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celso curi editorial
Em agosto abre-se a temporada de comemorações para nós do 
OFF. Dia 2 completamos 42 anos da marca OFF e isso é motivo de 
grande alegria, principalmente nesse momento em que as artes e a 
cultura estão sendo demonizadas. Festejaremos nosso aniversário 
em meio a um desmanche generalizado promovido pela Secretaria 
Especial de Cultura, que como o resto dessa desastrosa (indi) 
gestão, não acredita em liberdade de expressão artística e não tem 
medido esforços para nos aniquilar. Pior para eles, os terraplanistas 
/ fascistas, pois como disse a Fernanda Montenegro, ressurgiremos 
das cinzas. Fora energúmenos! Viva o OFF! Viva a Arte! Viva a Cultura!
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Luciano Gatti em Sofisma

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro
https://www.instagram.com/guiaoff
https://www.youtube.com/c/OFFPortaldeCultura/featured
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http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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A
AMAZONAS - O MAIOR ESPETÁCULO 
DO BRASIL
www.teatrowedo.com
No enredo, o ribeirinho Raimundo Bodó 
é um pescador, inventor de histórias, 
pai de oito filhas e esposo da dona 
Generosa, com quem é casado há 
muitos anos. Ele recebe visitantes 
diariamente na comunidade onde mora 
e em um dia, três viajantes de um outro 
mundo chegam no lugar. Produção: 
Espatódea Trupe. Direção: Árlisson Cruz 
e Emille Nóbrega. Domingo, a partir das 
18h (ingresso válido por 30h). Ingressos 
a partir de R$10. 14 anos. Estreia 
08/08. Temporada On Demand 30h (o 
espetáculo fica disponível pelo período 
indicado na plataforma do Teatro WeDo! 
e pode ser assistido uma única vez pelo 
espectador). 
O AMOR É UMA CONEXÃO 
INTERROMPIDA: NÃO HÁ NINGUÉM 
PERTO DE VOCÊ
www.teatrowedo.com 
Temporada ao vivo.

em casa
Quatro pessoas se reúnem do 
isolamento de suas casas para jogar. 
Elas se encontram para serem vistas, 
amadas e seguidas; sobretudo para que 
não estejam mais sós. Mas o prêmio 
do jogo é justamente o contrário. As 
participantes jogam desafios reais com 
perguntas e respostas imprevisíveis, 
decidindo o resultado da partida a cada 
momento. Espetáculo da Extraviada 
Cia. Direção Marco Antonio Oliveira. 
Quinta, 21h. Ingressos a partir de 
R$10 www.sympla.com.br/teatrowedo 
Dia 05/08.
ANTRO POSITIVO
www.antropositivo.com.br
Plataforma de Arte - online desde 2011, 
com conteúdos gratuitos. Pelo site, 
você acessa todas as publicações, 
com reflexões, fotografias e entrevistas 
exclusivas, além de ações especiais, 
como o OUTROS Festival de Arte e 
o seminário ADIANTE _ Cultura em 
Futuros na íntegra. Assista também o 
lançamento deste mês: a vídeo-palestra 
DRAMATURGIA: a escrita de outro real.

MEU FILHO SÓ ANDA UM POUCO MAIS LENTO
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http://www.teatrowedo.com
http://www.teatrowedo.com
http://www.antropositivo.com.br
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https://play.google.com/store/apps/details?id=agency.mufasa.culturaemcasa
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À PROCURA DE UMA DIGNIDADE
www.sympla.com.br/teatrocombolso
Uma mulher, moradora do Leblon e 
frequentadora de eventos culturais, 
sai para uma palestra e vai parar, por 
engano, no estádio do Maracanã, onde 
passa um longo tempo perdida entre 
os corredores escuros. Até que se dá 
conta de que a tal palestra não era 
ali. Texto: Clarice Lispector, do conto 
homônimo do livro “Onde Estivestes de 
Noite”. Direção: Ana Beatriz Nogueira. 
Atuação: Sandra Pêra. (40min). 
Sábado e domingo, 21h. R$10. 
14 anos. Estreia 07/08.
AUÊ
www.teatrosergiocardoso.org.br 
O espetáculo marcou a história da 
companhia. Em cena 21 canções 
autorais e inéditas. O espetáculo 
mescla teatro, dança, performance 
e, claro, música. A encenação utiliza 
as letras como dramaturgia e os 
sete atores/cantores, e um músico 
convidado, ainda são responsáveis 
por tocar todos os instrumentos ao 
vivo nesta verdadeira farra teatral. Um 
espetáculo da Barca dos Corações 
Partidos. Direção: Duda Maia. Direção 
audiovisual: Diego de Godoy. Direção 
musical e arranjos: Alfredo Del-Penho e 
Beto Lemos. Com: Ádren Alves, Alfredo 
Del-Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, 
Fabio Enriquez, Renato Luciano, Ricca 
Barros. Artista convidado: Rick de La 
Torre. Sexta a domingo, 20h. Estreia 
27/08.
BIG ACTRESS BRASIL 2021!
www.sympla.com.br/eventos?s=big+ac
tress+brasil&tab=eventos
Pocket Reality Show de tele-teatro 
online ao vivo que é um game show 
de tele-dramaturgia. Seis atrizes, 
confinadas e disputando o prêmio de 

Melhor Atriz da Noite! Direção: Bryan 
Parasky. Elenco: Bárbara Mistrineiro, 
Bibiana Cattani, Bryan Parasky, Camila 
Johann, Juliana Ferrari, Manoella 
Back e Nathy Neto. Roteiro: Elenco. 
Direção Musical: Nathy Neto. Sábado 
e domingo, 19h. R$10. 14 anos. De 07 
a 22/08.
CASA NATURA MUSICAL
www.casanaturamusical.com.br 
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
casanaturamusical/
Aguardando por um momento mais 
apropriado para a retomada dos 
shows presenciais, o espaço que 
consolidou uma programação diversa e 
plural também nas suas redes sociais 
prepara mais edições do projeto 
Afetos, que traz para as telas dos 
celulares um bate-papo de camarim 
íntimo e acolhedor compartilhado 
com o público. As lives do Afetos são 
transmitidas às quintas, 19h, pelo 
Instagram @casanaturamusical.
CENTRO DE PESQUISA TEATRAL 
CPT_SESC
www.sescsp.org.br/cpt 
Neste canal, você acompanha os 
percursos das artes cênicas, a partir 
de uma programação diversificada 
pautada pelos 5 eixos orientadores 
do CPT_SESC: Formação de 
atores; Criação e experimentação; 
Dramaturgia; Cenografia; Memória, 
acervo e pesquisa. O CPT, movimenta 
a cena do teatro brasileiro desde 
1982, quando o Grupo Macunaíma, 
dirigido por Antunes Filho (1929-
2019), foi convidado para compor 
as ações artístico-culturais do Sesc, 
especificamente no Sesc Consolação. 
Desde então, tornou-se um dos 
espaços mais icônicos da cidade de 
São Paulo se tratando de teatro.

