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São Paulo, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017

Lazer & Cultura

No circo

“Alice no País das Maravilhas”
O clássico infantil de
Lewis Carroll, “Alice no
País das Maravilhas”,
que atravessou os
séculos como uma
ode ao imaginário da
infância, ganhou um
versão urbana graças à
Cia. Le Plat du Jour

João Caldas

Divulgação

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

a recriação, Alice é
uma menina que vive
na cidade grande,
mas por viver isolada em um
condomínio, não consegue
brincar com as outras crianças como gostaria. Então, ela
resolve dar um mergulho em
sua imaginação. A correria do
dia-a-dia e a vida na cidade
grande não impedem que
a menina viva muitas aventuras. “Eu queria tanto que
tudo fosse tão diferente” é
o que diz na busca do lugar
ideal, o paraíso perdido, seu
verdadeiro “Jardim das Maravilhas”. A partir do desejo de
Alice, o público vê a grande
viagem da personagem. Nesta
aventura, tudo é possível:
ela diminui e aumenta de
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Gabriel Nogueira

Elza Soares ganha homenagem na
reinauguração do Auditório Simón
Bolívar, do Memorial da América Latina.
Serviço: Auditório Simón Bolívar – Memorial da América
Latina, Av Auro Soares de Moura Andrade, 664. Portão 12,
Barra Funda, tel. 3823-4600. Sábado (16) às 21h. Ingresso:
de R$ 80 a R$ 140.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

A autoconfiança precisa, no entanto,
ser acompanhada do pensamento
positivo. Cuidado com confusões
devido ao seu modo de pensar e
atitudes que vier a tomar. Parte da
manhã tende a ser tranquila. A tarde
também tende a ser positiva e a noite
de alto astral. 77/377 – Verde.

Dicionário dos sonhos
DANÇAR – Dançar em casa indica riqueza e serenidade. Dançar ao ar livre, boa saúde. Dançar sem música
indica que receberá uma punição. Dançar de modo
escandaloso indica que poderá ocorrer escândalo em
sua vida. Não aceitar dançar em um baile, herança.
Dançar em local alto e perigoso, perigo eminente.
Números de sorte: 14, 34, 48, 78 e 90.

Simpatias que funcionam
Atrair namorado(a): 1 coração feito de cartolina cor de rosa; 1 foto sua; 1 foto de quem deseja
namorar. Cole as duas fotos no coração. Guarde
debaixo do seu colchão e reze 1 Pai Nosso e 1 Ave
Maria todas as noites pedindo ao seu Anjo da Guarda
que a ajude a namorar quem deseja. Quando isso
acontecer pique tudo e jogue num lixo bem longe
de casa. Não conte a ninguém que fez essa simpatia.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

As questões antigas e pendências
tendem a ter uma solução. A Lua em
Escorpião torna todos mais otimistas
e expansivos. A Lua fica fora de curso
durante todo o dia e com isso pode ser
um dia mais difícil em que a realidade
será diferente daquilo que se espera.
88/388 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O Sol transitando para o seu signo
nos próximos dias acentua o seu
interesse pela vida, pela relação a
dois e as atividades que melhorem
suas finanças. Depois do aniversário
poderá agir e resolver o que está
pendente em sua vida, mas não se
afobe, espere até lá. 45/345 – Marrom.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com Sol indo para a casa da família
ficará mais afetivo e sexual, o que
garante bons momentos íntimos.
Irá se aproximar dos pais, filhos e
irmãos e ficar mais perto dos familiares neste começo do novo ano. A
Lua plena em Escorpião nesta sexta
aumenta a disposição física e mental.
78/478 – Rosa.

Defina prioridades para o próximo
ano neste final de mês. Com a Lua
em Escorpião será melhor evitar
exigências e cobranças à noite, que
podem aborrecer e tornar o clima
mais pesado. A disposição animada
demais pode ser perigosa neste final
de ano. 49/249 – Amarelo.

A Lua plena em Escorpião aumenta
a disposição física e mental. Mantenha uma atitude positiva diante
de alguma dificuldade. Mercúrio
retrógrado faz conjunção com
Vênus melhorando a comunicação,
as negociações, principalmente de
questões antigas 29/129 – Amarelo.

