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O CENTRO DE PESQUISA
TEATRAL CPT_SESC retorna em formato digital, com artistas, diretores e pesquisadores convidados. O Seminário
CPT 2020 abre a programação com pensadores e criadores
que discutem os diversos aspectos do fazer teatral e o legado de
Antunes Filho, referência nas
artes cênicas do país.
AS ATIVIDADES seguem com
rodas de conversa, depoimentos,
cursos, exibição de materiais do
acervo, ateliês dramatúrgicos,
entre muitas outras ações que
celebram e multiplicam o CPT
nas plataformas digitais.
COORDENADO por Antunes
Filho, o Centro de Pesquisa
Teatral foi criado em 1982 como
laboratório permanente de criações teatrais, formação de atores e de dramaturgos. Ao longo
das décadas, ganhou reconhecimento da crítica e de seus pares
no Brasil e em outras partes do
mundo como referência no fazer
teatral. Passado um ano da morte
do diretor, o CPT propõe expandir
suas ações em busca do constante desenvolvimento que o teatro
contemporâneo exige, mantendo
o diálogo com o seu legado.
EM TEMPOS de distanciamento social, a programação do
CPT_SESC acontece online, ampliando o acesso ao Centro que é
referência da área teatral e formou mais de mil profissionais
das artes cênicas entre atores,
dramaturgos, cenógrafos e iluminadores e criou 46 espetáculos
- Macunaíma, Antígona, A Pedra
do Reino, Blanche, entre outros.
A PROGRAMAÇÃO, disposta em cinco eixos temáticos:
Formação de Atores; Criação e
Experimentação; Dramaturgia;
Cenografia; e Memória, Acervo
e Pesquisa, reúne artistas e técnicos com diversas formações,
atuantes em diferentes instâncias da produção teatral, a fim
de buscar a realização de um
trabalho interdisciplinar a que
sempre se propôs o CPT.
“AS AÇÕES que agora apresentamos ao público, como continuação dos trabalhos do CPT_
SESC, não poderiam acontecer
num momento mais emblemático. É num mundo que exclama
por autocrítica e autorreflexão

LAR ANJO GABRIEL - abertura da matrícula escolar da escola de Educação Infantil Lar Anjo
Gabriel para o ano 2021, as matrículas estarão vigentes a partir do dia
16 /09/2021, até 14/11/2020, das 9h30
até às 11h30 e das 13h30 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, na escola. Os pais deverão ligar para (11)
2979-3348, marcando um horário
para a retirada e posterior entrega de
documentos. Estaremos recebendo
os pais e/ou responsáveis, de crianças
de 4 a 5 anos para informações e retirada de formulários. Endereço Rua
Conselheiro Moreira de Barros, 497.
AQUECENDO VIDAS - o grupo
também monta cestas básicas de alimentos e higiene para atender algumas famílias, e estão arrecadando alimentos, itens de higiene e roupas.
Por semana há a divulgação do cardápio da semana, em uma página
nas redes sociais. Quem quiser ajudar o projeto e doar basta entrar em
contato com a Thais (11) 96255-7401
e a Rafaela (11) 98759-3648 ou pelo
Instagram do projeto Aquecendo Vidas
@aquecendovidasguarulhos.
INICIATIVA ELA - ações com mulheres para desenvolver o potencial
e ajudar a encontrar sua luz própria de prosperidade, encontros solidários com mulheres abusadas, depressão e agressão domiciliar para
Desenvolvimento Humano e Pessoal.
Levar a Inteligência Emocional para
mulheres de forma acessível é contribuir com universo de mulheres.
Quem tiver interesse nesse projeto
pode mandar mensagem no número: (11) 96945-4972- Géssica Santos.
MEIA SOLIDÁRIA - está entregando roupas, lanches, para moradores em
situação de rua, e nos contou que está
precisando de meias. Caso queira ajudar a doar, ligue ou mande mensagem:
(11) 96945-4972 - Géssica Santos.
AQUECENDO COM AMOR - surgiu logo que começou o isolamento social, e os integrantes do projeto moram
no bairro Jardim Cachoeira e iniciaram
ações com entrega de marmita para
moradores em situação de rua. No começo eram 40 marmitex, agora é um
total de 160. Aos domingos são 60 marmitas, água e roupas, as segundas-feiras, 100 marmitas, água, pão e cobertores. O nome do projeto é “Aquecendo
com Amor”, as entregas geralmente
acontecem próximo à estação de Metrô
do Tietê, na Zona Norte de São Paulo.
O projeto está recebendo doações de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e limpeza - Para mais informações: (11) 99219-8928 - Luana Mila.
CENTRO DE REFERÊNCIA DO
IDOSO DA ZONA NORTE - oferece lives diárias com exercícios,
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Ensaio Coletânea 2 CPT com Antunes Filho