http://www.sympla.com.br/teatrocombolso
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.sympla.com.br/eventos?s=big+actress+brasil&tab=eventos
http://www.casanaturamusical.com.br
http://www.instagram.com/casanaturamusical
http://www.sescsp.org.br/cpt
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http://www.antropositivo.com.br
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#CULTURAEMCASA
h t t p s : / / p l a y. g o o g l e . c o m / s t o r e /
apps/deta i ls? id=agency.mufasa.
culturaemcasa
Reúne a programação cultural 
produzida por artistas e profissionais 
do setor. Disponibiliza gratuitamente 
conteúdos inéditos das instituições, 
como a OSESP, a Jazz Sinfônica, a 
Pinacoteca, o Museu da Imagem e 
do Som, o Museu do Futebol, a São 
Paulo Companhia de Dança, o Projeto 
Guri, o Theatro São Pedro e o Teatro 
Sérgio Cardoso. E lives de diversos 
artistas renomados. 
13º FCD - FESTIVAL 
CONTEMPORÂNEO DE SÃO PAULO 
www.fcdsp.org 
Versão digital composta por palestras 
performativas, vídeos documentais e 
laboratórios de investigação artística. 
o Festival, ele foi organizado em 
três eixos: Lugares e Processos; 
Laboratórios de Investigação e Brasil 
Sequestrado, além de uma Conferência 
e Conversa. Artistas participantes: 
Cristian Duarte, Leandro Souza, 
Elisabete Finger, Wagner Schwartz, 
Laurent Goldring, Sheila Ribeiro, 
Raquel André, Miguel Pereira, T. Angel, 
Pedro Galiza, Nacera Belaza, Calixto 
Neto, Zahy Guajajara, Wellington 
Gadelha, Alice Ripoll/Cia REC, Uýra 
Sodoma e Ricardo Marinelli, além dos 
críticos de dança e artes performativas 
Helena Katz e Ruy Filho. Direção 
Artística: Adriana Grechi e Amaury 
Cacciacarro. De 03 a 15/08. Gratuito.
#EMCASACOMSESC
www.instagram.com/sescaovivo 
www.youtube.com/sescsp 
Iniciativa que proporcionou o encontro 
do público com artistas das mais 
diversas áreas e linguagens, em 
ambiente digital. Veja e reveja mais de 
400 lives de espetáculos.

EM NOME DA MÃE
www.youtube.com/user/portalsescrio
Ao deixar de lado o aspecto religioso 
e desmistificar a figura de Maria de 
Nazaré, mãe de Jesus, o espetáculo 
aborda a jornada íntima de uma mulher 
jovem, pobre, não casada – e grávida, 
tendo por isso sofrido os preconceitos de 
uma sociedade conservadora, patriarcal 
e machista. A história milenar, escrita 
por homens na Bíblia, aqui é contada 
por sua protagonista antes de se tornar 
a mãe do filho de Deus. A partir do livro 
Em nome da Mãe, de Erri de Luca. 
Concepção e dramaturgia: Suzana 
Nascimento. Tradução: Federico Puppi. 
Direção: Miwa Yanagizawa. Atuação: 
Suzana Nascimento. Participações 
especiais cantoras: Rita Beneditto, 
Kacau Gomes, Mari Blue, Fernanda 
Santanna e Alexia Evellyn | percussão: 
Marco Lobo. (60min). Sexta a domingo, 
19h. Gratuito. 14 anos. De 06 a 29/08.
EU AINDA ME LEMBRO… Um 
Documentário Cênico em Teatro 
Lambe-lambe
www.ciagufadeteatro.com
A Cia. Gufa de Teatro coloca à disposição 
de seu público quatro caixas de Teatro 
Lambe-lambe, um documentário 
cênico de até três minutos de duração, 
apresentado com exclusividade para um 
espectador de cada vez. Feixe de Luz, 
por Aione Figueiredo, a partir das 15h. 
Amor ao Quadrado, por David, a partir 
das 16h. Eu, Uma Criança (Des) Viada, 
por Fábio Eisner, a partir das 17h. Não 
Interrompam Meu Direito de Brincar, 
por Gustavo Assumpção, a partir das 
18h. Atores Documentaristas: Aione 
Figueiredo, David Amancio, Fábio Eisner 
e Gustavo Assumpção. Direção: Fábio 
Eisner. Provocação Cênica: Evinha 
Sampaio. Agende sua participação 
pelos telefones ou via whatsapp para: 
(11) 94067.5322 - com Cíntia Fer e (11) 
95824.3858 - com Maria Marcondes.
Dias 07, 15, 21 e 28/08. Gratuito. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=agency.mufasa.culturaemcasa
http://www.fcdsp.org
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.youtube.com/user/portalsescrio
http://www.ciagufadeteatro.com
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https://www.youtube.com/channel/UC0oyMFiJ0dXIs6nqQguii-A/featured
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GRUPO GIRAMUNDO 
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
GrupoGiramundo/featured 
Entre as ações comemorativas aos 
50 anos do Grupo Giramundo está 
a disponibilização na internet de 
montagens marcantes da companhia 
no YouTube. Os espetáculos 
são representativos de períodos 
distintos e também se diferenciam 
pelas técnicas de construção e 
manipulação dos bonecos, o que 
permite explorar as diferentes 
vertentes artísticas do grupo. Até 
10/08 - Os Orixás. De 11 a 25/08 - 
As Aventuras do Dr. Botica. Livre.
O INFERNO É UM ESPELHO DA 
BORDA LARANJA 
www.sympla.com.br /wander-b-- -
o-inferno-e-um-espelho-da-borda-
laranja-1808__1286307
Uma pessoa que não dorme, dentro 
de uma madrugada sem fim, vive 
sua jornada em direção ao inferno 
— e o inferno (por incrível que 
pareça!) não são os outros, como 
pensava Sartre, mas um velho 
espelho da borda laranja. (55min). 
Dramaturgia, direção e atuação: 
Wander B. Dramaturgismo: Elenice 
Zerneri. Dia 18/08, 20h. Ingressos a 
partir de R$10.
ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br
Em 2021, o Itaú Cultural seguirá 
ampliando a produção de conteúdo 
para diversos públicos, como cursos 
de EAD e vídeos, programação para 
crianças, podcast de literatura e 
de música no site, apresentações 
cênicas e musicais, debates, 

