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São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de janeiro de 2018

Lazer & Cultura

Inspirado nos escritos
de São João da Cruz,
poeta e místico
espanhol do século
XVI, o espetáculo “João
da Cruz” estreia no dia
19 de janeiro

Danilo Batista

“João da Cruz”

O jogo

Leekyung Kim

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

montagem é um solo
de Conrado Caputo
com dramaturgia e encenação de Helder Mariani.A
ação se passa durante nove
meses em que o Frei João da
Cruz - canonizado São João
da Cruz pela Igreja Católica,
em 1726, foi prisioneiro dos
Carmelitas Calçados, seus
próprios confrades, numa cela
minúscula do Convento de
Toledo. Com uma poesia e uma
mística que ultrapassaram os
limites do discurso religioso, a
obra escrita do Frei João Cruz
faz parte da literatura clássica espanhola. O monólogo
retrata sua obra literária do
santo com suas ideias radicais, expressas pela palavra
escrita e pela sua prática de

A
Rodrigo Caetano e Fabio Santarelli em
“O Assalto”: peça escrita em 1967.

Na peça “O Assalto” o funcionário Vitor aproveita seu
último dia de trabalho no banco para acertar as contas
com o sistema. Ele vê em Hugo, o varredor do banco,
a possibilidade de encontrar respostas para sua vida
resumida a números. O jogo que se estabelece entre
eles mistura manipulação psicológica, desejos pessoais,
assédio sexual e as contradições sociais e humanas presentes na metrópole São Paulo.
Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Doutor Teodoro Baíma, 94,
Centro, tel. 3259-6409. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso:
R$ 20. Até 04/02.

Conrado Caputo em João da Cruz”.

vida. Ele também carrega as
contradições existenciais da
humanidade que, depois da
Idade Moderna, se tornam cada
vez maiores. Consumido por

A Menina e o Cachorro e Na
Multidão. No domingo, 28 de
janeiro, é a vez do Grupo Triii
abrir o dia e divertir crianças
e adultos com músicas, brincadeiras e performances. No
cardápio musical, canções
tradicionais se misturam
com as composições do
grupo como O Tomate e o
Caqui, A E I O U, Viro Vira
Virou, Pão, Pão, Pão, entre
outras. No mesmo dia a tarde é a vez de Marya Bravo
sacudir a praça com o show
Marya Bravo Canta Beatles.
A banda sempre fez parte da
vida e percurso da cantora,
e sua mãe, Lizzie Bravo, foi
a única brasileira a cantar

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

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

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

Simpatia do sal e do açúcar para nunca faltar
dinheiro: Arrume seis moedas douradas do mesmo
valor. Coloque três moedas no fundo de um saleiro e três
moedas no fundo do açucareiro. Pode pôr as moedas em
um saquinho plástico transparente se desejar. Nunca
deixe faltar sal e açúcar em cima das moedas. Dinheiro
na mão o resto da vida. Lembre-se que o açúcar atrai
coisas boas e adoça. Já o sal representa a primeira forma
de soldo ou salário.

Obstáculo
derrubado
no jogo de
boliche

Trabalhador que
limpa
praias

Escapa Situação
de cadeirantes ou idosos com dificuldade
de se movimentar

Protegido
(de doença)
Semente,
em inglês

Raio (?),
partícula
energética
penetrante

(?) automática,
recurso
de TVs
(?)-azul,
pássaro
Cosmético
facial

Cachaça
(pop.)
Luta como
a jihad

Roberto
Divisões Requião,
da piscina
político
olímpica brasileiro

Órgão
social do
comércio
(sigla)

Circunda
o corpo
humano
(Ocult.)

Significado
do "G",
em FGTS
"(?) Com
Fé", música de Gilberto Gil
100, em
romanos
Revogar
(mandato)

O centroavante ou o
ponta, no
time de
futebol

Trabalho
do doutorando
Nosso,
em inglês

Fita, em
inglês

Mais cedo

Forte,
em inglês
"Pinga (?)
Mim",
sucesso
sertanejo
Lembrete
no final
da carta
(abrev.)

Monstro
como a
hidra
(Mit.)

(?) Samaritano, modelo de caridade (Bíb.)

O assunto
evitado por
proibição
moral
Ave que
nomeia
parque
nacional

(?) Angeles, cidade
O Valdomiro Pena do
seriado "Plantão de
Polícia", lembrado em
4/6/2017 pelos 80 anos
do seu nascimento

Roberto
Carlos,
cantor
da MPB
Condição do
"playboy"
Oeste
(abrev.)

