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CONTEMPLADA pelo Edital 
ProAC 06/2019 e integrante de 
uma tetralogia, Samaúma - A 
Árvore Mãe faz temporada digi
tal desde 5 de junho pelo Facebook 
do Teatro João Caetano. Dias 
12 e 13 de junho, apresentações 
pelo Facebook do Teatro Alfre
do Mesquita, em Santana. A 
peça é uma produção da Cia da 
Tribo, que comemora 25 anos em 
2021. Criado por Milene Perez e 
Wanderley Piras, o grupo traba
lha há décadas com artistas espe
cialmente convidados para cada 
uma de suas produções.
NESTA PEÇA, a Cia compar
tilha com o público uma leitu
ra poética sobre símbolos e mi
tos ligados à árvore Samaúma, 
considerada sagrada por diver
sos povos originários. Com a te
mática e a estrutura previamente 
pesquisada pelo grupo, Milene e 
Wanderley decidiram convidar o 
dramaturgo Marcelo Romagnoli 
para escrever o texto final da 
obra. “O argumento e a visualida
de já estavam bem estruturados, 
então fui convidado para propor 
alguns caminhos e referências à 
peça, incluindo uma mensagem 
importante sobre a preservação 
da natureza sem cair nos lugares 
comuns, fazendo com que o pú
blico reflita verdadeiramente so
bre isso”, conta Romagnoli.
SAMAÚMA é o nome de uma 
grande árvore da Amazônia, 
considerada sagrada para mui
tos povos das florestas. Debaixo 
de seu tronco, acreditam existir 
um mundo misterioso, habita
do por seres e espíritos mágicos. 
Essa árvore, que pode chegar a 
80 metros, abarca um ecossiste
ma imenso ao seu redor e é tida 
por muitos indígenas como uma 
mãe. Um dos mitos a seu respei
to conta sobre uma comunicação 
possível entre indígenas por meio 
das raízes imensas dessa árvore, 
que se espalham por grandes ex
tensões territoriais na mata.
A CIA DA TRIBO estruturou 
Samaúma - A Árvore Mãe 
como um trabalho que pode ser 
apresentado nos palcos, com 
o público, da mesma forma da 
transmissão em formato digital. 
“A captação de vídeo, feita pela 
cineasta Karina Barros, privile
gia muito o aspecto teatral des
sa montagem  queremos que 

o público se sinta de fato perto 
da gente enquanto não é possí
vel que ele esteja lá, de fato”, diz 
Milene. Antes de cada exibição, 
a Cia da Tribo conversa rapida
mente com o público, recepcio
nandoo para o espetáculo que 
se inicia em seguida.
SAMAÚMA - A ÁRVORE 
MÃE tem exibição no Teatro 
Alfredo Mesquita simultanea
mente no Facebook do Teatro: 
www. facebook . com/ teatro 
alfredomesquita. No YouTube: 
www.youtube.com/channel/ 
UChDpaWZkLl1T_CU6CYJ 
9NLQ, e no Facebook da Cia 
da Tribo: www.facebook.com/
CIADATRIBO.

TAMBÉM DIAS 12 e 13 de ju
nho, sábado e domingo, às 16 ho
ras, Cia da Tribo simultaneamen
te no Facebook: www.facebook.
com/CIADATRIBO, no YouTube: 
w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
PirasWanderley, e no Facebook 
da Casa da Ladeira (Espaço Cul
tural da Cia da Tribo): www. 
facebook.com/acasadaladeira.
DIAS 19 E 20 de junho, sábado 
e domingo, às 16 horas, simulta
neamente no Facebook do Teatro 
Cacilda Becker: www.facebook.
com/TeatroCacildaBeckerSP, 
no YouTube: www.youtube. 
com/channel/UCnXGLvmqp 
JFR3kVYUW1abxQ, e no 
Facebook da Cia da Tribo: www.
facebook.com/CIADATRIBO.
COM DRAMATURGIA de 
Sérgio Roveri e André Guerreiro 
Lopes, estreia Insônia - Titus 
Macbeth, espetáculo criado a 
partir de duas das maiores tra
gédias de William Shakespeare, 
protagonizadas por Helena Ig
nez e Djin Sganzerla. Gratui
tamente, as apresentações 