seminários e palestras da instituição 
e na Enciclopédia Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileiras.
MARCIA MILHAZES CIA DE 
DANÇA
Quatro vídeos dança que abordam 
uma temática tão atual e delicada: 
a existência. Direção artística, 
coreografia e concepção Marcia 
Milhazes.
Cisne
youtu.be/kUUcK6uqvdo 
O Quarto
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ 
Estas duas obras, pertencem a um 
extrato de um solo coreográfico 
inédito que relata experiências 
de um homem, artista da dança, 
mergulhado nas suas memórias 
afetivas dentro de um quarto 
confinado. Intérprete Domenico 
Salvatore Santoro.
Guarde-Me Revisitado
youtu.be/qsNrJZHNMKM 
Pertence à segunda parte da trilogia 
inspirada no universo literário 
de Cartas de Amor, escritas por 
pessoas anônimas ou não e que 
hoje ecoam ainda mais fortes 
dentro de nós, artistas, indivíduos, 
que a concebemos com reflexão. 
Intérpretes Ana Amélia Vianna e 
Domenico Salvatore Santoro.
Pássaros
youtu.be/ViaHHi9ygQ8 
Cenas de um homem, uma mulher, 
que carregam em seus corpos 
a solidão, vestígios de sonhos 
na busca pela possibilidade do 
reencontro. 

http://www.youtube.com/c/GrupoGiramundo/featured
http://www.sympla.com.br/wander-b---o-inferno-e-um-espelho-da-borda-laranja-1808__1286307
http://www.itaucultural.org.br
http://youtu.be/kUUcK6uqvdo
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
http://youtu.be/qsNrJZHNMKM
http://youtu.be/ViaHHi9ygQ8
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MEUS CABELOS DE BAOBÁ
www.teatrowedo.com
Inspirado no caráter cíclico das mitologias 
africanas, a história se desenvolve em 
torno de Dandaluanda. Ao se deparar 
com episódios nefrálgicos na infância, 
a menina fantasia um diálogo com o 
Baobá e é correspondida. A magia que 
emana da árvore de origem africana, 
invade a cena e faz com que a mulher 
Dandaluanda, também alimentada 
pela sua ancestralidade, valorize sua 
identidade negra e se torna rainha. 
Com Fernanda Dias, Beá e Ana Paula 
Black. Direção de Vilma Melo. Sexta, a 
partir das 18h (ingresso válido por 30h). 
Ingressos a partir de R$10. 14 anos. 
De 13/8 a 17/9. Temporada On Demand 
30h (o espetáculo fica disponível pelo 
período indicado na plataforma do 
Teatro WeDo! e pode ser assistido uma 
única vez pelo espectador).
MATRIARCADO-AMÉRICA
https://www.youtube.com/channel/
UC0oyMFiJ0dXIs6nqQguii-A/featured 
Dividida em duas partes, a nova 
montagem da Estelar de Teatro é 
inspirada pelas obras de importantes 
autoras latino-americanas, como a 
boliviana Maria Galindo, a chilena Lina 
Meruane, a nicaraguense Gioconda 
Belli e a mexicana Elena Poniatowska. 
No espetáculo online, uma Organização 
de Mulheres Eróticas em Menopausa 
que, com a ajuda de uma Máquina 
de Sonhos e um espírito de mulher 
chamado “Jesusa”, que encarnou 
mais de 30 vezes na América Latina 
e sempre foi morta por feminicídio, 
escreve uma nova Bíblia Antropofágica 
que começa a instaurar novas 
realidades poéticas, éticas e mágicas 
no continente. Parte 1 - A Sociedade 
Das Eróticas Em Menopausa - Texto: 
Viviane Dias. Direção: Ismar Rachmann 
e Viviane Dias. Elenco: Anderson 

Negreiro, Viviane Dias, Nathalia Lorda, 
Clarissa Drebtchinsky, Rico Marcondes, 
Gabriel Moreira, Lucia Soledad Spívak. 
Participação especial: Beth Belli e Olga 
Lucia. Edição: Vic Von Poser e Taurina 
Filmes. (60min). Sábado e domingo, 
19h30. Gratuito. 14 anos. Canal de 
Youtube da Estelar de Teatro. De 07 a 
29/08.
MUNGUNZÁ DIGITAL
w w w . c i a m u n g u n z a . c o m . b r /
programacao 
Uma plataforma feita por artistas e 
para artistas, nas suas pluralidades 
de ideias, corpos e possibilidades, e 
para um público que se interessa por 
arte. Coletânea on-line de produções 
artísticas em suas diversas 
ramificações, como teatro, dramaturgia, 
encenação, música, artes visuais, 
dança, circo e literatura. A cada mês 
uma nova curadoria será lançada na 
plataforma digital.
OS NAVES 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c /
ÍnterosColetivo 
O caso dos irmãos Naves entrou para 
história como um dos maiores erros 
do judiciário brasileiro. A montagem 
teatral reflete sobre os recorrentes 
casos de injustiça e autoritarismo na 
sociedade. Direção artística: Ínteros 
Coletivo de Atores. Elenco: Aline 
Loureiro, Ana Paula Desenzi, Ariadne 
Lima, Barbara Rodrigues, Chrystian 
Roque, Guigo Ribeiro, Guto Mendonça, 
Meyre Nascimento, Nicole D’Fiori, 
Rafael Caldas, Rodrigo Cristalino, 
Rômulo Martins e Stefania Robustelli. 
Direção de fotografia: Lucas Benoit. 
Composição Musical: Chrystian Roque, 
Guigo Ribeiro, Meyre Nascimento e 
Rodrigo Cristalino. (60min). Sexta a 
domingo, às 19h e às 21h. Gratuito. 
14 anos. De 20 a 29/08.

