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EM HOMENAGEM ao ines-
quecível Sergio Mamberti, a 
temporada 2021 do projeto 
Palco Instituto Unimed-BH em 
Casa exibiu o grande sucesso 
Visitando o Sr. Green. Uma 
oportunidade de reviver um dos 
grandes trabalhos deste ator nos 
palcos, que foi (e sempre será) 
um dos maiores nomes do tea-
tro, da TV e do cinema brasilei-
ros. A montagem foi exibida gra-
tuitamente em 4 de novembro, 
às 20h30, nos Canais YouTube 
do Sesc em Minas, Teatro Claro 
Rio e Pólobh Produtora e pelo 
Canal 500 da Claro TV.
CARLOS MAMBERTI, filho de 
Sérgio Mamberti e diretor de pro-
dução do espetáculo, fala da ho-
menagem ao pai e da importância 
da montagem na sua atemporali-
dade. “Visitando o Sr. Green 
tem uma temática muito impor-
tante. É uma peça que fala sobre 
tolerância, tanto religiosa, quan-
to de identidade. Hoje, o texto é 
mais atual do que quando foi es-
crito. É gratificante poder rever o 
meu pai em cena nesse persona-
gem que para ele foi tão impor-
tante. Esse espetáculo precisa e 
será remontado por outro grande 
ator, assim como foi pelo meu pai 
e Paulo Autran. Fora que é uma 
peça divertida e, ao mesmo tem-
po, contundente”.
O TEXTO DE Jeff Baron, com 
Sergio Mamberti e Ricardo Gelli, 
no elenco, e direção de Cassio 
Scapin, conta sobre um peque-
no acidente de trânsito nas ruas 
de Nova York, que quase resul-
tou num atropelamento, acaba 
provocando a aproximação entre 
o Sr. Green, um velho e solitário 
judeu ortodoxo, e Ross Gardner, 
um jovem executivo de 29 anos 
que, graças ao juiz Kruger, foi 
acusado de negligência na dire-
ção e considerado culpado pela 
ocorrência. A pena consiste em 
fazer com que Ross Gardner 
deva prestar serviço comunitário 
junto à vítima uma vez por sema-
na, pelos próximos seis meses.
A AÇÃO DA PEÇA se passa no 
velho apartamento do Sr. Green, 
tipicamente nova-iorquino, atu-
lhado entre outras coisas de inú-
meras edições de listas telefônicas 
já em desuso, jornais espalhados, 
pilhas de correspondências e um 
buquê de flores secas. Tudo pare-
ce ter sido adquirido nos anos 50 
e mantido intocável desde então. 
A circunstância legal que os uniu 
involuntariamente, envolve os 
dois em situações inusitadas, com 
traços de fino humor e de profun-
da emoção.
REVELANDO pouco a pouco a 
personalidade de cada um, suas 
realizações e suas frustrações 
acabam por constituir a trama 
central da peça por meio da ri-
queza da narrativa e dos insti-
gantes diálogos de Jeff Baron. 
Retratam também, magistral-
mente, os aspectos mais pito-
rescos da cultura judaica, bem 
como os encontros e desencon-
tros de dois habitantes de uma 
metrópole como Nova York.
O RESULTADO dessa histó-
ria é estimulante e provocador, 
surpreendendo aos espectado-
res, pela originalidade das situ-
ações e a oportunidade de ofere-
cer ao público um espetáculo de 
alta qualidade e de comoventes 
e inesquecíveis atuações.
A EXIBIÇÃO no Palco Insti-
tuto Unimed-BH em Casa con-
tou com tradução de libras e áu-
dio descrição para garantir o 
acesso das pessoas com deficiên-
cias auditivas e visuais. Assim 
como nos demais espetáculos 
promovidos pelo projeto, nesta 
transmissão o público pode rea-
lizar doações para o Mesa Brasil 
Sesc (por meio de QR Code), em 
benefício aos profissionais do te-
atro, associados ao Sated MG, 
que permanecem impossibili-
tados de exercer integralmente 
as suas funções em virtude da 
Pandemia da Covid-19.
EM COMEMORAÇÃO às 
duas décadas e meia de atuação, 