acontecem sempre às 20 horas 
até 30 de junho. Retirada de in
gressos através da plataforma 
Sympla.
INSÔNIA - TITUS MAC BETH, 
sob a direção de André Guer reiro 
Lopes, foi apresentado no Sesc 
Paulista em setembro de 2019, 
com temporada de sucesso abso
luto de público, tendo todas ses
sões esgotadas, rendendo duas 
indicações para o Prêmio Shell. 
melhor atriz, Helena Ignez e me
lhor figurino Simone Nina, que 
recebeu o prêmio, além de in
dicações como Melhor Direção, 
Melhor Espetáculo e Melhor 
Dra maturgia Sonora no Prêmio 
Aplauso Brasil.

EM SUA CONCEPÇÃO, havia 
a ideia de transposição de princí
pios do cinema para a cena, mas 
não de uma forma explícita.
DESSA FORMA o espectador 
escolhia a cada momento seu 
ponto de vista pessoal para as 
violentas tragédias de Macbeth 
e Titus Andronicus, um ponto de 
vista que era fluido e demandava 
uma atitude, como se cada indiví
duo do público fosse uma câme
ra: livre para escolher em que fo
car, podendo assistir a cenas em 
close aproximandose dos atores, 
em “plano geral” distanciandose 
da cena, fixo em um local específi
co, em travelling caminhando du
rante a apresentação, etc. Havia 
essa ideia de imersão total, para 
que o público não ficasse passivo. 
Caixas de som foram espalhadas 
por todo o teatro, para um am
biente sonoro polifônico, de 360°, 
como em uma sala de cinema.
PARA A VERSÃO online do 
espetáculo o processo foi re
vertido, transpondo os princí
pios estéticos da cena para o 

audiovisual. A peça foi filmada 
em três planos sequências du
rante três apresentações distin
tas, com os cinegrafistas fazen
do exatamente o mesmo papel 
do público: deslocandose livre
mente por entre os atores, esco
lhendo a cada momento novos 
pontos de vista, decidindo en
quadramentos no calor da hora.
ESSE MATERIAL inédito for
ma o conteúdo principal da edi
ção da versão online, que conta 
ainda com algumas cenas de en
saio, em uma montagem que em
baralha os tempos: há o tempo 
teatral da ficção, o tempo distin
to de quando cada filmagem foi 
feita e o tempo passado dos en

saios, tudo isso presente no hoje, 
na experiência do espectador em 
casa durante a pandemia.
NA TRAMA, Lady Macbeth, in
terpretada por Djin Sganzerla, 
nos conduz por uma história de 
ambição e assassinato, enquanto 
seguimos Titus, interpretado por 
Helena Ignez, em sua insana bus
ca por vingança. As câmeras cir
culam livremente entre os atores 
em uma grande instalação, crian
do para o espectador a sensação 
de estar dentro do palco, junto 
dos personagens. A trilha sonora 
binaural completa a experiência, 
criando efeitos sonoros tridimen
sionais, sons e vozes que parecem 
vir de todas as direções.
INSÔNIA - TITUS MAC BETH 
tem apresentações de segunda a 
domingo, às 20 horas até 30 de ju
nho. Sessões extras as quartas e 
domingos às 16 horas, com legen
da em inglês. Não haverá apresen
tações entre os dias 14 e 18 de ju
nho. Reserve seu ingresso gratuito 
na plataforma da SYMPLA: www. 
sympla.com.br.
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Estações iluminadas de vermelho 
chamam população para doar sangue

Junho Vermelho, mês dedi
cado à conscientização da im
portância da doação de sangue. 
Para chamar atenção da popu
lação para a necessidade de con
tinuar doando, mesmo com a 
pandemia, iluminamos facha
das de estações e prédios. Além 
disso, teremos um muro grafita
do para inspirar pedestres, pas
sageiros e motoristas a entrar 
nessa onda de solidariedade.