Este será um final de semana de bom
astral. O dia é de brilho e disposição
para obter bons lucros e êxito no trabalho. Precisa dedicar-se totalmente
a carreira profissional, alcançando
um bom retorno das atividades em
andamento. 46/346 – Verde.

Mercúrio dá bom humor e facilita
as comunicações, sendo fácil dizer
o que pensa. Saia do ambiente e
divirta-se mais junto de pessoas
com quem tenha afinidade. Conflito
nas relações com amigos e a pessoa
amada que ocorreram são coisas
que logo irá superar. 64/664 – Azul.

A Lua ingressa em Sagitário às 23h08
e o astral vai ser mais leve e cheio
de disposição. Haverá um forte
interesse por atividades agradáveis,
passeios e viagens que serão realizados com muita disposição. Este é
um momento produtivo até janeiro.
58/558 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de Dezembro de 2017. Dia de São Valeriano, Santa Maria
Vitória de Fornari-Strata, Santa Cristina, São Eusébio, São Maximino,
e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia da Democracia,
Dia da Esperança, Dia do Jardineiro, e Dia do Jornaleiro. Hoje
aniversaria a atriz Cristiana Oliveira que nasceu em 1964, a atriz Adriana
Esteves completa 48 anos e o ator Caio Junqueira que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau adora coisas novas, excitantes
e inexploradas. Não suporta o tédio, necessitando de mudanças constantes. Busca sempre fugir da rotina e por isso exerce mais de uma
atividade, simultaneamente. Otimista, autoconfiante e empreendedor
tem necessidade de segurança e está sempre em busca de situações
que o estimulem. É também idealista quando está motivado e se torna
apaixonado, mas pode perder o interesse rapidamente ficando logo entediado. É paciente e corajoso, com um temperamento firme, suportando
bem a adversidade da vida.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Solução

S

Com a Lua em Escorpião mantenha o
bom humor e disposição tendo consideração com as pessoas a sua volta.
Mostre entusiasmo nos contatos e
evite as mudanças de humor. É hora
de rever pontos que não foram bem
esclarecidos e fazer as pazes com o
passado. 29/229 – branco.

Parte da manhã tende a ser de alto
astral. A tarde também tende a ser
de ótimo astral. Olhe mais adiante
e acredite que ao agir conseguirá
tudo o que deseja no próximo ano.
A sensibilidade é um quadro positivo
por leva à idealização perfeita de seus
sonhos. 9/359 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

G

A disposição e o bom humor ajudam
em suas conquistas neste final de
ano. Mostre com empolgação os sentimentos, exagere nas declarações
de amor. Tendência a se refazer e
ter boa disposição durante a maior
parte da sexta e do final de semana.
78/478 – Azul.

Serviço: Casa Natura Musical,. .R. Artur de Azevedo,
2134, Pinheiros. Domingo (17) às 20h30. Ingressos:
de R$ 40 a R$ 100.

P

Esta sexta é o vigésimo oitavo dia da lunação. Mercúrio retrógrado faz conjunção com Vênus melhorando a comunicação, as negociações e os acordos, principalmente de questões antigas e pendências tendem a ter uma solução.
É hora de rever pontos que não foram bem esclarecidos e fazer as pazes com o passado. A Lua fica fora de curso
durante todo o dia e com isso pode ser um dia mais difícil em que a realidade será diferente daquilo que se espera. A Lua ingressa em Sagitário às 23h08 e o astral vai ser mais leve e cheio de disposição no final deste sábado.

Comemoração
A cantora e compositora Roberta Campos apresenta um show muito especial.
Antecipando a comemoração do seu aniversário, celebrado no dia 29, ela apresenta
alguns dos seus maiores sucessos com as
participações de Paulo Miklos, Fernando
Anitelli (Teatro Mágico) e da revelação
Gabriel Elias. No repertório estão os hits
“Abrigo, que está na trilha da novela “O
Outro Lado do Paraíso” (TV Globo); “Minha
Felicidade”, que foi tema de abertura da
novela “Sol Nascente” (TV Globo) e “De
Janeiro a Janeiro”, entre outros. Ela ainda
interpreta algumas releituras de canções
como “Porque eu sei que é amor”, dos Titãs,
e“Último Romance”, do Los Hermanos.
Roberta será acompanhada pela banda
formada por Zeca Loureiro (guitarra, vocais
e escaleta), Pit.