http://www.teatrowedo.com
https://www.youtube.com/channel/UC0oyMFiJ0dXIs6nqQguii-A/featured
http://www.ciamungunza.com.br/programacao
https://www.youtube.com/c/�nterosColetivo
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15

QP

NOSSO CANTO ESPAÇO DE ARTE 
E CULTURA
www.facebook.com/nossocantoteatro
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
nossocantoteatro/
Espaço Cultural sede do Grupo 
Trapo busca promover o diálogo 
com diversas expressões artísticas 
como: o teatro, a dança, a música, 
a fotografia, vídeo-arte, a poesia a 
performance. Além de fomentar uma 
programação mensal com preços 
acessíveis e atividades diárias de 
Iniciação Teatral em  Dança, Canto 
Popular e Workshops para todos 
os tipos de públicos. R. Medeiros 
de Albuquerque 357 – Ao lado 
do Beco do Batman. São Paulo. 
T. 11 99594.7481.
PARECE GUERRA, PORQUE É 
GUERRA, SÓ NÃO É A GUERRA 
QUE PARECE SER - Militares e a 
Guerra Híbrida no Brasil Atual
www.YouTube.com/TabladodeArruar 
O grupo Tablado de Arruar às vésperas 
de completar 20 anos de atividade 
- sempre se debruçou em assuntos 
e pesquisas extensas que geraram 
trabalhos autorais profundamente 
ligados à realidade política brasileira. 
Para dar continuidade à pesquisa O 
foco é a atual militarização do poder 
em curso no país. A companhia vai 
tratar de questões políticas tendo 
como objeto de estudo as estratégias 
contemporâneas utilizadas pelos 
militares brasileiros para a ocupação 
do poder no Brasil, cuja gênese 
remete à Lei da Anistia (1979) e à 
Comissão da Verdade (2011-14).
Ciclo de Debates - Conversas com 
especialistas às terças, 20h - dia 
03/08, com Bruno Manso e Chico 

Otávio. Tema: Milícias E Militares No 
Brasil Atual. Dia 10/08, com Coronel 
Marcelo Pimentel e João Roberto 
Martins. Tema: Militares Na Política. 
Dia 13/08, com José Genoino. 
Tema: A Esquerda Brasileira e o Alto 
Comando.
Ciclo de Leituras - Leituras 
dramatizadas às quintas, 20h - atores 
e atrizes: Alexandra Tavares, André 
Capuano, Clayton Mariano, Gabriela 
Elias, Lígia Oliveira. Direção: 
Alexandre Dal Farra. Dia 05/08 - 
Leitura do depoimento do Paulo 
Malhães à CNV. Dia 12/08 - Leitura de 
trechos das peças: Stuff Happens, de 
David Hare (Inglaterra) + As Nações 
Unidas, de José Agrippino de Paula 
(Brasil). Gratuito. Até 13/08.
QUASE DE VERDADE
Assista na Plataforma do Youtube de 
cada um dos teatros
Uma aventura muito bem latida pelo 
cachorro Ulisses para Clarice, sua 
dona que compreende o significado 
de seus latidos e escreve tudo. 
O sabido e afetuoso cachorro conta 
o que está rolando lá no quintal do 
vizinho. Idealização: GpeteanH e 
Marcelo RaffaH. Elenco: Débora 
Duboc e Carol Badra. Direção 
Artística: Carol Badra, Débora Duboc, 
GpeteanH, Petrônio Gontijo, Marco 
Lima. Dramaturgia: Marco Lima. 
Direção Musical e Música Original: 
Marcelo Pellegrini. Dias 14 e 15/08, 
16h – Teatro Arthur Azevedo. Dias 
18 e 24/08, 16h – Centro Cultural 
Tendal da Lapa. Dias 21 e 22/08, 16h 
– Teatro Paulo Eiró. Dias 25, 26 e 
27/08, 16h – Centro Cultural Penha. 
Dias 28 e 29/08, 16h – Teatro Alfredo 
Mesquita. Gratuito.

http://www.facebook.com/nossocantoteatro
http://www.instagram.com/nossocantoteatro
http://www.YouTube.com/TabladodeArruar
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RETALHOS
www.sympla.com.br
Espetáculo composto por cenas 
gravadas e ao vivo, variando entre 
uma linguagem mais cinematográfica 
e outras mais teatrais. Junta histórias 
diferentes, de universos distintos para 
compor uma narrativa que converse 
com o imaginário social do público. 
É apresentada em seis cenas em um 
jogo cênico entre um ator e uma atriz. O 
roteiro é composto por textos autorais, 
e também inspirados em obras de Jô 
Bilac, Chico Buarque, Renato Russo 
e Bíblia. Direção: Lucas Ronconi. 
Roteiro: Lucas Ronconi e Rosana 
Castello. Elenco: Alícia Ignácio, Júlia 
Delgado e Lucas Ronconi. Dias 04 e 
05/08, 20h. R$25.
REUNIÃO DE CONDOMÍNIO - 
UMA ASSEMBLEIA CÔMICO 
EXTRAORDINÁRIA
w w w . e v e n t i m . c o m . b r / a r t i s t /
edificio-bandeirantes/ 
Um cheiro de podre e uma infestação 
de cupins começam a tomar conta do 
Edifício Bandeirantes, um condomínio 
de classe média alta – porém quase 
falida, em São Paulo. O síndico, um 
coach mediano e corrupto convoca uma 
assembleia extraordinária por zoom 
para tentar encontrar uma solução 
para o problema. Dela, participam 
alguns condôminos. Porém, o que 
deveria ser uma reunião para tratar 
exclusivamente dos problemas, acaba 
criando uma série de desavenças entre 
os moradores revelando, com muito 
humor, as várias facetas de cada um. 
Texto: Franz Keppler. Direção: Daniel 
Warren. Elenco: Patrícia Gasppar, 
Andrea Dupré, Ed Moraes, Rafael 
Primot, Nilton Bicudo, Daniel Tavares. 
Assista On Demand. Ingressos a partir 
R$25. Até 23/08.

