Jovens de Programa Social da Região Oeste apresentam espetáculo
teatral gratuito no bairro Jaguaré
A peça Três pedrinhas e o Resto são Sonhos é uma coletânea de cenas criadas,
encenadas e dirigidas pelo grupo, que retrata o universo jovem com suas alegrias,
dificuldades, medos, desejos e sonhos.
A Companhia de Teatro Vizinho Legal, um dos principais trabalhos sociais da Roche no
Brasil, realizará apresentações do espetáculo “Três pedrinhas e o Resto são Sonhos”, a partir de 24
de fevereiro até final março. A peça faz parte das comemorações de 12 anos do Programa Social
Vizinho Legal. A Companhia abrirá as portas da sede do programa ao grande público no bairro
do Jaguaré, em São Paulo, após seis anos de participação no projeto de teatro Jovem Conexões,
participação na Mostra de Teatro Protagonistas Em Cena 2012 e temporadas populares no
Teatro Vivo, em 2009 e 2012.
Após o sucesso do espetáculo Crescer, trechos de textos teatrais encenados na sede do
programa em 2011, 12 destes jovens, todos moradores e ex-moradores da comunidade Nova
Jaguaré, aceitaram o desafio proposto por Leandro Oliva, coordenador geral do programa:
encenar e transformar em poesia trechos da vida real. Estes jovens pesquisaram a origem de suas
famílias, a chegada e os motivos que os levaram a morar no Jaguaré, dificuldades e passagens
dramáticas e cômicas ao longo da infância e adolescência e, em cena, revelam seus desejos e
sonhos, individuais e coletivos, reflexos de muita luta e superação.
Três pedrinhas é uma coletânea de cenas criadas, encenadas e dirigidas pelo grupo, que
retrata o universo jovem com suas alegrias, dificuldades, medos, desejos e sonhos. Com
capacidade para 20 pessoas por sessão, a peça se passa dentro da sala principal da casa-sede do
programa, ambientada como um grande canteiro de obras para ilustrar a reflexão sobre a
importância de construir e partir em busca de seus sonhos.
Serviço:
TRÊS PEDRINHAS E O RESTO SÃO SONHOS
Data: todos os domingos, de 24 de fevereiro a 31 de março de 2013
Horário: 19h00 (duração do espetáculo: 80 minutos)
Local: Casa Vizinho Legal - R. Barcelona, 412 – Jaguaré
Entrada Franca – Há necessidade de efetuar reservas com antecedência pelo telefone: (11)
3719-5385.
Concepção, cenário e trilha sonora: Leandro Oliva; Direção, Dramaturgia, Figurinos e
Iluminação: O Grupo; Vídeo e Arte gráfica: ISO Produções; Preparação Corporal: Nathália
Catharina; Preparação Vocal: Diego Maurílio; Participações especiais: Antônia Alves da Silva e
Simone Almeida.

Sobre a Cia de Teatro Vizinho Legal
A Companhia de Teatro Vizinho Legal integra a área cultural do programa social da Roche,
denominado Vizinho Legal. Desde 2001, jovens que vivem em vulnerabilidade social e risco na
região participam de aulas de teatro, dança, cinema e música oferecidas pelo programa. Em
2007, o grupo recebeu o nome de Cia de Teatro Vizinho Legal, com o objetivo de aprofundar os
conhecimentos destes jovens no universo cultural e artístico. Com atividades e ações nas áreas
de cultura, esporte, promoção de saúde e lazer focadas no indivíduo, na família e na
comunidade, o programa social Vizinho Legal - com representatividade no grupo articulador do
bairro Jaguaré no projeto Plataforma dos Centros Urbanos - foi reconhecido, em 2012, pelo
UNICEF pelo trabalho desenvolvido, em rede, em prol dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Com a participação no Projeto Conexões, desde 2007, a Cia de Teatro Vizinho
Legal ampliou seu repertório e alavancou resultados e impactos positivos comprovados por
pesquisas qualitativas e quantitativas.
Caso necessite de alguma informação adicional ou para agendamento de entrevistas, entre
em contato com a assessoria de imprensa:
Imagem Corporativa
Cynthia Trevisani – (11) 3526-4562
cynthia.trevisani@imagemcorporativa.com.br
Gustavo Viana – (11) 3526-4571
gustavo.viana@imagemcorporativa.com.br

