


O espetáculo é uma história de família, das dores e delícias  
da relação entre mãe e filha. 

 
Com certeza não é apenas a história da família de Cléo e  
Silvia, personagens principais da trama, mas a história de  
muitas relações familiares que se percebem abaladas pela  
passagem do tempo, que é implacável, e que se expressa  
na solidão, no medo, na insegurança de um futuro que  
queremos controlar, pelo acumulo de mágoas e  
ressentimentos que vamos colecionando, pelo sentimento  
de impotência que nos envolve por não conseguirmos fazer  
felizes a quem amamos. A trama apresenta o amor entre  
mãe e filha, desnudos diante da plateia, e repleto de afeto  

e compaixão. 

 
Como podemos resgatar o tempo e caminhar com mais  
leveza pelo que nos resta viver? 

S  INOPSE 



O envelhecimento é um fenômeno universal. A  
Organização Mundial de Saúde prevê que até 2025 a  
população idosa no Brasil crescerá 16 vezes, versus 5 vezes  
a população total. 

 
Estudos mostram que envelhecer causa no idoso diversas  
situações de vulnerabilidade e solidão, suas causas  
surgem em um contexto de perda da qualidade 
de vida, associada ao isolamento social e ao  
surgimento de doenças clínicas graves. 
A peça nos mostra como o amor entre  
mãe e filha pode salvar vidas. 

JUSTIFICATIVA 

A história retrata e expõe a depressão do  
idoso frente às suas relações familiares. É  
preciso falar sobre esse assunto num país  
que em poucos anos será, como na  
Europa, um país de maioria idosa. 



Celebrando em 2020, 60 anos de carreira, Rosamaria  
Murtinho é uma das atrizes de maior prestígio e  

reconhecimento de sua geração. Atuou nas principais  
companhias de teatro da década de 60, 70, 80 onde foi  

dirigida por quase toda a geração de encenadores. 
Dona de uma carreira de destaque na televisão, rádio,  

teatro e cinema, Rosamaria vem acumulando, ao longo  
dos anos, trabalhos que a transformaram numa das  
grandes damas do teatro brasileiro. Casada com o  

também ator Mauro Mendonça, o casal protagonizou  
grandes sucessos, sendo um dos casais de maior  

relevância na cultura brasileira. Rosamaria que hoje tem  
84 anos, realizou nos últimos 3 anos espetáculos de  

grande destaque como “Dorotéia”, de Nelson Rodrigues  
e “Isaura Garcia – o musical”, ambos de grande sucesso. 

ELENCO 

Marília Medina estreou sua primeira peça profissional em A  
Presidenta, de Jorge Doria. Em 2006 atuou e produziu o  
espetáculo Lavanderia Brasil, com direção de Moacyr  
Chaves e com Marcos Breda, Felipe Camargo e Paula  
Burlamaqui no elenco. 
Estreou, em 2007, o monólogo Apareceu Margarida onde  
teve direção assinada por Bruno Garcia. No cinema atuou  
nos filmes Como Esquecer (2010), Mulheres do Brasil(2006)  
e Mais Uma Vez Amor (2005). Atuou também no Sildenafil,  
o curta-metragem dirigido por Clòvis Melo que lhe rendeu 
o prêmio de melhor atriz nos Festivais de Toronto no  
Canadá e Maracanaú. Participou também do filme Sexo,  
Verdade e Mentiras de Euclydes Marinho. Na televisão fez  
participações em algumas séries e novela como Pé na  
Cova (2016), Avassaladoras: A Série (2006) entre outras. 

R O S A M A R I A  

M U R T I N H O 

M A R I L I A  

M E D I N A 



Tido como um dos diretores mais conceituados de sua geração, Farjalla (como gosta de ser  
chamado) é graduado em Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal de  
Uberlândia/MG. Criador da Cia. Guerreiro, sua pesquisa em teatro é ligada ao universo de  
Antonin Artaud, Bertolt Brecht e Constantin Stanislaviski, tendo como ápice suas montagens  
sobre as obras míticas de Nelson Rodrigues: Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos  
Afogados e Dorotéia, em comemoração aos 60 anos de carreira de Rosamaria Murtinho,  
com Leticia Spiller e grande elenco. Sucesso de público e crítica na temporada teatral  

carioca do primeiro semestre de 2016, percorre o país, em turnê nacional. Atualmente,  
dirige Antônia Fontenelle no monólogo #Sincericídio e está à frente da série para TV A  
Dama Escura de Renata Vázquez e a versão do roteirista Doc Comparato para a estória de  
Domingos Ferreira Calabar, Jamais ou Calabar comemorando os 40 anos do dramaturgo  
no espetáculo teatral montado em Recife-PE. 

DIREÇÃO 

J O R G E 

F A R J A L L A 



Formada pela Escola de Comunicações e Artes- USP , com  
especialização na Thompson Foundation Television College – BBC 

/ Glasgow – Escócia. 
Produtora dos mais importantes programas infantis da TV  
Brasileira, como Vila Sésamo, Sitio do Picapau Amarelo e Xou da  
Xuxa. 

Produtora do seriado Marquesa de Santos da TV Manchete. 

Produtora da série de documentários Os Brasileiros produzido  
pela Intervideo, produtora de Fernando Barbosa Lima, Roberto  
D'Avila e Walter Moreira Salles Junior. 

Roteirista dos Programas Especiais de Natal e Dia da Criança da  
apresentadora Xuxa Meneghel. 

Roteirista , junto com Wagner de Assis, dos longa-metragens para  
cinema Requebra (Argumento), PopStar, Duendes 1 , Duendes 2. 

Roteirista colaboradora no longa metragem NOSSO LAR, direção  
de Wagner de Assis. 

