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“Aos Domingos”
estreia em março

O ator jauense Bernardo 
Berro, que também é dubla-
dor, diretor e professor, es-
treará em março o espetá-
culo “Aos Domingos” em São 
Paulo, como diretor. 

Obra de Adriano Tunes, a 
peça conta a história de um 
casal de idosos que convida, 
por meio de um anúncio no 
jornal, pessoas para tomar 
café aos domingos em sua 
casa, a fim de conversar e fa-
zer novas amizades. 

Os visitantes são recepcio-
nados com boas histórias, café 
quentinho, em ambiente sem-
pre aconchegante. “Estas per-
sonagens peculiares não nos 
permitem saber se suas me-
mórias já foram levadas pelo 
vento do tempo, que nos afas-
ta do mundo, daqueles que 
amamos e talvez de nós mes-
mos”, diz a sinopse da peça.

Jaú

O teatro da capital paulista 
ainda não está definido, mas 
Bernardo diz que há chance 
de a produção também che-
gar em Jaú. (NGP)

Ele foi escolhido 
como melhor 
ator coadjuvante 
pelo espetáculo 
“O Musical Mamonas”

 NATALIA GATTO PRACUCHO
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O ator jauense Bernardo 
Berro, 28 anos, foi contem-
plado anteontem com o Prê-
mio Botequim Cultural de Te-
atro, do Rio de Janeiro, co-
mo melhor ator coadjuvante 
de 2016. A indicação se deu 
por sua atuação no espetácu-
lo “O Musical Mamonas”, ho-

menagem aos membros da 
banda Mamonas Assassinas, 
que morreram em acidente 
de avião em 1996.

No musical, Bernardo in-
terpreta diversos persona-
gens. Ele vive Jô Soares du-
rante uma entrevista com os 
Mamonas; Fausto Silva quan-
do briga por audiência com 
Gugu Liberato; e Rafael Ra-
mos, filho adolescente de 
João Augusto (vice-presiden-
te da gravadora EMI Odeon 
na época), que incentiva o 
pai a contratar a banda.

Bernardo confessa ter pre-
dileção pelo personagem Ra-
finha, mas todas as composi-
ções foram levadas em consi-

deração para que o ator jauen-
se fosse indicado ao Prêmio 
Botequim Cultural de Teatro. 
No musical ele também faz 
ensemble – elenco de apoio 
que ajuda a contar a história. 

Dessa forma, ele vive um 
fotógrafo, uma menina de 
oito anos, um funcionário 
de vereador, entre outros. A 
garota de Itu, por exemplo, 
rendeu a Bernardo elogios 
da crítica especializada – 
ele aparece no palco de pe-
ruca e biquíni.

“Diria que é virar a chavi-
nha, encontrar o corpo e en-
trar em cena”, brinca Ber-
nardo ao ser perguntado so-
bre como é viver tantos per-

sonagens em uma mesma pe-
ça. “São personagens muito 
diferentes e como o espetá-
culo é muito lúdico, ele pre-
cisa do exagero, da caricatura 
em tudo o que fazemos. É um 
desafio muito interessante, 
mas, com o passar do tempo, 
a marcação de cena se trans-
forma em hábito.”

Esta é a primeira vez que 
o ator e também dublador, 
diretor e professor jauense 
é indicado a prêmios. “Ape-
sar de as pessoas elogiarem 
nosso trabalho, a gente nun-
ca imagina ser indicado, não 
é um reconhecimento espe-
rado. Fiquei muito surpreso 
e contente”, diz.

“O Musical Mamonas” pas-
sará o ano de 2017 em turnê. 
Neste próximo fim de sema-
na, o elenco estará em Goiâ-
nia (GO), depois em São Luís 
(MA) e Mossoró (RN). Há ex-
pectativa de que o espetáculo 
venha para Bauru.

Jurados

Na quinta edição do Prê-
mio Botequim Cultural de 
Teatro foi adotado mode-
lo mesclando júri técnico e 
voto popular. O júri técnico 
composto por Gilberto Bar-
tholo, Ricardo Schöpke, Zé 
Helou e Renato Mello sele-
cionou seis indicados de ca-

da categoria entre mais de 
200 espetáculos assistidos 
em 2016, no Rio de Janeiro, 
para que o júri popular pu-
desse decidir os vencedores.

Na categoria melhor ator 
coadjuvante, Bernardo con-
correu com os globais Tarcí-
sio Meira (“O Camareiro”) e 
Rodrigo Pandolfo (“Céus”); o 
colega Patrick Amstalden (“O 
Musical Mamonas); Augusto 
Zacchi (“Gata em Telhado de 
Zinco Quente”) e Luan Vieira 
(“Alice Mandou um Beijo”). 

Os vencedores receberão 
a estatueta em bronze cria-
da pelo escultor Edgar Duvi-
vier, representando a figura 
de Dom Quixote.

Ator jauense Bernardo Berro ganha prêmio

Rafael Ramos 
incentiva o pai 
a contratar a 
banda Mamonas 
Assassinas

Jô Soares entrevista 
integrantes dos 

Mamonas Assassinas

A briga pela 
audiência entre 
Gugu Liberato 
e Fausto Silva
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