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QUER SABER MAIS?
APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR.
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O ESPETÁCULO Alma Despe
ja da, solo protagonizado pela 
atriz Irene Ravache, reestreia em 
temporada on-line dia 2 de julho 
(sexta) no Teatro WeDo!, sala vir-
tual da plataforma Sympla. Com 
texto de Andréa Bassitt e direção 
de Elias Andreato, a peça está in-
dicada ao Prêmio Bibi Ferreira 
nas categorias de melhor Atriz, 
Texto e Iluminação. O enredo 
conta a história de Teresa, uma 
senhora com mais de 70 anos que, 
depois de morta, visita pela últi-
ma vez a casa onde viveu e relem-
bra passagens de sua vida.
ALMA DESPEJADA fica em 
cartaz até 31 de julho, às sex-
tas-feiras e sábados, com sessões 
abertas a partir das 12 horas. 
Ao adquirir o ingresso, o espec-
tador pode acessar a exibição a 
qualquer momento pelo período 
de 24 horas. A gravação, realiza-
da durante temporada no Teatro 
Porto Seguro, com presença de 
público, proporciona a experiên-
cia inédita de ver a peça em casa, 
com proximidade de detalhes, 
além de imagem e som em HD, 
aproximando ainda mais o es-
pectador da encenação no palco.
NO ENREDO, Teresa, já fale-
cida, visita a casa onde morou a 
maior parte de sua vida. O imó-
vel foi vendido e sua alma foi des-
pejada. Teresa era professora de 
classe média, apaixonada por pa-
lavras, que teve dois filhos com 
Roberto, seu marido, homem 
simples, trabalhador, que se tor-
nou um empresário bem-sucedido 
e colocou sua família no ranking 
de uma classe média emergente.
NA PEÇA, escrita especial-
mente para Irene Ravache, em 
2015, a personagem transita en-
tre o passado e o presente, do 
outro lado da vida, sempre de 
maneira poética e bem-humo-
rada. Teresa relembra histórias 
e pessoas importantes em sua 
existência, como Neide, sua fun-
cionária por mais de 30 anos, e 
Dora, sua melhor amiga.
ALMA DESPEJADA estreou 
em São Paulo, em setembro de 
2019, no Teatro Porto Seguro, e 
estava em cartaz até março de 
2020, no Teatro Folha, quando 
os teatros foram fechados devido 
à pandemia do coronavírus. No 
último ano, foram duas sessões 
virtuais, uma para o Sesc São 

Paulo e outra para o Instituto 
Usiminas, além de uma tem-
porada recente em Portugal. 
Espetáculo imperdível.
BATE-PAPOS, documentário 
artístico e minidocumentário 
sobre a passagem de um grupo 
composto por 25 artistas pre-
tos que apresentou o espetácu-
lo Prot{agô}nistas no palco 
do Theatro Municipal integram 
o projeto Circulação Prot{agô}
nistas - Circulação e Conversa, 
apoiado pelo 1º Fomento à 

Cultura Negra da Secretaria 
Municipal de Cultura de São 
Paulo. O projeto, que aconte-
ce de 25 de junho a 18 de ju-
lho, tem direção e idealização de 
Ricardo Rodrigues.
A PROGRAMAÇÃO, remota 
e gratuita, é composta por exi-
bições virtuais do documentá-
rio artístico Estar Vivo é Nossa 
Maior Resistência, que traz ce-
nas do espetáculo Prot{agô}nis-
tas e depoimentos dos artistas 
participantes da obra. E exibi-
ção do mini documentário Ser 
Prot{agô}nistas no Theatro Mu-
nicipal, que conta como foi uma 
equipe de 25 artistas pretos ocu-
parem artisticamente um dos 
principais palcos da cidade.
DOCUMENTÁRIO ARTÍS-
TI CO. Criado para a abertu-
ra do Festival Internacional de 
Circo (FIC 2019) e apresenta-
do no Theatro Municipal de São 
Paulo, o espetáculo Prot{agô}
nistas reúne 25 artistas da 

música, teatro, circo e dança 
com o objetivo de trazer para a 
cena a contemporaneidade des-
ses diferentes pensamentos ar-
tísticos, estéticos e políticos. A 
peça, criada como uma celebra-
ção à produção negra paulista-
na, circulou em alguns espa-
ços de São Paulo, como o Sesc 
Pompeia e Galeria Olido, an-
tes de ser interrompida devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
ENQUANTO AGUARDA por 
um momento oportuno para 