Roteirista do Especial 40 anos de TV – Programas de Auditório,  
para a TV Globo. 

Roteirista do documentário “ Tem Peixe no Maracatu” – Orquestra  
Sinfônica Brasileira Jovem , produzido pela AG Produções. 

Roteirista dos programas Jovens Tardes – TV Globo. 

Desde 2001 roteirista do programa Mais Você, com a  
apresentadora Ana Maria Braga – TV Globo. 

TEXTO 

V I V I A N 

P E R L 



 O projeto tem previsão de estreia no primeiro trimestre de 2021. A proposta contempla a realização da montagem e  
temporada do espetáculo nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, sempre com duração de 08 semanas em  
cada uma das praças, com sessões sempre de sexta a Domingo. 

 

 Os teatros escolhidos para a realização da temporada serão espaços de relevância cultural nas cidades, com  
capacidade de público de 300 pessoas. 

 

 O espetáculo contará com um plano de comunicação que contará, para além da mídia contratada, do trabalho  
de uma assessoria de imprensa especializada, potencializando a visibilidade do projeto através de mídia  
espontânea. 

 

 O cronograma do projeto está condicionado ao processo de captação de recursos. As opções de patrocínio se  
dividem em: 

 

 Patrocínio direto 
 Patrocínio via Lei Federal de Incentivo à Cultura 
 Patrocínio via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (ICMS RJ/ Proac SP) 
 Patrocínio via Lei Municipal de Incentivo à Cultura (WEC 582 - ISS RJ) –  R$ 314.370,00 

 

 Através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, para a realização da montagem, lançamento, plano de divulgação e  
manutenção de duas temporadas (RJ e SP), o projeto está apto a captar R$ 834.982,50, através do Pronac: 201974. 
As contrapartidas de visibilidade de marca e retorno ao patrocinador serão proporcionais às cotas de patrocínio. 

O BJETIVO S 



 Titulação “Apresenta“ ou conforme opção da empresa, em  
destaque na parte superior do material gráfico e de divulgação,  
acompanhada da logomarca em todo o material gráfico. 

 100% de desconto do valor do patrocínio através da Lei Rouanet. 

 Sessão fechada e exclusiva para os clientes da empresa  
patrocinadora. 

Cota de convites para todas as apresentações do espetáculo.   

 Espaço para ação promocional junto ao público do espetáculo.  

 Promoções exclusivas para clientes e funcionários da empresa. 

 Citação do patrocínio em entrevistas concedidas pelos atores  
para divulgação do espetáculo (Jornais,revistas, rádios e  
programas de TV). 

 Exibição de filme publicitário cinco minutos antes de cada  
apresentação. 

 Cessão de um espaço de publicidade/ texto institucional da  
empresa patrocinador em 01 página do programa do  
espetáculo (filmes de até 30” fornecidos pela empresa). 

 Utilização de imagens do espetáculo para divulgação  
institucional da empresa. 

CO TAS 
O projeto foi dividido em cotas de patrocínio,  
nas quais sugerimos as contrapartidas oferecidas  
relacionadas ao investimento. São elas: 

 Anúncios do espetáculo em jornais e revistas 

 Programa do espetáculo 

 Releases enviados à imprensa 

 Convites 

 Cartazes 

 Filipetas 

 Busdoor 

 Mala direta 

 Correio Eletrônico 

 Banner de fachada do Teatro 

 Banner no hall do Teatro 

 Página na internet/redes sociais (incluindo posts  
patrocinados) ou em toda e qualquer peça ou  
matéria de divulgação do espetáculo. 

COTA “APRESENTA“ (02 cotas de R$ 417.000,00 cada) 

 Criação de uma Funpage do espetáculo, bem como uma  
conta no Instagram, para que façamos posts impulsionados e  
promoção do espetáculo, juntamente com a marca do  
patrocinador; 

 Exposição de logomarca, em destaque, nas seguintes peças: 



 Titulação “Patrocínio” em destaque na parte inferior do  

material gráfico e de divulgação, acompanhada da logomarca  

em todo o material gráfico. 

 100% de desconto do valor do patrocínio através da Lei Rouanet. 

 Cota de convites para todas as apresentações do espetáculo. 

 Promoções exclusivas para clientes e funcionários da empresa. 

 Citação do patrocínio em entrevistas concedidas pelos atores  
para divulgação do espetáculo (Jornais,revistas, rádios e  
programas de TV). 

 Exibição de filme publicitário cinco minutos antes de cada  
apresentação (filmes de até 20” fornecidos pela empresa). 

 Utilização de imagens do espetáculo para divulgação  
institucional da empresa. 

 Anúncios do espetáculo em jornais e revistas 

 Programa do espetáculo 

 Releases enviados à imprensa 

 Convites 

 Cartazes 

 Filipetas 

 Busdoor 

 Mala direta - Correio Eletrônico 

 Banner de fachada do Teatro 

 Banner no hall do Teatro 

 Página na internet 

 redes sociais (incluindo posts patrocinados) ou em toda  
e qualquer peça ou matéria de divulgação do  

espetáculo. 

 Exposição de logomarca, em destaque, nas seguintes peças: 

Estaremos abertos a sugestões do departamento de marketing e  
patrocínios para quaisquer outras propostas de visibilidade/ investimento. 

COTA "PATROCÍNIO" (02 cotas de R$ 250.000,00 cada) 

CO TAS 





LUIZ PRADO 
Diretor de Produção 

21 99924 4727 
luizpraddo@gmail.com 

 
 

MARÍLIA MEDINA 
Atriz e produtora 

21 99965 3003 
mariliaseixasmedina@gmail.com 

CO NTATO  