As Graças apresenta, a partir 
do dia 7 de novembro, a Mostra 
de repertório Tantas Vozes: 25 
anos da companhia teatral As 
Graças. O grupo apresenta cinco 
obras em diferentes regiões da 
cidade, ocupando espaços de ou-
tros núcleos teatrais, com quem 
farão ações culturais diversifica-
das, como oficinas, intervenção 
artística e bate-papos.
TODO O PROJETO, os espe-
táculos programados e ativida-
des são dedicados à memória 
de Juliana Gontijo, integran-
te e uma das fundadoras d’As 
Graças, que morreu em feverei-
ro de 2021. Composta atualmen-
te pelas atrizes Eliana Bolanho 
e Vera Abbud, nesta mostra 
também participam como atri-
zes convidadas Daniela Schitini, 
que foi integrante fixa por vin-
te anos, Kátia Daher, Nilcéia 
Vicente e Paola Musatti.
A CIRCULAÇÃO, segundo o 
grupo, é uma forma de encon-
trar outros públicos, outros cor-
pos e diálogos. “Cada grupo tem 
a escuta e vivência do seu ter-
ritório. Queremos essa integra-
ção tanto para mostrar nosso 
trabalho em lugares que ain-
da não tivemos a oportunidade 
e para aprender a partir das ex-
periências desses grupos”, con-
ta Eliana Bolanho.
O PRIMEIRO COLETIVO 
com quem serão feitas essas tro-
cas é Clarianas, grupo musical 
formado por três cantoras/atri-
zes (Martinha Soares, Naloana 
Lima e Naruna Costa), uma ra-
bequeira (Ca Raiza), um violo-
nista (Giovani Di Ganzá), um 
baixista (Augusto Luna) e uma 
percussionista (Jackie Cunha), 
que tem como mote principal a 
investigação da voz da mulher 
ancestral na música popular do 
Brasil a partir do contexto da 
música “natural”, de tradição 
popular, dos cantos caboclos de 
matriz africano nordestina indí-
gena periférica, das comunida-
des brasileiras.
AS ATIVIDADES acontecem 
no palco do Circular Teatro, o 
ônibus-teatro da Cia As Graças, 
assim como as apresentações 
dos outros grupos. Também está 
agendada uma oficina de voz que 
acontece na sede das Clarianas, 
o Espaço Clariô (Rua Santa 
Luzia, 96 - Vila Santa Luzia, 
Taboão da Serra - SP), na 
zona sul de São Paulo.
AS ARTISTAS passam ain-
da pelos espaços do Quilombo 
Sambaqui, na Zona Norte (Jar-
dim Guarani - Brasilândia); 

do grupo Rosas Periféricas, na 
zona leste (Parque São Rafael); 
do grupo Negro Sim, na zona 
oeste (Butantã); e do Ocupação 
9 de Julho, no Centro. Em cada 
espaço, serão feitas cinco apre-
sentações dos espetáculos d’As 
Graças e o grupo parceiro abri-
rá a mostra com espetáculo ou 
intervenção de sua autoria.
“NOSSAS OBRAS serão apre-
sentadas no nosso ônibus-teatro, 
que estacionará em uma rua, 
praça ou parque, de preferên-
cia no entorno da sede do grupo 
parceiro”, comentam as artistas. 
A ocupação conta também com 
uma oficina de voz coordenada 
por Juliana Amaral destinada 
preferencialmente às mulheres 
da comunidade, integrantes do 
grupo e artistas da região. Em 
cada espaço, serão ainda progra-
madas rodas de conversas com 
datas a serem divulgadas.
PARA A OCUPAÇÃO, fo-
ram selecionados espetáculos 
que evidenciam diferentes ti-
pos de utilização do ônibus te-
atro - desde o uso de seu palco 
frontal até a sua inserção como 
elemento cenográfico em espe-
táculos itinerantes. O ônibus é 
uma marca da evolução da dra-
maturgia do grupo para rua, 
evolução que será mostrada por 
completo nas ocupações a fim 
de que o público de cada região 
possa acompanhar as escolhas 
estéticas e temáticas que o cole-
tivo desenvolveu ao longo de to-
dos esses  anos.
“NOSSA CHEGADA à rua 
nunca implicou o abandono das 
pesquisas anteriores. Pelo  con-
trário, hoje nosso trabalho cênico 
realizado no espaço público das 
praças,  parques e ruas reagru-
pa, tanto a exuberância, quan-
to a intimidade, tanto a músi-
ca quanto o sussurro. Reagrupa 
adultos e crianças atentos à po-
esia, ao silêncio e às tramas ur-
didas em dramaturgias e ence-
nações concebidas sob medida 
para a configuração feminina de 
nosso grupo e para o público dos 
espaços abertos, democráticos 
e, sobretudo, imprevisíveis das 
ruas”, contam as artistas.
AS ARTISTAS reforçam que 
muitos dos espetáculos esco-
lhidos para integrar a mostra, 
sobretudo Tem Francesa no 
Morro, não eram apresentados 
há muitos anos, fazendo com 
que as versões trazidas agora 
sejam quase releituras, um diá-
logo com o momento presente e 
com questões da atualidade.
SOBRE A INTERVENÇÃO. 

