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São Paulo, quarta-feira, 13 de junho de 2018

Otávio Dantas

Elenco de “Refúgio”.

Com direção e dramaturgia de Alexandre Dal Farra, o
espetáculo “Refúgio” estreia dia 22 de junho. Na trama nada
se explica completamente. A linguagem lacunar das personagens não se deve às suas características psicológicas, mas
sim a uma indefinição objetiva da própria realidade. A peça
flerta com o ambiente do Cinema Noir de diretores como
Alfred Hitchcock e com o Teatro do Absurdo de Samuel
Beckett. “Se existiu um teatro do pós-guerra, que tentava
dar conta da experiência catastrófica da guerra, aqui é
como se estivéssemos olhando para a possibilidade de um
conflito iminente, como um ‘teatro pré-guerra’. O texto fala
de um mundo que se acabou, de um momento histórico
em que a esperança de um capitalismo com face humana
caiu por terra”, comenta Dal Farra. A ideia é explorar em
cena duas concepções diferentes de refúgio para discutir
a desestruturação simbólica do cotidiano. “Tratamos da
ambiguidade entre dois sentidos da palavra refúgio: uma
opção de fuga de um lugar em que não se quer/pode ficar
ou como um espaço em que se fica para fugir de uma
situação. É por causa desse sentido amplo que o refúgio
se dá em um ambiente aparentemente cotidiano. Não se
trata de uma guerra ou algo destrutivo, mas sim de uma
espécie de desagregação sutil da estrutura do próprio
cotidiano”, explica o autor. Com, Marat Decartes, Fabiana
Gugli, Andre Capuano, Carla Zanini e Clayton Mariano.

Deficiente
O espetáculo teatral “Euforia”
é dividida em dois solos
e trata do desejo em um
desabafo de dois personagens
– um velho e uma cadeirante –
que socialmente são olhados
como seres assexuados,
invisíveis aos olhos do prazer
comum
ma publicação britânica sobre deficiências, que entrevistou mais
de mil pessoas nessas condições,
aponta que 85% já fizeram sexo alguma
vez na vida e metade tinha um parceiro.
Mas, por outro lado, um levantamento
divulgado por um jornal do país revelou
que 70% dos britânicos não iriam para
a cama com alguém com algum tipo de
deficiência física. Esse é um preconceito
comum. O deficiente é visto como uma
vítima eterna, um “coitado”, um ser
completamente assexuado.

U

No detalhe: o ator Michel Blois interpreta um velho e uma cadeirante
para falar sobre desejo.

Através do olhar dessa jovem personagem que ficou paraplégica em função
de um acidente, vamos ser levados
numa viagem onde a sexualidade é tão
ou mais explorada pelo corpo e suas
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Lazer & Cultura

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Northmann, 185, tel. 3332-3600. Sextas e sábados
às 21h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 29/7.
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Neste dia de sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba. ... Que o medo frente ao assustador é o que torna o
assustador assustador. Mas a fé frente ao assustador remove o medo,
e torna o assustador belo. Ou seja, aquilo que é assustador pode realmente ter boa aparência, se somos bons em ver sua aparência de uma
nova maneira. Isso requer uma mudança na mente. Requer uma nova
perspectiva. Requer um senso de curiosidade na vida e a consciência
de que a própria vida trabalha conosco, não contra nós em qualquer
nível. Ou, para colocar isso em termos um pouco mais espirituais,
Deus está sempre ao nosso lado. O processo da Maestria, então, é
um processo de aceitação. É um acolhimento tranquilo do que é. É
a não-resistência. É uma caminhada pacífica pelo momento, sabendo
que ele guarda para nós, sempre, o que é melhor para nós de todas as
formas. Você acredita nisso? Então, isso é verdade. Amor, seu amigo,
Neale Donald Walsch

O novo espetáculo da Cia Hiato, Odisseia,
o sétimo de seu repertório e que marca os
10 anos de trajetória do grupo tem montagem, inspirada no poema épico de Homero,
que teve estreia internacional em maio no
Onassis Cultural Centre, em Atenas, na
Grécia e tem direção de Leonardo Moreira
e dramaturgia coletiva. Inspirada no épico
de Homero, a Cia. Hiato comemora seus
dez anos com a estreia de “Odisseia”. Como
rapsodos antigos, sete atores recontam

A tarde às 16h43 a Lua entra na fase
Nova que marca o início da lunação
de Gêmeos que vai até o dia 12 de
julho. Para seguir adiante com seus
planos será necessário tomar algumas decisões da maneira mais prática
possível. Pense antes de agir para
não sofrer perdas pela precipitação.
28/328 – Branco.

