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São Paulo, quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

Lazer & Cultura

Considerada como
uma das melhores
comédias do ano
pela crítica e público
no Rio de Janeiro,
“O Porteiro”, novo
monólogo de
Alexandre Lino estreia
no próximo dia 6
om direção de Paulo Fontenelle, que
também assina o texto, montagem presta uma
grande homenagem a todos
os porteiros brasileiros ao
contar histórias reais desses
profissionais. Com muito
humor nordestino, texto foi
montado a partir de histórias
coletadas em entrevistas a
vários porteiros nordestinos
que deixaram sua cidade
natal em busca da realização de seus sonhos no Rio
de Janeiro ou São Paulo.
Personagem “Porteiro” não
é novidade para Lino, pois
como migrante nordestino
considera que esta é uma
das possibilidades reais

“O Porteiro”

C

O título da peça “O Homem Que Queria Ser Livro” foi
criado por Darson Ribeiro diante de um misto de história pessoal da infância e o atual momento em que vive,
sempre tendo o teatro como meio de vivência. É quase
um trocadilho entre “li-vro” e “li-vre”. É o teatro indo
em busca do que a maioria esquece ou não sabe, que é
a retomada da criança interior, no sentido humanista da
ação. O espetáculo com estreia no próximo dia 5, conta
com participação especial de Ney Matogrosso na gravação
da canção ‘Coração de Luto’ de Teixeirinha.
Serviço: Livraria da Vila, Al. Lorena, 1731, Jardim Paulista, tel. 3062-1063.
Sextas e sábados às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 03/03.

Passeio diferente
A vida das abelhas é o foco na parte cultural do passeio, as
explicações são de fácil visualização e os visitantes conhecerão:
LaBEErinto (onde encontrarão a Rainha das Abelhas), Trilhas
Ecológicas às minas de água, Museu Apícola, Colméia Gigante,
Abelha Gigante, Painéis, Observatório (enxame através de parede
de vidro) e Apiário. Ainda não oferece rampas de acesso para
cadeirantes e carrinhos de bebê.
Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, tel. 4703-6460. De terça a sábado das 8h30
às 17h. Ingresso: R$ 25.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Pensamentos obsessivos
Ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia inteiro
de trabalho físico, pois pensar gasta energia, e todos nós sabemos disso.
Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, torna-se escravo
da mente e acaba gastando a energia, que poderia ser convertida
em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os conflitos.
Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso
prestar atenção à qualidade deles. Pensamentos positivos, éticos
e elevados podem recarregar as energias, enquanto o pessimismo
consome energia e atrai mais negatividade para nossas vidas.
Gotas de Paz.

Na peça “O Porteiro” o destaque é o humor nordestino.

para aqueles que buscam
uma chance na “cidade dos
sonhos”. Mas se na vida real
ele nunca exerceu esse ofício
nas artes está se tornando um
especialista. Segundo Lino, é
uma relação de afeto com essas

Monólogo

Serviço: Espaço Parlapatões, Pça Franklin Roosevelt
158. Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20
(meia). Até 15/02.

Forma
de escape
da água
no gêiser

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

João
Nogueira,
sambista
carioca

A noite pode se sentir satisfeito
por ter sido mais atenciosos no
cumprimento de nossos deveres do
dia. A vida financeira e a aquisição
de bens materiais terão intensa
transformação. Se agir neste seu
dia favorável, poderá aumentar
os lucros ainda neste final de ano.
23/423 – Azul.

Proposição
matemática
Time, em
inglês

Lua está entrando a tarde em Aquário dando boa disposição para levar
adiante alguma situação e encontrar
solução. Evite brigar por dinheiro
com pessoa próxima ou com quem
trabalha. Faça as mudanças até
final do ano, não deixe nada para
depois da semana que vem. 76/776
– Branco.

Fascinante
Superior
de ordem
religiosa

Peixes
(19/2 a 20/3)

Virgem
(23/8 a 22/9)

Sem
préstimo
Folhagem
da planta

Medida
agrária
Admite;
reconhece

Fruto de
compotas
Cavalaria
(abrev.)
Período
de uso do
"smoking"
Preceito

Foi criada
com o fim
da Rússia
(sigla)

Criação de
Spielberg
(Cin.)