SAL
www.sympla.com.br
Uma história de amor, um show, um 
espetáculo que conta a trajetória de 
um amor revivido pela protagonista 
através de memória de viagens 
reais e imaginárias, sendo que 
a verdadeira jornada é a mais 
ilusória, porque ela acredita que 
encontrará os vestígios que um 
homem desaparecido apagou, 
cuidadosamente. De Eugenio 
Barba (baseado no romance de 
Antonio Tabucchi, intitulado: Si sta 
facendo sempre più tardi). Direção, 
interpretação e tradução: Christiane 
Tricerri. Segunda a sábado, 21h; 
domingo,17h30 e 21h. Gratuito. 
14 anos. Até 12/08.
SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo 
www.youtube.com/sescsp 
Iniciativa que proporcionou o 
encontro do público com artistas das 
mais diversas áreas e linguagens, 
em ambiente digital. Veja e reveja 
mais de 400 lives de espetáculos do 
#EmCasaComSesc.
SESC DIGITAL
https://sesc.digital/home 
Uma plataforma de conteúdo que 
visa transpor as ações do Sesc São 
Paulo ao ambiente e à linguagem 
digitais, expandindo o alcance das 
suas práticas de ação e difusão 
cultural de forma substancial e 
diferenciada, fortalecendo seu 
compromisso com um processo 
educativo participativo, continuado 
e inclusivo.

http://www.sympla.com.br
http://www.eventim.com.br/artist/edificio-bandeirantes
http://www.sympla.com.br
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://sesc.digital/home
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T

SESC TV
https://sesctv.org.br 
O SescTV é o canal cultural que enxerga 
a ideia de televisão não apenas como um 
veículo, mas como uma manifestação 
da arte audiovisual. Disponível 
gratuitamente na internet e em 
operadoras de TV por assinatura, o canal 
produz e exibe programas dedicados 
à difusão de diversas formas de artes. 
Composta de musicais, documentários 
e debates nas áreas de teatro, música, 
dança, literatura, cinema, artes visuais, 
cultura regional e arquitetura, nossa 
programação oferece ao telespectador 
o acesso a espetáculos e à discussão 
crítica sobre manifestações artísticas, e 
também a aquisição de conhecimentos 
sobre a cultura brasileira.
SOBRE AS COISAS - Coreo-Infância 
Em Tempos De Espera
www.youtube.com/lagartixanajanela 
Uma pesquisa sobre a dança 
contemporânea para e com crianças 
inseridas no contexto do espaço urbano. 
A própria ideia de deslocamentos 
e derivas - que fazem parte tanto 
do universo da infância quanto do 
grupo - foram afetadas diretamente 
pela pandemia. Espetáculo do Grupo 
Lagartixa na Janela. Direção Artística: 
Uxa Xavier. Performers: Aline Bonamin, 
Andrea Fraga, Bárbara Schil, Tatiana 
Cotrim e Vinicius Brasileiro. (35min). 
De 01 a 22/08. Gratuito. Livre. 
SOFISMA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso/
Solfie sai em busca de si. Para tanto, 
faz uma viagem para dentro em busca 
de entender seu lugar no mundo, 
seu feminino e as amarras que uma 
sociedade machista impõe à mulher, 
criando miopias na sua existência, função 
social e afetividade. Em sua caminhada, 

encontra seu espectro, Tony, ora sua 
completude, ora o oposto masculino, 
que representa a ancestralidade cultural 
da nossa sociedade e do patriarcado 
que, de alguma maneira, promovem 
diversas maneiras de abusos, impondo 
pré-condições ao feminino. (32min). 
Dramaturgia: Biah Ramos. Roteiro 
adaptado: Paulo Gabriel. Direção: Elder 
Fraga. Elenco: Biah Ramos e Luciano 
Gatti. Diretor de Fotografia: Tomires 
Ribeiro. Direção de Arte: Cesar Rezende. 
Teatro Sérgio Cardoso Digital. Segunda, 
quinta e domingo; 21h. Gratuito. 16 anos. 
Até 15/08. 
TEATRO MORUMBISHOPPING
www.teatromorumbishopping.com.br/ 
Quatro anos de cultura e entretenimento 
da melhor qualidade, para mais de 
164 mil pessoas e com mais de 180 
espetáculos! Acompanhem nossas 
redes sociais e fiquem por dentro de toda 
a programação on-line.
TEATRO PARA ALGUÉM
www.teatroparaalguem.com.br/ 
www.instagram.com/teatroparaalguem/ 
Surgiu em 2008 a partir de uma pesquisa 
da atriz e diretora Renata Jesion e 
do diretor de fotografia Nelson Kao. 
Eles viram na Internet uma ferramenta 
adicional capaz de renovar, democratizar 
e popularizar o Teatro, influenciados 
pelos novos paradigmas da Cultura 
Digital. Mais de 80 produções disponível.
TEATRO VIVO EM CASA
www.instagram.com/vivo.cultura/
Espetáculos com transmissão ao 
vivo a partir do palco do Teatro Vivo. 
Os ingressos serão gratuitos e limitados. 
Apresentações aos sábados. Os 
interessados poderão se inscrever 
sempre na quinta-feira anterior ao 
dia da apresentação via site www.
teatrovivoonline.com.br ou no link do 
perfil no Instagram @vivo.cultura.