A obra é uma intervenção poé-
tica e intimista, que acontece na 
rua, feita por duas atrizes para 
uma pessoa ou um pequeno gru-
po. O espectador é convidado a 
escolher alguma lembrança em 
uma das gavetas de uma caixa. 
Isso é o pretexto para uma de-
terminada sequência de músi-
ca, poesia ou pequenos textos. 
Como num segredo comparti-
lhado, artista e espectador es-
tabelecem um momento de pro-
ximidade único. Um pequeno 
espetáculo feito para poucos es-
pectadores, um presente delica-
do e pessoal.
O ÔNIBUS TEATRO das 
Graças recebe o público domin-
go, 7/11, às 15 horas, com Canto 
a Canto, e às 16 horas, com 
Clarianas na Praça do Campo 
Limpo (Rua Dr Joviano 
Pacheco de Aguirre, 30 - 
Jardim Bom Refúgio). Dia 
13/11, sábado, às 16 horas, com 
Tem Francesa no Morro; dia 
14/11, domingo, às 16 horas, 
com Nas Rodas do Coração; dia 
20/11, sábado, às 16 horas, com 
Marias da Luz, e dia 21/11, do-
mingo, às 16 horas, com Quem 
Vem de Longe.
OS SETE PECADOS CAPI-
TAIS, libreto de Brecht para 
um balé cantado composto por 
Kurt Weill, estreia dia 5 de no-
vembro, às 20 horas, presencial, 
no Theatro São Pedro (Rua 
Barra Funda, 161 - Tel.: 
3661-6600, Barra Funda), 
em São Paulo. A obra será di-
rigida por Alexandre Dal Farra 
e o elenco conta com a atriz 
Gilda Nomacce, além da solista 
Denise de Freitas e direção mu-
sical de Ira Levin.
UMA DAS REFERÊNCIAS 
importantes da encenação é 
o filme A Mulher de Todos, de 
Rogério Sganzerla, que serviu 
como um canal de aproxima-
ção com a atualidade brasileira. 
Se Os Sete Pecados foi a primei-
ra obra de Brecht depois da as-
censão de Hitler na Alemanha, 
A Mulher de Todos foi o primei-
ro filme de Sganzerla depois da 
promulgação do AI-5. Ambas as 
obras tratam de mulheres no li-
mite da impossibilidade de rea-
lizar os seus desejos.
AS RÉCITAS acontecem nos 
dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 de 
novembro, quarta a sábado, às 
20 horas e domingos, às 17 ho-
ras. Os ingressos custam 80 re-
ais, 40 reais (estudantes, apo-
sentados, pessoas acima dos 60 
anos, pessoas de baixa renda, 
portadores de necessidades espe-
ciais e professores da rede públi-
ca estadual, devidamente iden-
tificados, pagam meia-entrada). 
Para mais informações, acesse: 
https://theatrosaopedro.org.br/.
COM DIREÇÃO ARTÍSTICA 
de Elias Andreato, que divide o 
roteiro com Célia Forte, Música 
Cênica reuniu artistas das ar-
tes cênicas e do universo musi-
cal, com a intenção de mostrar 
ao público de casa o melhor do 
repertório de música brasileira.
O RESULTADO foi três módu-
los repletos de música e poesia 
que a partir do dia 30 de outu-
bro, invadem as casas das pesso-
as espalhadas pelos quatro can-
tos do País.
AFINAL, os poetas já anuncia-
ram: quem canta seus males es-
panta, e é, basicamente, por isso 
que esse projeto surgiu, através 
da Lei Aldir Blanc: “resgatar a 
dignidade de todos nós, artistas 
brasileiros, para que possamos 
sobreviver e exercer o nosso ofí-
cio, levando alegria para estan-
car a tristeza”, bem disse Elias 
Andreato. O intuito é oferecer 
poesia, matéria prima valiosa 
nos dias de hoje.
O ELENCO escolhido é com-
posto por artistas completos, em 
sua essência. Atores e atrizes 
que cantam. Músicos que inter-
pretam, tudo junto e misturado. 
As apresentações acontecem, via 
streaming, através do Canal do 
YouTube da Morente Forte.
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As Graças com Juliana Gontijo, Vera Abbud e Eliana Bolanho