Divisão de
partidas
de tênis

Quase, em
espanhol
Alcatrão,
em inglês
Artista circense que
manipula
objetos

Matériaprima da
indústria
ervateira

Edgar
Degas,
pintor
francês

Comemorações e aniversariantes do dia

O

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

C

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, com
uma determinação rara que permite impor-se com um simples olhar,
passando aos outros uma segurança e uma seriedade impressionantes.
Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar de rumo, principalmente de ideia. Cria, por isso, fama de teimoso desde os primeiros
anos de vida. Não que seja mais voluntarioso que as demais crianças,
mas porque exige desde muito cedo ser tratado com respeito. No lado
negativo, pode ser maldoso, explosivo e homicida.

BANCO

I

QUINTA 21 de dezembro de 2017. Dia de São Pedro Canísio, São
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja virtude
é a alegria. Dia dos Artistas Profissionais e Dia do Atleta. Hoje
aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e o ator Samuel
L. Jackson que chega aos 68 anos e o ator Jackson Rathbone que
nasceu em 1984.

C

Touro
(20/4 a 20/5)

Problema
muscular
comum
em atletas

O coleste(?)
salarial, rol HDL
tema de
Irmã
dissídios do pai
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Leão
(23/7 a 22/8)

Formato
do rodo
do crupiê

T

Escorpião
(23/10 a 21/11)

O time
que nunca
perdeu
No caso de

T
E

Aquário
(20/1 a 18/2)

Onomatopeia de
explosão

P

Áries
(21/3 a 19/4)

Observar
como o
bisbilhoteiro
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Câncer
(22/6 a 22/7)

Diz-se do
futuro
sem problemas

Replicar de maneira
agressiva (gír.)
Sensação realçada
pelo uso do tempero
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Libra
(23/9 a 22/10)

"Instrumento" de
Letratrabalho do ator
símbolo
do real Derivar Estimativa
(Fin.) (de algo) (abrev.)
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Simpatias que funcionam
Para reaquecer seu casamento: Numa noite de
Lua Nova, após às nove horas, pegue meio copo de
vinho branco, coloque dentro uma pimenta vermelha
com seus nomes riscados na casca, acrescente duas
colheres de mel, cubra com um lenço vermelho e deixe
ao relento. No dia seguinte, despache o conteúdo do
copo em água corrente e coloque o lenço dentro do
travesseiro de seu marido.

© Revistas COQUETEL

Acordo que dá direito
aos serviços de
hospitais particulares
Acessório do automóvel, situado entre
os bancos
da frente

A

VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar.
Voar sobre um vale ou floresta, satisfação e felicidade.
Voar de braços abertos como um avião, se você está
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar.
Voar entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos inesperados. Números da sorte: 11, 22,
36, 47, 58 e 97.

www.coquetel.com.br
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Dicionário dos sonhos

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Está chegando à melhor hora para
agir, retomar antigos projetos ou
dar início a algo novo. A agilidade
manual pode ser dificultada por
reações nervosas e agitação. Precisa
se animar e planejar neste período
tudo daquilo que irá realizar neste
novo ano. 73/473 – Branco.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. Sábado (23) às
21h. Ingresso: R$ 70 e R$ 35 (meia).
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Aproveite o Sol em seu signo para
levar adiante seus planos e sendo
prático encontrar soluções para
seus problemas. No início da noite
o Sol faz conjunção com Saturno
que pode trazer algumas limitações.
Faça viagens, cuide da saúde e curta
a vida social intensamente. 72/372
– Marrom.

A imposição da vontade pode pesar
sobre os ombros e cobranças e exigências podem se tornar deveres e
obrigações mais difíceis de serem
cumpridos. Há a chance de aprender algo novo que poderá ser útil
depois. Analise muito bem tudo,
antes de assumir algo diferente.
98/398 – Escuras.

Muito pique e disposição com chance de acertar em suas realizações.
Seja um pouco mais inspirado nas
relações pessoais e atraia a atenção
de alguém que interessa. A imposição da vontade pode pesar sobre
os ombros e cobranças e exigências
podem se tornar deveres e obrigações. 09/209 – Cinza.

No estilo tradicional: um palco, um
microfone e ainda com o adicional de
relembrarem, com muito humor, fatos
relevantes de 2017. O Festival de humor
que irá reunir em uma única apresentação
11 stand-up Comedians. “O projeto veio
para conquistar o público que está sem
opção de lazer no período próximo ao
Natal e o Réveillon, uma vez que nesta
época não há muitas opções de entretenimento. Em Curitiba, já na sua 4ª. edição,
foi sucesso absoluto e acreditamos que
não será diferente na capital paulista”,
afirma o curador do festival, Marco Zenni. Nesta 3ª edição, o “Rindo na Virada”
contará com elenco Vitor Sarro, André
Santi, Patrick Maia, Marco Zenni, Dinho
Machado, Fábio Gueré, Victor Camejo,
Bruno Motta, Guto Andrade, Luiz França,
e Rodrigo Fernandes.