https://sesctv.org.br
http://www.youtube.com/lagartixanajanela
http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
http://www.teatromorumbishopping.com.br
http://www.teatroparaalguem.com.br
http://www.instagram.com/teatroparaalguem
http://www.instagram.com/vivo.cultura
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TEATRO WEDO!
www.teatrowedo.com
Inaugurado em Fevereiro de 2021, o 
Teatro WeDo! é o primeiro Teatro Virtual 
e Imersivo da América Latina e vem se 
consolidando como uma casa virtual de 
referência na exibição de espetáculos de 
e-Teatro. Desde a abertura, já recebeu 
nomes como Teatro Oficina, Armazém 
Cia. de Teatro, Núcleo Pequeno Ato, 
Inquieta Cia., Zé Celso, Irene Ravache, 
Alexia Twister, Silvero Pereira, Anielle 
Franco e Viviane Mosé. Também se 
tornou a primeira casa virtual na Sympla, 
ao lado dos grandes teatros brasileiros, e 
segue com uma programação completa, 
com espetáculos e eventos ao vivo e 
On Demand. Em Agosto, fortalece seu 
compromisso com a diversidade culturais 
e parcerias de todo o Brasil, trazendo de 
Manaus o espetáculo “Amazonas” da 
Espatódea Trupe, do Rio de Janeiro “Meus 
Cabelos de Baobá” com Fernanda Dias, 
Beá e Ana Paula Black, e de São Paulo, 
“O amor é uma conexão interrompida” 
da Extraviada Cia. Mais informações 
em www.wedoentretenimento.com.
TORMENTO
www.sympla.com.br
Partindo de uma pesquisa sobre o 
confinamento e suas consequências, e 
também de experiências pessoais trazidas 
pelos atores, construíram coletivamente 
uma dramaturgia inspirada na peça “Entre 
Quatro Paredes”, escrita por Jean Paul 
Sartre em 1944. Esta peça de Sartre 
imortalizou a famosa expressão “o inferno 
são os outros”. Dramaturgia: criação 
coletiva - Eucir de Souza, Fernanda 
Viacava, Marcio Mariante e Rosana Stavis. 
Direção: Eucir de Souza. Elenco: Fernanda 
Viacava, Marcio Mariante e Rosana Stavis. 
Diretor Visual: André Grynwask. (40min). 
Sexta e sábado, 21h. Ingressos a partir de 
Gratuito a R$50. 18 anos. De 06 a 28/08.

http://tramatshirts.great-site.net/?i=1
http://www.teatrowedo.com
http://www.sympla.com.br
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presencial
O CEGO E O LOUCO
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
TeatroPetraGoldONLINE
Dois irmãos vivem juntos uma vida 
reclusa: o mais velho é um pintor que 
não exerce mais a profissão desde 
que perdeu a visão, e o mais novo, 
um jovem frágil a quem coube a 
prematura responsabilidade de cuidar 
de si e do irmão deficiente visual. 
O cotidiano solitário dos irmãos sofre 
uma reviravolta com a chegada de 
uma nova vizinha, e um simples chá 
de boas-vindas se transforma num 
thriller psicológico. Texto: Claudia 
Barral. Direção: Gustavo Wabner. Com: 
Alexandre Lino e Daniel Dias da Silva. 
(60min). Teatro PetraGold – R. Conde 
de Bernadote, 26. Leblon. Rio de 
Janeiro. Ingresso transmissão ao vivo 
e on-line: a partir de R$20. Ingressos 
plateia presencial: R$50. 12 anos. 
Reestreia 12/08.
CORAÇÃO DE CAMPANHA
https://ccbb.com.br/rio.../programacao/
coracao-de-campanha/
Através da história de um casal 
quarentenado, a peça fala, em tom 
leve e comovente, da possibilidade de 
reaproximação das famílias durante 
a pandemia, da importância da 
solidariedade em meio às perdas e 
do nascimento de grandes amizades 
amorosas. Texto e direção: Clarice 
Niskier. Supervisão de direção: Amir 
Haddad. Elenco: Clarice Niskier e 
Isio Ghelman. (70min). CCBB Rio 
de Janeiro – R. Primeiro de Março, 
66. Rio de Janeiro – T. 21 3808.2020. 
Quinta a sábado, 18h e domingo, 17h. 
R$30. 16 anos. Até 08/08.

AS DESMEMÓRIAS DA EMÍLIA – 
A MARQUESA DE RABICÓ
www.facebook.com/nossocantoteatro
A boneca mais famosa do mundo 
da literatura infanto-juvenil, resolveu 
escrever suas “desmemorias”, que 
segundo ela, são fatos esquecidos 
com meias verdades inteiras 
contadas do seu jeitinho. Baseado 
na Obra de Monteiro Lobato. Direção 
e adaptação: Muriel Vitória. Com: 
A Trupe Trapo - Vitória Maya, Diego 
Britto, Marília Pacheco, Lucas Soares, 
Mayco Moreira e Pedro Pó. Nosso 
Canto Espaço de Arte e Cultura – 
R. Medeiros de Albuquerque 357. 
Ao lado do Beco do Batman. São Paulo. 
T. 11 99594.7481. Sábado, 16h. R$30. 
07 anos. Até 28/08.
AS DESVENTURAS DE PINÓQUIO
www.facebook.com/nossocantoteatro
Um grupo de atores muito atrapalhados 
e inseparáveis que adoram contar 
histórias e se divertirem juntos pelo 
mundo afora, sua próxima partida: 
Contar e Recontar a clássica história 
do boneco mais famoso do mundo: 
Pinóquio. Direção e adaptação: Muriel 
Vitória. Com: Trupe Trapo - Lucas 
Santana, Mariana Figueiredo, Pedro 
Pó, Graziele Gomes, Wellington Nascto 
, Drea Ferreira e Amanda Bittencourt. 
Nosso Canto Espaço de Arte e 
Cultura – R. Medeiros de Albuquerque 
357. Ao lado do Beco do Batman. São 
Paulo. T. 11 99594.7481. Domingo, 
15h. R$30. 07 anos. Até 29/08.
ELA & EU: Vesperal Com Chuva
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
TeatroPetraGoldONLINE
Com humor, delicadeza e alguma 
nostalgia, uma mulher conta histórias 
de sua vida, seus sonhos de quando 
era jovem, desencantos, alegrias e 
medos. Inspirado no conto de Lúcia 