que o CPT_SESC, inspirado no
legado do eterno Antunes Filho
e irmanado a tantas mentes talentosas, reitera a força transformadora e necessária do teatro”, comenta Danilo Santos
de Miranda, diretor regional do
Sesc São Paulo.
A PARTIR DE SETEMBRO,
as atividades incluem seminários, bate-papos, debates, ateliês
de dramaturgia, mostras digitais
do acervo, laboratórios, cursos,
entre outras. À frente dessas
ações estão atores, diretores e
pesquisadores da cena atual,
além de artistas que tiveram alguma ligação com o CPT_SESC
em sua trajetória profissional.
Caso dos fotógrafos Emídio Luisi,
Lenise Pinheiro e Bob Sousa,
das dramaturgas Silvia Gomez e
Michelle Ferreira e do cenógrafo
JC Serroni, que compartilharão,
junto a outros criadores convidados, suas experiências nos palcos.
Também a partir de setembro
tem início a residência artística
Vagamundos, coordenada pela
diretora Maria Thais, fundadora
do grupo Balagan.
DANDO INÍCIO à nova etapa,
o seminário CPT 2020, aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de setembro, com transmissão pelas redes do CPT_SESC. Nessa série,
os convidados discutiram o legado de Antunes e as novas perspectivas para a criação e experimentação teatrais.
O PRIMEIRO ENCONTRO
teve como pauta o legado de
Antunes Filho, com a participação de Danilo Santos de Miranda,

diretor regional do Sesc-SP, e dos
diretores Samir Yazbek, Gabriel
Villela e Bia Lessa. No dia 2, o assunto foi a teatralidade nos dias
de hoje, com Marcio Abreu (diretor-encenador da Cia Brasileira
de Teatro), Christiane Jatahy
(diretora-encenadora) e Grace
Passô (atriz, diretora e dramaturga). E fechando o seminário,
dia 3, aconteceu a primeira edição do Diálogos e Intercâmbios,
evento mensal que promoverá o
intercâmbio entre diretores de
coletivos ibero-americanos.
NA ESTREIA participaram os
colombianos Rolf Abderhalden e
Ximena Vargas, do Mapa Teatro,
e os brasileiros Marcos Felipe
(diretor da Cia Mungunzá) e
Janaina Leite (pesquisadora e
fundadora do Grupo XIX).
EM 9 DE SETEMBRO, quarta-feira, entra no ar, na plataforma do Sesc Digital, Antunes
Filho em Primeira Pessoa, videodepoimento do diretor concedido em 2014 ao CPF - Centro de
Pesquisa e Formação do Sesc.
SETE DRAMATURGOS - entre eles Dione Carlos e Francisco
Carlos, são os con
vidados do
Círculo de Dramaturgia, em que
desenvolverão um ateliê imersivo de criação dramatúrgica, com
duração de um final de semana,
inspirado em seus próprios conceitos e metodologias de escrita.
A primeira etapa acontece de 5
de setembro a 29 de novembro,
sábados e domingos, às 14 horas, quinzenalmente.
NESTA MESMA LINHA de trocas e intercâmbios entre

aulas de Ginástica, Lian Gong e
Relaxamento para idosos! Inscrevase no nosso canal: https://www.youtube.com/c/CriNortesp

Mazzei recebe doações em alimentos
e produtos de higiene - terça a sexta: das 8 às 12h - 13 às 18h - Sábado:
das 8 às 12h - 13 às 17h. Para mais
informações: (11) 2203-6205 - Padre
Maykom Sammuel Alves Florêncio.