A

Uma reforma ou mudança pode ser
feita e deve ser preparada ainda
nesta quinta. A Lua nova aumenta
o desprendimento e revela bom
poder de adaptação ao ambiente,
com conforto e bem-estar. Poderá
resolver situações para melhoria
de sua vida material. 02/402 – Azul.

Um dia que começa tenso, mas será
produtivo em muitos setores, só não
se aconselha começar algo novo.
Pode sofrer pequenos obstáculos e
dificuldade de compreensão. Bom
para viagens e para cuidar da saúde.
O Sol em Capricórnio dá perseverança e força de vontade. 12/912
– Amarelo.

Os seus planos pessoais podem ter
uma novidade importante desde a
entrada da lua nova esta semana.
A noite estará sujeita a surpresas
sobre alguma situação nova. Precisa
considerar o que é mais importante
no momento e seguir seu rumo com
determinação e coragem. 87/387
– Branco.

Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni
Gronchi, 5819, tel. 2122-4087. Sábados às
21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e
R$ 30 (meia).

M

O dia é bom para dar um novo impulso a novas atividades que estejam
sendo realizadas, mas evite iniciar
algo novo. Os relacionamentos serão
mais livres e compensadores levando
a maior bem-estar. Dedique a sua
atenção inteira as pessoas queridas
à tarde com a Lua em Aquário.
83/583 – Verde.

Inspirado na música de Beethoven,
monólogo de Daniel Kronenberg fala das
inquietações do artista.

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

O dia tem muita energia mental
disponível, mas certa tensão de
manhã cedo pode mudar os rumos.
Acordos serão facilitados devido ao
bom relacionamento social que irão
influir no setor profissional. O lado
financeiro terá boas oportunidades
ao mudar algo que não o satisfaz.
79/379 – Verde.

que ator prefere não revelar, a
saga de os porteiros nos palcos
se despede com essa comédia.

Na Virada

Dia 10 de janeiro reestreia a peça “O
Compositor Delirante”, solo escrito e
interpretado por Daniel Kronenberg.
O monólogo coloca em foco o artista
com seus questionamentos. Numa
tentativa enlouquecida de organizar
sua trajetória, a personagem Beethoven
trava discussões políticas, filosóficas e
de ordem artística com Mozart, Haydn,
Goethe e com o próprio pai, além de
outras pessoas imaginárias. A surdez, a
loucura e a necessidade de quebra de paradigmas são as tônicas do espetáculo,
costurado pela música do compositor,
que permeia toda a encenação, dando
cadência e ritmo às argumentações da
personagem.

Esta quinta, é o quarto dia da lunação. Lua em Aquário leva a fazer mudanças e a necessidade de liberdade. Até o início
da tarde será possível ter ideias inovadoras. Às 14h28 começa o Verão no hemisfério sul com o ingresso do Sol no signo
de Capricórnio. O astral deve ficar mais sério e poderemos sentir limitações e cobranças. O senso de responsabilidade
vai ficar mais apurado. A tarde pode ser um pouco tensa por conta do aspecto difícil entre a Lua e Marte, que pode nos
deixar irritados e impacientes. No início da noite o Sol faz conjunção com Saturno que pode trazer algumas limitações.
Um bom descanso será bem-vindo.
O Sol em Capricórnio a tarde faz
aumentar a disposição para acertar.
Agora é hora de fazer contatos e
sair em busca de novas pessoas. A
tarde pode ser um pouco tensa por
conta do aspecto difícil entre a Lua
e Marte, que pode deixar irritado e
impaciente.78/478 – Vermelho.

pessoas, tão necessárias nas
nossas vidas, que o faz nunca
percebê-los da mesma forma
quando vai interpretá-los. No
entanto, se o ciclo de monólogos será concluído no próximo
ano com um texto estrangeiro,

Divulgação

“O Homem Que Queria Ser Livro”.

Horóscopo

Divulgação

Drama

3/cei — set — tar. 4/casi — team. 5/cidra. 7/teorema. 10/contratura. 15/dar uma invertida.

Eliana Souza

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