http://www.sympla.com.br/produtor/TeatroPetraGoldONLINE
https://ccbb.com.br/rio.../programacao/coracao-de-campanha
http://www.facebook.com/nossocantoteatro
http://www.facebook.com/nossocantoteatro
http://www.sympla.com.br/produtor/TeatroPetraGoldONLINE
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Benedetti. Texto: Rogéria Gomes e 
Rômulo Rodrigues. Direção: Rogéria 
Gomes. Supervisão Geral: Cláudio 
Lins. Com: Suely Franco. Teatro 
PetraGold – R. Conde de Bernadote, 
26. Leblon. Rio de Janeiro. Ingresso 
transmissão ao vivo e on-line: a partir 
de R$20. Ingressos plateia presencial: 
R$50. Livre. De 07 a 28/08.
FALE MAIS SOBRE ISSO
www.teatrorenaissance.com.br
A comédia discute a capacidade e 
o desejo de mudança das pessoas 
que procuram a psicoterapia. 
Em cena, uma psicóloga trabalha as 
questões de quatro de seus pacientes 
que acabam por decifrar suas 
próprias emoções. Ideia Original: 
Pedro Vasconcelos. Texto: Flávia 
Garrafa. Direção: Pedro Garrafa. 
Com: Flávia Garrafa. (70min). Teatro 
Renaissance – Al. Santos, 2233. 
São Paulo. Sábado, 17h30. R$70. 
14 anos. Estreia 07/08.
FESTIVAL DE MONÓLOGOS
www.facebook.com/nossocantoteatro
Dias 07 e 08/08 – Correnteza. 
Direção: Muriel Vitória. Interpretação: 
Natália Codo. 14 anos. Dias 14 e 
15/08 - Tanto Frida Quanto Eu. 
Direção e argumento: Muriel Vitória. 
Interpretação e argumento: Marília 
Pacheco. 14 anos. Dias 21 e 22/08 
- Eu, Chica. Direção: Muriel Vitória. 
Interpretação: Priscilla Rosa. 18 anos. 
Dias 28 e 29/08 - A Festa de Santana. 
Direção: Muriel Vitória. Interpretação: 
Mayco Moreira. 18 anos. Nosso 
Canto Espaço de Arte e Cultura 
– R. Medeiros de Albuquerque 357. 
Ao lado do Beco do Batman. São 
Paulo. T. 11 99594.7481. Sábado, 20h 
e domingo, 18h. R$30.

MEU FILHO SÓ ANDA UM POUCO 
MAIS LENTO
h t t p s : / / o i f u t u r o . o r g . b r /
agendamentocentrocultural/
A obra do autor croata depois de 
filmada integralmente, será exibida aos 
estilhaços em 24 telas que ocuparão 
as galerias do Oi Futuro, formando um 
labirinto narrativo no qual o visitante 
poderá ‘navegar’ livremente, ‘editando’ 
seu próprio filme. De forma poética 
e bem-humorada, as tramas se 
desenvolvem em torno dos preparativos 
para o aniversário de Branko, um jovem 
que está perdendo a capacidade de 
andar. A partir da peça homônima de 
Ivor Martinić. Idealização, roteiro e 
direção geral: Rodrigo Portella. Elenco: 
Simone Mazzer, Felipe Frazão, Elisa 
Lucinda, Maria Esmeralda Forte, 
Camila Moura, Verônica Rocha, 
Antônio Pitanga, Enrique Diaz, Leandro 
Santanna e Hipólyto. Fotografia e 
montagem: Pedro Murad. Oi Futuro – 
R. Dois de Dezembro, 63. Flamengo. 
Rio de Janeiro. T. 21 3131.3060. Quarta 
a domingo: das 12h às 13h30, das 14h 
às 15h30 e das 16h às 18h. Entrada 
Gratuita (mediante agendamento). 
14 anos. Estreia 12/08.
NEBLINA
www.eventim.com.br 
Depois de passar com o carro sobre uma 
pedra no trevo de uma estrada deserta, 
uma mulher, caminha mais de uma hora 
em busca de socorro, até encontrar uma 
casa com as luzes acesas, onde mora 
um homem solitário e de personalidade 
pouca amistosa. Texto: Sérgio Roveri. 
Direção: Yara de Novaes. Elenco: 
Fafá Rennó e Leonardo Fernandes. 
(60min). Centro Cultural Banco do 
Brasil – R. Primeiro de Março, 66. 
Centro. Rio de Janeiro. T 21 3808.2020. 
12/08. Quinta a sábado, 18h; domingo, 
17h. R$30. 14 anos.

http://www.teatrorenaissance.com.br
http://www.facebook.com/nossocantoteatro
https://oifuturo.org.br/agendamentocentrocultural
http://www.eventim.com.br
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OLHARES DE PERFIL – O MITO 
GRETA GARBO
http://www.commune.com.br 
Após 20 anos, o premiado espetáculo 
volta aos palcos de São Paulo. A 
peça se passa em um nightclub off 
Broadway em 1940, onde um ator 
semelhante a Greta Garbo interpreta 
a diva do cinema. Porém começam a 
desconfiar que ele seja na verdade a 
própria Garbo preparando mais um de 
seus personagens. Texto: Alejandra 
Guibert e Roberto Cordovani. Direção: 
Roberto Cordovani. Elenco: Roberto 
Cordovani, Ruben Gabira e Alan 
Ferreira. (80min). Teatro Commune 
– R. da Consolação, 1218. São Paulo. 
Reservas T. 11 97768.8263. Sábado, 
20h e domingo, 19h. R$60. 16 anos.
SEM PALAVRAS
h t t p s : / / o i f u t u r o . o r g . b r /
agendamentocentrocultural 
Videoinstalação da Companhia 
Brasileira de Teatro.
Num apartamento mais ou menos 
vazio, posto à venda, na duração 
de um dia, uma sequência de 
possibilidades de encontros. Um 
corpo de mulher está em trânsito. 
Outras sete personagens também em 
deslocamento e em transição passam 
por esse apartamento. Podemos ver 
oito pessoas com seus diferentes 
corpos, imagens sociais, referências, 
histórias de vida, mundos imaginados. 
Elas podem ser uma só. Elas podem ser 
muitas outras. Elas podem ser aspectos 
do imaginário de alguém. Esse alguém 
é ela, em trânsito. Uma pessoa e uma 
multidão. Direção e Texto: Marcio 
Abreu. Dramaturgia: Marcio Abreu e 
Nadja Naira. Elenco: Fábio Osório 
Monteiro, Giovana Soar, Kauê Persona, 
Kenia Dias, Key Sawao, Rafael 
Bacelar, Viní Ventania Xtravaganza e 