"Metade",
em
"seminu"
Vitamina
essencial
à fixação
do cálcio

Cada
elemento
do círculo
cromático

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Janeiro de 2018. Dia de São Mauro, São Isidoro de
Alexandria, São Miquéias, São João Calibita e Dia do Anjo Aladiah, cuja
virtude é a saúde. Dia da Imprensa Filatélica, Dia Mundial dos
Compositores e, no Japão, Dia dos Adultos. Hoje aniversaria a atriz
Margaret O’Brien que nasceu em 1937, o comentarista e ex-juiz de futebol
Arnaldo Cesar Coelho completa 75 anos, o ator Julian Sands que nasceu
em 1958 e o ator Emílio Orciollo Neto que chega aos 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem em geral boa disposição física,
um coração bom e forte e uma vida social intensa. Persistente e dedicado
na busca de conquistar as suas metas, é também realista e muito franco. É
inventivo, inteligente e inspirador; sociável e muito divertido. A imaginação
é a sua principal ferramenta de trabalho, mesmo que se dedique a atividades
por demais concretas. É sempre muito estimado por todos, tem boa saúde
e alcança sucesso nos negócios, se mantiver o equilíbrio entre o social e o
pessoal. No lado negativo negligencia a saúde e o trabalho.

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.

BANCO

9

Solução

E

Simpatias que funcionam

Tecido
felpudo de
bonecos

D

BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. Com
um bebê: discussões em família. Com dois ou muitos
bebês: espere gravidez em família. Se o quarto estiver
escuro é sinal de problemas futuros. Números de sorte:
06, 21, 24, 30, 32 e 51.

© Revistas COQUETEL
Alimento
bovino
Dom
(abrev.)
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Dicionário dos sonhos

Persistam para alcançar algo que
vai fazer muito bem e ajudar a dar
início a uma nova fase na vida. O
Sol indo esta semana para a casa
doze inclina à meditação e a reflexão antes de agir. Procure fazer e
retribuir amabilidades. Noite para
divertir-se junto de quem tenha
afinidade. 93/293 – Azul.

Capital legislativa da África
do Sul, célebre pelo Isolado e
seu porto (?): condição do preso
natural colocado na solitária
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Aquário
(20/1 a 18/2)

Aguarde, depois do aniversário
poderá agir. Nada de pressa e afobação. Com açúcar e afeto chegará
ao coração de quem ama. Com a Lua
em Capricórnio terá força de vontade
e poderá obter soluções para seus
problemas, repensando a vida e os
planos. 24/424 – Verde.

Maior preocupação com a vida
profissional. Podemos sentir, com a
influência desta Lua em Capricórnio,
que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho.
Depois a tarde será boa para agilizar
contatos e conhecer mais a fundo
os assuntos que lhe interessam.
68/468 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A Lua em Capricórnio dá persistência. Mas não inicie nada até que a
lua entre na fase nova. Talvez seja
melhor mostrar seu ponto de vista
antes de impor-se a alguém. Seja mais
entusiasmado ao expor suas ideias
aos outros e conseguirá a atenção
que precisa. 63/663 – Cinza.

Com a Lua em Capricórnio na dúvida invista na continuidade do que
já iniciou. Área ligada a seguros,
investimentos financeiros, planos
de aposentadoria e os negócios que
prometem segurança, serão beneficiados. As relações mais estáveis
ajudam. 82/382 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O dia é bom para dar presentes e
acertar coisas que ficaram para trás.
De manhã evite atitude possessiva ou
até ciumenta pode afastar as pessoas.
Use a razão e a intuição para tomar
atitudes corretas e buscar aquilo que
tanto deseja. 16/216 – Verde.

A Lua em Capricórnio favorece a
compra de bens duráveis, cortes no
orçamento e os setores que lidam
com oferta de emprego. Esteja pronto para colher o fruto das sementes
que plantou antes. Chances de uma
promoção ou de uma nova proposta
de emprego. 58/958 – Laranja.

Lua em Capricórnio favorece as atividades produtivas e que requeiram
planejamento. Canalize sua força
nas questões práticas da vida e tome
cuidado nos assuntos do coração.
Encontre soluções concretas para
algo que o preocupa muito com
gestos e sentimentos positivos.
89/289 – Cinza.

Neale Donald Walsch

C
O

Uma vez que tenha tomado uma
decisão ela lhe parecerá mais lógica e coerente do que antes. Evite
aconselhar alguém a não ser se for
pedida sua ajuda. Com a Lua em
Capricórnio persista, não desista
de seus intentos e algum deles se
realizará. 72/672 – Azul.