ONG BONEQUEIRAS DO ABC
- precisam de doação, não foi colocado
um ponto fixo por conta da pandemia.
plumante (fibra siliconada) urgente, tecido de algodão (tricilone), lãs, linhas
agulhas, alfinetes, fitas (principalmente
número zero), bordado inglês, rendas,
passamanarias. Contatos: Vice-diretora
co
la Eunice Terezinha
Vanda Rosa/Es
99292-2982 e ou Responsáveis - ONG
Bonequeiras do ABC Sônia 98169-7473
Márcia 99934-9465 - Precisamos urgente desse material.
DOAÇÕES DE FRALDAS - a professora Vanda está recebendo doações
de alimentos e produtos de higiene pessoal, recentemente ela recebeu um pedido de doações de fraldas, tanto para
criança quanto para adulto, uma mãe
que é cega dos dois olhos teve um filho
e está precisando de doações. Caso alguém queira doar, entre em contato
com a professora Vanda pelo whatsapp: (11) 99292-2982.
ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO JD.
CACHOEIRA - recebe doações de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e limpeza - Para mais informações: (11) 99219-8928 - Luana Mila.
AMIGOS QUE SE UNIRAM
PARA AJUDAR OS NECES
SITADOS - para saber como doar
ligue: Vivian (11) 98869-1023 ou
Ariane (11) 95554-8858.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DA PIEDADE / COMUNIDADE
SANTA CRUZ - localizada na Avenida
Cel. Sezefredo Fagundes, 6.500 recebe
doações todos os dias da semana. Para
mais informações: (66) 9 9680-2795 Padre Luís Isidoro Molento.
PARÓQUIA SÃO DOMINGOS
SÁVIO - está recebendo doações em
alimentos e produtos de higiene na
Rua Donato Luongo 196 - Vila Aurora
- segunda e terça, quinta e sexta: das
8 até 12 horas - 13 até 18 horas - sábado das 8 até às 12 horas. Para mais
informações: (11) 2203-7998 - Padre
Salvador Ruiz Armas.
ACADÊMICOS DO TUCURUVI
CONTRA O CORONAVÍRUS - é
uma campanha que está recebendo
doações de alimentos, itens de higiene
pessoal e roupas. As doações são recebidas todas as quartas-feiras, das 8 às
14h nos seguintes endereços: Avenida
Mazzei, nº 772 e Rua Manual Gaia, nº
204 - Vila Mazzei. Mais informações:
(11) 2204-7342.
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO localizada na Rua Imbiras, 220 - Vila

INSTITUTO
RESGATANDO
VIDAS - está recebendo doações em
alimentos e produtos de higiene Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia
- Para mais informações: (11) 37745981 / E-mail: contato@institutoresgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br
DOAÇÕES À SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
- podem ser feitas em equipamento de
proteção individual, como: luvas cirúrgicas tamanho médio, máscaras,
aventais, capinhas plásticas de chuva,
etc. Entregar na Fundação Arnaldo
Vieira de Carvalho - FAVC: Rua Dona
Veridiana, 55, 6º andar, Santa Cecília.
Aos cuidados do Coronel Arruda, VP
do Conselho. Telefone: (11) 2176-7000
- Site: www.santacasasp.org.br/portal/
site. Alguns fornecedores no Mercado
Livre fazem entrega rápida.
PARCERIA
ENTRE
SHOP
PINGS PARA A REDUÇÃO DOS
IMPACTOS CAUSADOS PELA
COVID-19 - O Shopping Metrô Tucu
ruvi está engajado em ajudar a Zona
Norte neste período de pandemia. O
shopping center une forças a outras
instituições com o objetivo de diminuir
os impactos causados pelo novo coronavírus, alcançando o maior número
de pessoas. O empreendimento apoia
o Movimento #2em2, com a doação de
testes de covid-19 para hospitais públicos e realização de exames em um
espaço especial montado no Piso G1,
além de arrecadar alimentos não perecíveis, roupas e máscaras de pano
com a campanha Juntos pela ZN. A
Juntos pela ZN, realizada em parceria
com o Shopping Center Norte, segue
arrecadando alimentos não perecíveis
e roupas e o Shopping Metrô Tucuruvi
também doou 2 mil máscaras de pano
para as comunidades locais e outras
300 para hospitais públicos. Para fazer uma contribuição, basta acessar
o site https://zncontraocovid.com.br/.
a página também registra o valor que
está sendo arrecadado, as ações realizadas e as comunidades que estão sendo beneficiadas.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO
Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana
Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