P

Depois de passar por quatro anos de
reforma, após um incêndio, o Auditório do
Memorial da América Latina volta à ativa
neste sábado, dia 16 de dezembro. O show
de abertura é uma grande homenagem a
Elza Soares, com show da própria, acompanhada da Orquestra Jazz Sinfônica e
de divas da nossa música. O espetáculo
«Jazz & Divas – Uma homenagem a Elza
Soares”, reúne a diversidade da nossa
música, em um show único. Elza recebe o
tributo, acompanhada da Orquestra Jazz
Sinfônica do Estado de São Paulo, e com
participação de grandes divas no palco:
Baby do Brasil, Sandra de Sá, Rosana, Vânia
Bastos, Liniker, Paula Lima, As Bahias e
a Cozinha Mineira, além de atrações surpresas. A apresentação fica por conta de
Vera Fischer.

Serviço: Teatro Folha Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sábado (16) e
domingo (17) às 16h. Ingressos: R$ 40 e
R$ 20 (meia).
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Horóscopo

Homenagem a
Elza Soares

não somente às crianças mas
também aos adultos.
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Ouvidos de ouvir

Perguntado sobre como vê a marcha da evolução humana, Jean Yves
Leloup respondeu:
“ Vejo a humanidade em uma situação de apocalipse, entendendo
a palavra apocalipse como revelação. Há algo desmoronando, e há
também algo que está nascendo.
Nós escutamos o barulho do carvalho que cai, mas não escutamos o
barulho da floresta que brota. Ouvimos o ruído das torres desmoronando, mas não escutamos a consciência que desperta.
No mundo de hoje há muitas coisas que desmoronam e em geral
falamos das coisas que fazem ruído, mas não falamos das sementes
de consciência e de luz que estão germinando.”

autoritária, entre outros personagens. O humor irreverente e
nonsense da Cia Le Plat du Jour
unido às técnicas circenses
utilizadas no espetáculo dão a
graça e a beleza que agradam
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

tamanho, encontra situações e
personagens inusitados como
um coelho que anda de ponta
cabeça, um cachorro gigante,
um cogumelo que canta, um
dragão que voa, uma rainha
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Serviço: Teatro Dr. Botica (Shopping Metro Tatuapé), R. Dr. Melo Freire, s/n,
tel. 9-8193-0556. Sábado (16) e domingo (17) às 17h. Ingresso: R$ 40.

Na releitura da Cia. Le Plat du Jour, a correria do dia-a-dia e a vida na cidade grande não
impedem que a menina viva muitas aventuras.
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Na peça “É Como Diz o Ditado...”, Isabel e Joaquim são
um casal de circenses. Ela, a mulher barbada e cigana.
Ele, o versátil palhaço Coriza. Os dois, antigos artistas
do grandioso Circo Vital. Um dia depois do casamento,
por uma falha, o casal acorda e o circo não está mais lá.
Abandonados, os dois descobrirão uma nova forma de
viver com muita criatividade. A narrativa passeia pelos
ditados populares, tão presentes no nosso dia-a-dia, mas
que muitas vezes nós nem nos damos conta de como eles
resumem nossas situações mais corriqueiras. Assim, entrando numa saga repleta de aventura e emoção, os dois
personagens vão nos mostrando suas histórias com muito
humor, fazendo com que o público se identifique logo de
cara. A concepção de cenário e sonoplastia também tem a
cara do artista popular, aquele que vive no improviso. Com
uma cortina pendurada num varal, e alguns e adereços,
a cigana e o palhaço conseguem expandir os limites da
imaginação, gerando interesse aos olhos dos pequenos. A
direção também traz a criatividade nos elementos sonoros. Como se o casal tivesse “perdido tudo” na partida do
circo, até a sonoplastia é feita no improviso. Com, Beatriz
Gimenes e Rodrigo Inamos.

3/fog. 4/cade — raid. 5/araci. 6/inerir. 7/cigarro. 10/viña del mar.

Beatriz Gimenes e Rodrigo Inamos.