Concentre sua energia naquilo que
pretende levar adiante, pois a Lua em
Capricórnio o torna mais confiante
e animado. Melhora a relação com
o ambiente ajudando na conciliação
caprichar no visual. Aproveite
oportunidades e persiga seus sonhos
passo a passo. 65/465 – Azul.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sábado (20) às
22h30. Ingressos: R$ de R$ 120 a R$ 250,
tem meia entrada.
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Quem sabe aquela paixão que há
tanto tempo procura, aconteça neste
período. Cuidado com a inquietação
que poderá afetar diretamente
compromissos, promessas, a palavra
desde manhã. Se tiver apaixonado
por alguém pode sofrer pela distância
entre os dois. 52/352 – Amarelo.

Ana Cañas
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Até a Lua entrar na fase nova tente
ficar nas atividades rotineiras.
Melhorando seu desempenho terá
o reconhecimento e a promoção
desejada. Pode sonhar mais alto,
desde que com segurança e harmonia. Com a Lua em Capricórnio maior
preocupação com a vida profissional.
90/590 – Branco.

Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a) acredito que
Deus quer que você saiba... ...
Que não há garantias na vida...
exceto que todas as coisas
acontecem para a melhor
causa de Deus. Se você precisa
saber antecipadamente que
tudo “dará certo” antes de se
arriscar, nunca se arriscará
a nada. Mas “arriscar” é a
grande emoção da vida, sua
maior aventura. Não se negue
isso. Simplesmente vá nessa.
Acredite que a Vida lhe trará
benefícios não importa o que
aconteça. Você sabe exatamente por que leu isto agora...
Amor, seu amigo.

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

Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. Lua em Capricórnio favorece as atividades produtivas e que requeiram
planejamento. Área ligada a seguros, investimentos financeiros, planos de aposentadoria e os negócios que prometem
segurança, serão beneficiados. Estão em alta também, a compra de bens duráveis, cortes no orçamento e os setores que
lidam com oferta de emprego. Maior preocupação com a vida profissional. Podemos sentir, com a influência desta Lua
em Capricórnio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho.

Oswaldo Montenegro estreia a
turnê “Serenata”. A formação de
dois violões, flauta e bandolim, também remete às noites enluaradas
de Minas Gerais. Por ter morado
em Brasília, escreveu músicas
em vários ritmos, para inúmeras
trilhas de teatro, cinema, balé, mas
o “Serenata” é um show formado
pelas canções que ele cantaria
numa ruela pouco iluminada dos
caminhos de sua infância, nos
caminhos da infância que os seresteiros da cidadezinha povoaram
de poesia. Espetáculo criado pela
necessidade urgente de Oswaldo
retornar para um lugar do passado
que, se o ritmo acelerado da cidade
grande não permite, dentro dele, e
de quem for assistir, está mais vivo
do que nunca!
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Horóscopo

MPB

Arrisque!

com os Beatles. Filha também de Zé Rodrix, Marya
recria clássicos de diversas
fases da banda comoHey
Jude, While My Guitar
Gently Weeps, Blackbird,
The Long And Winding
Road, Here, There And
Everywhere e Something.
Além das apresentações, o
evento fica aberto das 9h às
18h com comidinhas, food
trucks, bike foods, lojinhas
de artesanato e arte, em
mais uma opção de lazer e
cultura para toda a família.
Serviço: Espaço Cultural Porto
Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610,
Campos Elísios, tel. 3226-7361. Sábado
(27) e domingo (28) às 11h e às 15h.

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista,
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Sextas às
20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
Até 23/02.

2/mé. 3/los — our. 4/seed — tape. 6/strong. 11/hugo carvana.

No sábado, 27 de janeiro
acontece a apresentação
da Palhaça Rubra, com
seu show de variedades
musicais interativas. Canções como Eleva o tórax,
Duprix!!! e Complete a
Música são apresentadas
com muito improviso e interação com a plateia. À tarde
sobe ao palco Ana Cañas,
interpretando músicas de
Arnaldo Antunes. Neste
show inédito a cantora e
compositora interpreta
hits como Socorro, Beija
Eu e Velha Infância, além
de composições assinadas
por Ana Canãs em parceria
com Arnaldo Antunes, como

a própria Igreja do seu tempo.

Reflexões

Carolina Vianna

Vários estilos

uma sede de infinito, de Deus,
vivendo numa “noite escura”
espiritual, o poeta carmelita se
recusa a abrir mão da luta para
renovar a sua ordem religiosa e