ENTRADA FRANCA

artistas renomados e iniciantes
e/ou interessados - o Cenografia
Contemporânea em Primeira
Pessoa tem organização e mediação de Aby Cohen. A série de
debates acontece de 8 de setembro a 15 de dezembro, terçasfeiras, às 20 horas, e discute temas do pensamento cenográfico
contemporâneo, seus entrecruzamentos e especificidades.
EM 14 DE SETEMBRO acontece o primeiro debate da série
Círculo de Debates - Memória,
Acervo e Pesquisa, A Pedra do
Reino, peça baseada na obra de
Ariano Suassuna, que esteve em
cartaz em 2006. Nestes debates
online, profissionais e especialistas de diversos campos abordam temas importantes para a
manutenção da memória e da
pesquisa no teatro.
NO PRIMEIRO ENCONTRO
preservação de acervos teatrais,
estarão Chico Pelúcio, Elisabeth
Azevedo e Fausto Vianna e a
mediação será de Ilona Hertel.
Os temas seguintes - Fotografia
de Teatro, Crítica Teatral e Dra
maturgia - acontecem nos dias
21, 28 de setembro e 5 de outubro, sempre com profissionais
reconhecidos em suas áreas de
atuação. A programação completa pode ser vista em www.
sescsp.org.br/cpt e nas redes sociais: instagram/cptsesc, facebook.com/cptsesc, twitter.com/
cptsesc e youtube.com/cptsesc
O PODCAST QUINZENAL
Dramaturgia: Janelas Aber
tas, projeto do Célia Hele
na
Centro de Artes e Educação uma das mais conceituadas escolas de teatro do país, dirigida por Lígia Cortez -, abriu a
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Laerte Mello no projeto
Dramaturgia: Janelas Abertas

programação de setembro recebendo como convidado o ator
Laerte Mello. O bate-papo, conduzido pelo dramaturgo Marcos
Barbosa, foi ao ar em 3 de setembro e pode ser ouvido diretamente no site celiahelena.com.
br/podcasts ou em agregadores
como Spotify e Spreaker.
LAERTE MELLO é gestor cultural, diretor, ator, tradutor de
textos teatrais e professor. Atua
como ator profissional desde
1994, tendo trabalhado em montagens como Num Dia Comum,
de Kolvenbach, A Audiência,
de Vaclav Havel, Shopping &
Fucking, de Mark Ravenhill,
Ricardo III (dir. Jô Soares) e Ânsia
e Blasted, ambas de Sarah Kane.
Também foi responsável pela
tradução de peças de Ravenhill,
Pinter, Kane e Kolvenbach.
ESTA TEMPORADA do podcast traz entrevistas com autores,
atrizes, atores e diretores que trabalham no Célia Helena Centro
de Artes e Educação e que integraram o projeto Dramaturgia:
Janelas Abertas, transmitidas via Zoom nos meses de abril
e maio.
NO PROGRAMA, os ouvintes
têm a oportunidade de conhecer
a visão de cada convidado sobre
a dramaturgia e a maneira como
ela é abordada em seus trabalhos pessoais, em entrevistas
conduzidas pelos coordenadores
do curso de Pós-Graduação em
Dramaturgia do Célia Helena,
Marcos Barbosa e Samir Yazbek.
“O OBJETIVO é abordar, por
meio dessa atividade extra da
escola, a dramaturgia por diversos ângulos, criando uma rede
de afeto e solidariedade que nos
estimule a seguir pensando o
nosso teatro nesse momento tão
desafiador da nossa história”,
explica Samir Yazbek.
A TEMPORADA do podcast
do Célia Helena sobre dramaturgia terá como convidados
outros importantes nomes da
cena teatral como a atriz Bete
Dorgam (17/9) e, por fim, no
dia 1º de outubro, o dramaturgo Samir Yazbek, entrevistado
por Marcos Barbosa e encerrando a temporada. Mais informações: contato@celiahelena.com.
br, pelo Tel.: (11) 3884-8294 ou
no site: www.celiahelena.com.br

MULHERES CHOVEM, de
Myriam Scotti (Editora Pena
lux). O novo livro de Myriam
Scotti, Mulheres Chovem, traz o
encantamento típico de toda boa
poesia, permitindo ao leitor ser
sugado por um torvelinho de palavras que escorrem do papel e,
como epifania, passam a deslizar na mente, andando pelas bordas e beiras até transbordar, ou
desaguar as dores. As poesias de
Myriam, cujo tema é o universo
feminino, são assim devastadoras. E falam da mulher, esse todo
que não se define. A mulher, que
não é uma, mas tantas. A mulher,
que é feita de fragmentos pulsantes, num desencaixe que não é de
fúria, mas furor de resistência e
restauro para quem tem coragem
de enfrentar os dias. É preciso
ser rio, para dissolver toda a experiência humana. É preciso ser
água, para escorrer sem reservas.
É preciso chover, para que se veja
o arco-íris (arremata a poeta!).
E nunca esteve tão certa. Preço:
R$ 38,00 - Link de venda: https://
amzn.to/3fcR9q3 (Amazon)

Zona
Norte,
ame-a!