Dicionário dos sonhos

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

Precisa dosar seu lado racional com
o emocional, para que tudo ande
bem até o Sol ingressar em Câncer.
Há mais preocupação com detalhes
desprezando o que é geral e mais
amplo. Tenha atenção com a sua
vida afetiva e evite rompimentos
inesperados. 27/527 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

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

Preste mais atenção no que você
anda assumindo, evite concordar
com o que não deseja. O Sol vai
para seu signo oposto na próxima
semana ativando a casa sete que é
a casa das sociedades. Será possível
lidar com opiniões diferentes com
uma nova consciência e inovação.
68/768 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Surgem novos acontecimentos que
tendem a ativar a vida social, levar
a novos relacionamentos e contatos.
Logo alcançará o que deseja renovando sua vida agindo pelo raciocínio
lógico. O dia será interessante
fazer qualquer coisa diferente algo
que nos tire do padrão rotineiro.
52/352 – Azul.

O dia é sujeito a reviravoltas, por isso
se houver chance decida tudo já, não
deixe nada para depois. Analise a
forma de melhorar a convivência com
as pessoas para fazê-las felizes. Faça
o que seja preciso para viver bem sua
intimidade ao lado da pessoa amada
e da família. 78/478 – Amarelo.

O sentido social do conhecimento e
da experiência aparece neste último
momento em que o Sol rege o seu
signo. Tenha alegria e disposição
para alcançar seus objetivos. A fase
é perfeita para agilizar aquilo que já
esteja sendo tratado e obter soluções imediatas. 76/576 – Amarelo.

A Lua Nova sempre traz uma nova
oportunidade. Esta lunação permite uma comunicação mais fácil.
Mercúrio em aspecto com Urano
deixa a comunicação mais aberta.
À noite Vênus ingressa em Leão e
ajuda a expressar os nossos desejos
e o afeto de forma mais apaixonada.
66/466 – Verde.
Relacionamentos ficam calorosos
nesta metade de semana. As pessoas
queridas podem ajudar muito para
renovar aquilo que já está superado
em sua vida. A fase é perfeita para
agilizar assuntos que já estejam
sendo tratados e obter soluções.
67/867 – Azul.

Nesta metade de semana irá trabalhar melhor de modo independente
do que em conjunto com as demais
pessoas. O que fizer para alguém
será retribuído depois, tanto pelo
bem como mal. Uma noite mais
extrovertida, animada e ótima para
amor. 78/578 – azul.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista 119,
Bela Vista, tel. 3170-0800. Quinta a sábado, às 19h
e aos domingos, às 17h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15
(meia). Até 8/7.
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(?) Nunes: ator, hu- Documento obrigatório para
morista e Medida
o sepultamento de um corpo
"youtuber" que visa poupar
A cobra dos enpiauiense energia elétrica
cantadores indianos

Atividade comercial de destaque
do Vale Europeu (SC)
Demons- Plataforma, cone,
tra alegria agulha e anabela

Edwin
Aldrin, astronauta
dos EUA
Trabalhador rural,
itinerante
e temporário
(?) de
sistema,
profissionais da
área de TI
Rondônia
(sigla)

(?) Rosa:
o Poeta
da Vila
(MPB)

(?) de
vista:
olhadela

Estudou
(o texto)

Pátio
externo
em torno
da igreja

A pessoa
ligada por
estreita
amizade
Tratamento dado a
cavalheiros (ing.)

Cinta;
cintura
Triste, em
inglês

País
fronteiriço
ao Laos
Sufixo
químico
de "glicerol"

Protagonista de
"O Ateneu"
(Lit.)

Ávida
101, em
algarismos
romanos
Post-(?),
adesivo
para
recados

Ella
Fitzgerald,
cantora
de jazz
Veste de
juízes
Playstation, Wii
ou Xbox
"Econômico", em
BNDES
Grande
porção de
coisas
Posição da
abscissa
no plano
cartesiano

Polícia dos EUA

Não, em
inglês

Símbolo do poder
no Absolutismo

Narcóticos Anônimos
(sigla)

Átomo
eletricamente
carregado
"Alea
jacta (?)",
frase de
César

Prefixo de
"onipotente": tudo

Comemorações e aniversariantes do dia

QUARTA 13 de Junho de 2018. Dia de São Gerardo de Claraval,
Santa Aquilina, Santo Antônio de Pádua (de Lisboa), e Dia do Anjo
Jezalel, cuja virtude é a aceitação. Santo Antônio, conhecido
pela tradição católica como santo casamenteiro e como
auxiliador na procura de objetos perdidos. Dia das Coisas
Perdidas e Dia do Turista. Hoje aniversaria o ator Antônio PiSimpatias que funcionam
tanga que faz 79 anos, o ator Richard Thomas que nasceu em 1951,
PARA QUEM SOMENTE FICA, COMEÇAR o comediante Tim Allen que completa 65 anos e a atriz Isadora
A NAMORAR: Retire 3 espinhos de uma rosa Ribeiro que nasceu em 1965.

CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres.
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta.
Quente: mexericos. Números de sorte: 27, 29,
32, 37, 48 e 63.

vermelha e coloque dentro do perfume que
você usa e que a pessoa gosta. Peça para Santo O nativo do dia
Antônio remover os obstáculos; Se for para a O nativo deste dia e grau de Gêmeos costuma ter uma mente lógica
felicidade de ambos. Use o perfume sempre que e concreta. Têm grande facilidade em sintetizar os fatos e entender
rapidamente o conjunto dos acontecimentos. Normalmente iniciam
estiver com a pessoa.
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.

e sonhos a partir dos personagens e
narrativas do épico grego: o abandono
de Telêmaco; a rejeição de Calipso; o
corpo de Circe; a violência estratégica
de Atena; o fogo de Héstia; a espera
de Penélope. Com, Aline Filócomo,
Aura Cunha, Fernanda Stefanski, Luciana Paes, Maria Amélia Farah, Paula
Picarelli e Thiago Amaral.

na juventude as leituras que nutrem a paixão pela aventura que
pode incluir uma viagem real a terras distantes. Têm tendência ao
aprendizado, a compreensão do próximo e a fidelidade conjugal. É
normalmente fiel na amizade e relações amorosas e aceita a vida
como ela se apresenta. No lado negativo tende a se perder em sonhos
sobre lugares remotos e aventuras.
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A Lua em mau aspecto com Netuno
pode trazer confusão pela manhã.
Mercúrio em aspecto com Urano
deixa a comunicação mais aberta.
Nesta metade de semana poderá
contar com inspiração e confiança
para lidar com os problemas comuns
de nossa rotina e encontrar soluções.
54/154 – Branco.

À noite Vênus ingressa em Leão e
ajuda a expressar os seus desejos e
o afeto de forma mais apaixonada.
Procure incluir momentos de diversão ao lado de quem ama. A Lua Nova
sempre traz uma nova oportunidade.
Esta lunação permite uma comunicação mais fácil. 46/246 – Azul.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss,
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábados
às 16h. Ingressos: de R$ 10 a R$ 40.Até 15/7.
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A Lua Nova promove novos relacionamentos, interesses e facilidades.
Porém, fará com que as pessoas
de autoridade, como pais, chefes
e patrões fiquem mais exigentes e
cobradores. Irá trabalhar melhor
por conta própria do que para os
outros nesta metade de semana.
59/659 – Verde.

“Ciranda das Flores”, que
estreia sua temporada no dia
16 de julho, conta a estória da
Dona Jardineira, uma moça
um pouco desastrada, que não
tem coragem de se declarar
ao Sr. Semeador, trabalhador
tímido e apaixonado. Certo
dia uma confusão envolvendo
uma planta do jardim faz com
que o casal de amigos brigue
pela primeira vez. Através

deste conflito, eles entendem
que para se viver em harmonia
é preciso aceitar as diferenças
de todos, em uma trama onde
as dificuldades e belezas do
primeiro amor são tratadas
com delicadeza e muito
bom humor. Com Cristiano
Gouveia, Elcio Rodrigues e
Helena Ritto.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quarta é o dia da lunação com a entrada da Lua Nova as 16h43. Lua em mau aspecto com Netuno pode trazer confusão
pela manhã. Mercúrio em aspecto com Urano deixa a comunicação mais aberta. Será possível lidar com opiniões diferentes
de forma mais consistente que permite novas ideias, uma nova consciência e muita inovação. A tarde às 16h43 a Lua
entra na fase Nova que marca o início da lunação de Gêmeos que vai até o dia 12 de julho. A Lua em seguida fica fora de
curso até ingressar em Câncer na manhã de quinta-feira. À noite Vênus ingressa em Leão e ajuda a expressar os nossos
desejos e o afeto de forma mais apaixonada. Uma noite mais extrovertida, animada e ótima para amor.

Diferenças

odisseias pessoais e coletivas, oscilando
entre realismo e fantasia. A experiência
viva de narrativas marginais à Odisseia
desafia tanto as dicotomias ficção/realidade
, público/privado quanto borra a polaridade
ator e espectador. A partir da tão conhecida história de um homem que deixou seu
lar e seu coração para lutar uma guerra e
acabou por vagar por anos tentando voltar
para casa, a Cia Hiato convida o público
a tomar o lugar do protagonista ausente
Odisseu e navegar por diferentes ilhas. Os
sete atores desenlaçam memórias, dúvidas

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

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 50803000. Sextas às 20h30 e sábados às 18h. Ingressos: R$ 17
e R$ 8,50 (meia). Até 7/7.

3/est — not — sad. 4/naja. 6/vietnã. 11/whindersson.

Horóscopo

Memórias

incríveis terminações nervosas. Com
Michel Blois.