Vitória Jovem Xtravaganza. Direção 
Musical e Trilha Sonora Original: Felipe 
Storino. Direção de Movimento: Kenia 
Dias. Cenografia: Marcelo Alvarenga 
| Play Arquitetura. Vídeos: Batman 
Zavareze. Oi Futuro Flamengo - 
R. Dois de Dezembro, 63 – Flamengo. 
Rio de Janeiro. T. 21 3131.3060. Quarta 
a domingo. Primeira sessão: 12h às 
13h30, segunda sessão: 14h às 15h30 
e terceira sessão: 16h às 18h. Gratuito 
(mediante agendamento). Até 29/08.
SERTÃO ENCANTADO
www.teatrogazeta.com.br /event /
sertao-encantado/ 
A noite de São João já chegou ao 
sertão de Araguaína! E é lá que 
um jovem casal desperta para o 
amor! Rosinha é uma menina cheia 
de sonhos, que se encanta com a 
doce voz de Pirilampo ressoando às 
margens do Rio Araguaia. Esse amor é 
um sentimento novo e puro e, mesmo 
sem se conhecerem, saem à procura 
um do outro. Texto e direção, Diego 
Summer. Elenco: Diego Summer, 
Cleo Ribeiro, Diogo Guedes, Gabriela 
Gaabe, Gleidson Figueiredo, Juliane 
Ribeiro, Tom Nunes. Músicos: Vinicius 
Saldaña, Ricardo Saldaña, Pablo 
Moura, Dos Santos Vinicius. Direção 
musical: Ricardo Saldaña. Teatro 
Gazeta – Av. Paulista, 900. São Paulo. 
Domingo, 15h. Gratuito - arrecadação 
solidária de 1Kg de alimento não 
perecível. Até 22/08.
O SUPER C
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso 
www.teatrosergiocardoso.org.br 
É um espetáculo sobre meio ambiente 
e cidadania, direcionado ao público 
infanto-juvenil. Dna Izilda trabalha na 
casa da família de Seu Otávio e vê a 
falta de preocupação em preservar o 

http://www.commune.com.br
https://oifuturo.org.br/agendamentocentrocultural
http://www.teatrogazeta.com.br/event/sertao-encantado
http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
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meio ambiente, colocando em risco 
a sobrevivência do homem na Terra. 
Resolve pedir ajuda ao Super C, o 
Super Cidadão, para conscientizá-los 
de que cada um deve fazer a sua 
parte pela sustentabilidade do planeta. 
O Super C elabora um plano para levá-
los a visitar a Super City, a Cidade do 
Futuro, onde eles poderão aprender 
alguma coisa. Texto e direção: Sérgio 
Carrera. Coautor: Jorge Julião. Com: 
João Soran, Ludmilla Corrêa, Paula 
Zaneti e Paulo Barros. (40min). Teatro 
Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153. 
Bela Vista. São Paulo. T. 11 3288.0136. 
Sábado e domingo, 15h. R$40. Livre. 
De 07 a 29/08.
(a) TRÍPTIKA NOITE
https://westplaza.com.br/lazer/teatro/ 
www.ingressoparatodos.com.br
www.sympla.com.br
Histórias que se passam em uma noite 
de Carnaval em São Paulo, mas que 
poderiam acontecer em qualquer cidade 
do mundo, são o ponto de partida do 
espetáculo da Cia. Contumaz, inspirado 
no Teatro do Absurdo. Dividida em 
três histórias – Acossada, Parkour e 
Tatu – a montagem é uma crítica ácida 
a complexidade humana e apresenta 
realidades críveis, mas que levantam 
dúvidas quanto a sua concretude, já 
que os absurdos não escolhem hora 
e nem local para acontecer. Texto e 
direção: Elton Helio. Elenco: Carolina 
Marafiga, Filipe Ortiz, Juliana Okuda, 
Natali Duarte, Pedro Dorigon, Leal 
Duarte, Mel Santos, Gabriel Frossard 
e Jamile Guedes. (70min). Teatro 
Shopping West Plaza / Sl Laura 
Cardoso - Av. Francisco Matarazzo, 
s/nº. Barra Funda. São Paulo. 
T. 11 3384.8045. Sexta, 21h. R$40. 
14 anos. De 06 a 27/08.

UM PICASSO
https://grupotapa.com.br.
Durante a ocupação nazista de Paris em 
1941, Pablo Picasso é levado a um porão 
para ser interrogado por uma agente do 
Ministério da Propaganda Nazista, cuja 
missão secreta é obter a autenticação do 
pintor em, pelo menos, uma de três obras 
que foram confiscadas recentemente. O 
Ministério da Cultura nazista planeja uma 
suposta “exposição”, todavia o objetivo 
é queimar obras de “arte degenerada”. 
Os personagens se envolvem em uma 
negociação que se revela um verdadeiro 
embate sobre arte, política, verdade, 
morte e atração de poder. (80min). 
Texto: Jeffrey Hatcher. Direção: Eduardo 
Tolentino de Araujo. Elenco: Sergio 
Mastropasqua e Clara Carvalho. Teatro 
Aliança Francesa – R. General Jardim 
182. São Paulo. T. 11 3572.2379. Quinta 
a sábado, 20h e domingo, 17h. Ingressos: 
R$40 (qui e sex) e R$60 (sab e dom) - 
vendas somente online https://grupotapa.
com.br. 14 anos. Estreia 19/08.
A VIDA PASSOU POR AQUI
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
TeatroPetraGoldONLINE
Apresentações em transmissão ao vivo e 
presenciais (com plateia).
A história de uma profunda amizade entre 
uma mulher e um homem de mundos 
diferentes – uma professora e artista 
plástica que viveu às voltas com as crises 
em seu casamento e um contínuo de 
hábitos simples, inteligente por natureza, 
que sempre levou sua vida com leveza 
e bom humor. Texto: Claudia Mauro. 
Direção: Alice Borges. Com: Claudia 
Mauro e Édio Nunes. (60min). Teatro 
PetraGold – R. Conde de Bernadote, 
26. Leblon. Rio de Janeiro. Domingo, 
19h. Ingresso transmissão ao vivo e on-
line: a partir de R$20. Ingressos plateia 
presencial: R$50. 14 anos. De 01 a 29/08.

https://westplaza.com.br/lazer/teatro
http://www.ingressoparatodos.com.br
http://www.sympla.com.br
https://grupotapa.com.br
http://www.sympla.com.br/produtor/TeatroPetraGoldONLINE
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