retomar as sessões presen-
ciais, o idealizador e diretor da 
obra, Ricardo Rodrigues, jun-
to com os parceiros de núcleo 
Renato Ribeiro, Mariana Per e 
Washington Gabriel, apresen-
tam agora um formato diferen-
ciado que instiga o público a vol-
tar quando a temporada estiver 
nos teatros físicos. Trata-se do 
documentário artístico Estar 
Vivo é Nossa Maior Resistência, 
que reúne trechos de Prot{agô}
nistas e depoimentos dos artis-
tas que participaram da obra.
SEGUNDO RICARDO, a obra 
ressalta a potência da produ-
ção artística preta da cidade. 
“Alguns são artistas indepen-
dentes, outros já fazem parte 
de grupos e coletivos. Eu os co-
nhecia tanto da minha relação 
pessoal quanto como especta-
dor. Convidar pessoas a integrar 
um trabalho com assuntos tão 
inerentes ao seu próprio ofício 
e trajetória foi muito potente. 

Cada ‘sim’ merece uma histó-
ria”, diz Ricardo Rodrigues.
AS CENAS SE MISTURAM 
aos depoimentos de alguns dos 
artistas que integraram o elenco 
do espetáculo. A edição propõe 
que o assunto abordado com os 
artistas entrevistados se conec-
te com a cena artística exibida 
na sequência. Alguns dos assun-
tos destacados nos depoimentos 
são os desafios e problemas so-
ciais graves a que a população 
preta ainda está exposta, como a 
solidão, o genocídio preto e tam-
bém sobre um levante por meio 
de uma nova perspectiva de fu-
turo e a articulação conjunta, a 
organização e o aquilombamen-
to em tempos tão difíceis.
RESET NORDESTE é o novo 
espetáculo do Coletivo Estopô 
Balaio e o primeiro da Trilogia 
da Amnésia. A peça tem direção 
de Quitéria Kelly a partir de dra-
maturgia de Henrique Fontes 
e o elenco tem Ana Carolina 
Marinho, Anna Zêpa, Breno da 
Matta e Juão Nyn. A estreia 
aconteceu no Youtube da Zozima 
Trupe e segue até dia 4 de julho 
em diversos equipamentos mu-
nicipais virtuais da Secretaria 
Municipal de Cultura. Este pro-
jeto tem o apoio da 35º edição de 
Fomento ao Teatro da Cidade de 
São Paulo.
RESET NORDESTE acontece 
seguindo o histórico de atuação 
do grupo, em espaço específico 
de encenação, mas agora online. 
Foi criado um sistema interativo 
no site coletivoestopobalaio.com.
br em que os espectadores po-
derão assistir De Dentro, imer-
sos no sistema hackeado pelos 
personagens, mas também po-
derão ver o espetáculo De Fora, 
para tanto, basta acessar as pá-
ginas dos equipamentos de cul-
tura municipais.
A HISTÓRIA parte da premissa 
que no ano de 2032, o Nordeste 
some do mapa do Brasil e que, 
nessa distopia, quase ninguém se 
dá conta do sumiço. Mazé, uma 
profissional de estatística, per-
cebe e acredita que tem a mão 
de bandido gringo nessa tragé-
dia. Mas como seria possível? O 
Nordeste teria sido afogado por 
inteiro? Seria um plano de domi-
nação? A História já não guarda 
palavras sobre o território que 

sumiu. Seria um golpe? Uma ilu-
são coletiva? Mazé entra na dark 
web, na busca dessas respos-
tas. Lá ela conhece Laura, Towe 
e Salda. Para descobrir, juntos 
eles/elas decidem hackear o sis-
tema contra o próprio sistema.
O DISPOSITIVO do sumiço 
da região é um gatilho para a 
discussão sobre a invisibilização 
de diversas nações indígenas 
que compõem a região, sobre a 
naturalização de erros explora-
tórios e consequentemente re-

petidos, sobre a racialização da 
pessoa nordestina. 
O SUMIÇO DO NORDESTE. 
Reset Nordeste é uma disto-
pia que fala de um fato antigo 
- a xenofobia no país e o hábito 
de ainda se colocar nordestinos 
como cidadãos de segunda cate-
goria”, conta Henrique Fontes, 
autor da peça.
O SUMIÇO DA REGIÃO é 
um gatilho para a discussão so-
bre a invisibilização de diversas 
nações indígenas que compõem 
a região, sobre a naturaliza-
ção de erros exploratórios con-
sequentemente repetidos e 
sobre a racialização do nordes-
tino. Diante dos inúmeros e his-
tóricos ataques ao Nordeste e 
aos nordestinos, principalmen-
te nas regiões Sul e Sudeste do 
país, nascem as perguntas: até 
que ponto nós, enquanto socie-
dade, sabemos que o Nordeste é 
uma invenção com fins políticos, 
econômicos e sociais?

