pen-
sar em Alan. Hugo pede ajuda a Verônica 
para sabotar o evento de Micaela. Chega 
o dia da inauguração do restaurante de 
Micaela e poucos convidados aparecem. 
Hugo diz a Helena que Micaela fracassou 
e ela se sente humilhada pelo pai. Mário 
decide ir para o Brasil junto com Juan.

Capítulo 97 - Segunda-feira
Thelma passa mal com sua descober-
ta sobre Danilo e pede ajuda a Jane. 
Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro 

de Benjamim. Danilo conhece Ludmila. 
Miranda e Vitória fazem as pazes. Thelma 
desmaia, e Danilo a leva para o hospital. 
Érica flagra Sandro beijando Betina. Jane 
informa a Danilo que Thelma teve uma cri-
se de ansiedade. Thelma tenta convencer 
Lurdes a desistir de procurar Domênico. 
Thelma garante a Jane que irá separar 
Danilo de Camila.

Capítulo 98 - Terça-feira
Thelma afirma que fará o que for preciso 
para afastar Danilo de Lurdes. Rita conta a 
Lurdes que está doente e deseja o perdão 
de Camila. Érica desabafa com Camila. 
Lurdes pede que Sandro converse com 
Magno sobre Betina. Érica produz a apre-
sentação de Verena e Farula. Magno vê 
Sandro com Betina. Vitória oferece ajuda 
a Sandro para negociar a saída de Farula 
do bando de Marconi. Camila promete a 
Lurdes que conversará com Rita. Rita che-
ga à casa de Lurdes e diz que pode aju dá-
la a encontrar Domênico.

Capítulo 99 - Quarta-feira
Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e 
Thelma se desespera. Raul se incomoda 
com o desejo de Vitória de ajudar Farula. 
Lurdes incentiva Magno a retomar seu 
trabalho na oficina. Rita pede perdão a 
Camila. Thelma segue Rita, que afirma 
que ajudará Lurdes a encontrar Domênico. 
Raul alerta Vitória e Sandro sobre o perigo 
de se envolver com Marconi. Eudésio diz a 
Lurdes que perdeu suas anotações sobre 
as crianças vendidas. Davi se sensibiliza 
ao lembrar de Benjamim, e Leila registra. 
Rita flagra Thelma subornando Eudésio.

Capítulo 100 - Quinta-feira
Thelma oferece dinheiro a Rita para se 
afastar de Lurdes. Sandro conversa com 
Magno sobre seu namoro com Betina. 
Rita enfrenta Thelma e deduz que Danilo 
é Domênico. Lurdes encontra Lídia des-
maiada e cuida da socialite. Raul se de-
sespera ao saber que Farula está em sua 
casa. Thelma queima os papéis que com-
prou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia 
pede que Lurdes a acompanhe no trata-
mento contra o alcoolismo. Raul diz a 
Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes 
conta a Camila que Rita morreu.

Capítulo 101 - Sexta-feira
Danilo conforta Camila, e Thelma disfar-
ça o nervosismo. Sandro fica tenso com o 
evento para as novas lideranças da PWA. 
Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoolismo. 
Sandro e Betina fazem sucesso no even-
to da PWA. Davi se surpreende quando 
Álvaro convoca Benjamim para participar 
do evento. Álvaro manda Belizário seguir 
Verena. Érica parabeniza Sandro por seu 
apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia 
em sua primeira reunião do Alcoólicos 
Anônimos. Álvaro interrompe o show de 
Verena, que enfrenta o marido.

Capítulo 102 - Sábado
Verena se recusa a voltar para casa com 
Álvaro. Thelma elogia Felipe para Camila. 
Lurdes sugere que Verena procure Vitória. 
Raul aconselha Davi a contar para Benjamim 
sobre a proposta de Álvaro. Benjamin hu-
milha Davi. Nicete apoia Verena. Danilo e 
Camila discutem, e Thelma vibra. Álvaro 
descobre segredo de Benjamim e planeja 
usar o fato contra Davi. Lídia resiste à bebi-
da e continua seu tratamento. Álvaro chan-
tageia Davi e amea ça prender Benjamim.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.