As empresas ligadas à Se
cre taria dos Transportes Metro
politanos (STM) também partici
pam da Campanha “Doe Sangue. 
Salve Vidas!”, promovida pela 
Abrale  Associação Brasileira 
de Linfoma e Leuce mia e pela 
Abrasta  Associação Brasileira 
de Talassemia. “Ju nho é o mês de
dicado à conscientização da doa
ção de sangue e marcamos a data 
com diversas ações para sensibi
lizar nossos passageiros. É im
portante lembrar que não existe 
mês nem dia certo para praticar 
essa boa ação. Todo dia é dia de 
doar, seguindo os protocolos de 
segurança”, lembrou o secretário 
dos Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy.

A Fundação PróSangue, ins
tituição pública ligada à Secre
taria de Estado da Saúde, coleta e 
processa cerca de 10.000 bolsas de 
sangue por mês, destinadas para 
o atendimento de mais de 100 
instituições públicas de saúde da 
rede estadual. Nesse momento, a 
Fundação opera com apenas 50% 
dos estoques e os tipos O+ e O 
estão em emergência.

Iluminação  As estações 
Tamanduateí, Sacomã, Tria
nonMasp e Sumaré, da Linha 
2Verde do Metrô, e a marqui
se da Unidade de São Bernardo 
do Campo da EMTU ficarão ilu
minadas de vermelho até o fim 
do mês para incentivar esse ato 
que salva vidas.

Grafite  Nesta terçafei
ra o artista Tito Ferrara come
ça a grafitar no muro da Estação 
Pinheiros da Linha 4Amarela 
um projeto feito especialmente 
para o Junho Vermelho. O mural 
de mais de 70 m² busca inspirar 
quem passa pelo local a doar san
gue e salvar vidas. O projeto deve 
ficar pronto até o fim da semana.

Campanha  Estações do 
metrô, de trem e terminais me
tro politanos de ônibus e a Es
trada de Ferro Campos do Jordão 
receberam cartazes com o lema 
da campanha promovida pela 
Abrale e pela Abrasta: “A pan
demia parou o mundo. Mas a 
esperança não pode parar. Doe 
Sangue. Salve Vidas!” Os carta
zes também foram afixados em 
ônibus da EMTU nas regiões me
tropolitanas de Campinas, Vale 
do Paraíba e Sorocaba. Um vídeo 
da campanha pode ser visto em 
monitores nas estações do Metrô 
e da CPTM, em trens e estações 
da ViaQuatro e da ViaMobilidade 
e também no VLT na Baixada 
Santista. As empresas e a STM 
também usam suas redes sociais 
para engajar os seguidores em 
ações e medidas que impulsionem 
um esforço coletivo para o abas
tecimento dos bancos de sangue.

Quem pode doar  Para a 
doação, é necessário ter entre 16 
e 69 anos, desde que a primei
ra doação tenha sido feita até 60 
anos. Para menores de 18 anos, é 
necessário o consentimento dos 
responsáveis. A pessoa também 
precisa pesar mais de 50kg e le
var um documento de identidade 
original, com foto recente.

Atenção  É recomendado 
ligar no hemocentro ou ponto de 
coleta mais próximo e agendar 
um melhor horário, para evitar 
aglomerações. Os locais de doa
ção estão preparados e higieni
zados para receber o público.
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Cena de Insônia - Titus Macbeth

Consulte disponibilidade na sua região e o regulamento no site oifibra.com.br. Adesão até 18/5/2021. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. A partir do 13º mês, acréscimo de R$ 20. Ofertas com 
as mesmas condições comerciais poderão ser disponibilizadas nos períodos de adesão subsequentes. ©2021 Home Box Office, Inc. Todos os direitos reservados. As marcas registradas HBO® e HBO GO® são propriedades da Home Box Office, Inc.

QUER SABER MAIS?
APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR.

OIFIBRA.COM.BR