A DIRETORA DA MONTA-
GEM, Quitéria Kelly, conta 
que o trabalho nasce de uma 
proposta do grupo Carmin so-
bre o que há em torno da pa-
lavra Nordeste, assim como 
sua representação para o res-
tante do Brasil. Ao juntar-
se com membros da compa-
nhia Estopô Balaio, composta 
por alguns artistas nordes-
tinos que residem em São 
Paulo, levantou-se essa nova 
perspectiva.

“NO NORDESTE há várias 
culturas apagadas, já que a re-
gião foi simbolizada por homens 
brancos, parte de uma elite açu-
careira que apagou do imaginá-
rio do povo a cultura indígena, a 
dos africanos que chegaram es-
cravizados, a de judeus, entre 
muitas outras”, conta Quitéria. 
A diretora adianta também que 
o público tem participação dire-
ta na exibição da peça, caso quei-
ra colaborar com interação pro-
posta por meio de questionários, 
quizzes e criação de avatares. 
“Dessa forma, eles contam histó-
ria junto com a gente”, finaliza.
RESET NORDESTE até 4 de 
julho, tem apresentações sexta, 
sábado e domingo, às 20 horas. 
Para assistir De Dentro, reserva 
de ingresso no site coletivoesto-
pobalaio.com.br (ingresso cons-
ciente) e para assistir De Fora: 
Zózima Trupe_ Play Bus, ou 
acesse: www.youtube.com/user/
sinhazozimaoficial
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Elenco de Prot{agô}nistas

Enjoy Olímpia Park Resort 
tem pacote promocional 

nas férias de julho

Apesar do cenário ainda ser 
desafiador, à medida que a vaci-
nação avança, a tendência é uma 
maior flexibilização das restri-
ções e aumento na procura por 
produtos de turismo, e julho está 
logo aí, e não tem como não as-
sociar as férias. Melhor ainda se 
for com condições especiais para 
curtir em família um lugar que 
tende a agradar a todos, como o 
Enjoy Olímpia Park Resort, na 
cidade de Olímpia, acerca de 430 
km da capital paulista.Para o pe-
ríodo, o Enjoy oferece gratuida-
de para 2 crianças de até 12 anos, 
além de oferecer cortesia com um 

ingresso para o Parque Aquático 
Thermas dos Laranjais e um 
para o Vale dos Dinossauros. 

O Enjoy Olímpia Park Re-
sort fica ao lado de um dos maio-
res parques aquáticos do Brasil, 
bem como um dos 5 mais visi-
tados no mundo, o Thermas dos 
Laranjais. Mesmo durante o in-
verno, as temperaturas da cida-
de estão sempre nas alturas, as-
sim como as águas quentinhas 
das piscinas de águas termais e 
das mais de 50 atrações. A pou-
cos quilômetros do resort está o 
Vale dos Dinossauros, o primei-
ro do tipo na região Sudeste e 
o terceiro do Brasil. Uma ver-
dadeira viagem no tempo, dire-
tamente para a Era Jurássica! 
São cerca de 40 dinossauros 

animatrônicos, o que garante 
uma experiência muito realísti-
ca. Anexo ao resort, os visitan-
tes também têm acesso fácil ao 
complexo de compras, gastrono-
mia e entretenimento Villa Mall 
Olímpia Park, com 3.000 m². O 
que não falta é opção de lazer! 

Para além do descanso e di-
versão, a gastronomia é con-
siderada a melhor da região, 
com café da manhã, almoço e 
jantar no restaurante. Pacotes 
podem ser adquiridos no site 
oficial do resort e nas agên-
cias de viagens revendedo-
ra. A condição especial de ju-
lho são pacotes para famílias 
nos quais as crianças não pa-
gam. Confira: www.enjoyhoteis. 
com.br/valeviagem
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Enjoy Olímpia Park Resort está localizado em Olímpia, a 430 km da capital São Paulo