Inspirada em fenômeno 
global, Impala lança 
coleção de esmaltes 
“La Casa de Papel”

Considerada um fenômeno 
mundial, com sucesso de públi-
co e crítica, a série La Casa de 
Papel conquistou fãs nos qua-
tro cantos do planeta. Lançada 
em maio de 2017, a série chega 
a sua quinta e última tempora-
da neste ano, trazendo em sua 
trajetória diversos títulos, en-
tre eles, o 46º Prêmio Emmy 
Internacional na categoria me-
lhor série dramática em 2018. 
E para acompanhar esse mo-
mento histórico de desfecho, a 
Mundial e Impala se uniram a 
maior série do momento para 
um lançamento icônico e exclu-
sivo, uma edição especial com 
oito cores de esmaltes e um ali-
cate de cutículas de La Casa de 
Papel, uma coleção que vem re-
pleta de suspense, ação e muita 
intensidade.

Todo projeto foi desenvol-
vido focando exclusivamente 
no enredo da série, seus perso-
nagens e características, tudo 
para trazer produtos que si-
gam, fielmente, o impacto que 
vemos nas telinhas e que fazem 
La Casa de Papel ser esse fenô-
meno mundial. Os fãs da produ-
ção poderão encontrar oito cores 
que transmitem a personalida-
de dos personagens em suas fa-
las marcantes, os acontecimen-
tos e a realidade dos cenários da 
série, como “Bella Ciao”, “Que 
Comece o Matriarcado”, “É Mais 
que Um Golpe” e “Alcatraz”, 
por exemplo. Assim, os fãs que 
aguardam a última temporada 
completa da série, cujo Volume 
2 estreia no dia 3 de dezembro, 

poderão desfrutar do tão espera-
do desfecho, tendo nas mãos os 
esmaltes inspirados na história.  

A edição especial também 
traz um kit com alicate para 
cutículas e espátula, com o nome 
da série. O alicate Mundial La 
Casa de Papel é uma edição li-
mitada, desenvolvida para man-
ter o padrão de qualidade já per-
cebido pelos consumidores, mas 
trazendo o design da máscara 
mais famosa do mundo. É um 
modelo anatômico, com prote-
ção antimicrobial e mola em aço 
inox para melhor desempenho. 
Acompanha também uma espá-
tula branca ideal para raspar e 
empurrar a cutícula antes do 
uso do alicate.

Além disso, os esmaltes da 
coleção foram desenvolvidos 
com fórmula vegana, hipoaler-
gênica, livre de testes em ani-
mais e com pincel flat. Confira a 
apresentação das cores:

Coleção Impala 
La Casa de Papel

•Bella Ciao - Vermelho vibrante; 
•Sempre tem um plano - Cinza 
neutro;
•As máscaras caíram – Nude;
•É mais que um golpe - Dourado 
com pequenos pontos de ouro; 
•Que comece o Matriarcado - 
Preto intenso com partículas 
douradas, forte e necessário;
•Tudo pode desmoronar - Azul 
arroxeado;
•Alcatraz - Verde acinzentado;
•Fim de jogo - Branco óptico. 

Preço sugerido para cada 
esmalte da coleção Impala La 
Casa de Papel: R$ 5,90.

Preço sugerido para o kit 
com alicate e espátula: R$ 8,90.
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