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“Vincent River”

Leandro Almeida

Arrigo Barnabé

O espetáculo “Vincent
River”, drama do
premiado autor
britânico Philip Ridley,
estreia no dia
17 de agosto

Eliana Souza

Lazer & Cultura

om tradução e direção
de Darson Ribeiro,
a montagem tem no
elenco Sandra Corveloni, atriz
premiada em Cannes, e o jovem talentoso Thalles Cabral.
A dor da perda é a forte característica desse drama curto
e tenso, corajoso e pungente,
de Ridley. Vincent River é o
nome do único filho de Anita
que, na trama, é brutalmente
assassinado por uma gang de
jovens homofóbicos no banheiro de uma estação de trem
abandonada. A mãe não só
vai precisar elaborar a dor da
perda, mas, principalmente,
a sexualidade do rapaz, cuja
morte expõe a homossexualidade. É a partir da chegada
de Davey que tudo piora, pela
crença dela de estar diante do

C
Arrigo Barnabé interpreta Roberto Carlos e Erasmo
Carlos em seu novo show. Arrigo reinterpreta as canções
de Roberto e Erasmo de um modo novo, original e cuidadoso: inova mantendo e realçando o sentido original
delas. Partindo do sentido das canções, Arrigo traz a
jovem guarda à tona, recriando as canções de Roberto
Carlos e Erasmo Carlos, que habitam nosso imaginário,
acompanhado pelos músicos Paulo Braga, no piano e
Sérgio Espíndola, no violão. No show, a escolha do repertório transita entre canções acentuadamente românticas,
líricas – Como é grande o meu amor por você (Roberto
Carlos), Gatinha manhosa (Roberto Carlos e Erasmo
Carlos), Os seus botões (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), Eu te darei o céu (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)
Detalhes (Roberto Carlos e Erasmo Carlos); canções
irreverentes, inconformadas, mais agressivas – Quero que
vá tudo para o inferno (Roberto Carlos e Erasmo Carlos),
Sua estupidez (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), Se você
pensa (Roberto Carlos e Erasmo Carlos), Vem quente que
eu estou fervendo (Carlos Imperial e Eduardo Araújo) e
canções com um toque existencialista–Sentado à beira do
caminho( Roberto Carlos e Erasmo Carlos) e As curvas
da estrada de Santos (Roberto Carlos e Erasmo Carlos).
Todas elas são dirigidas a um “você”, que é o ser amado,
são declarações de amor, coloquiais, confessionais. A
única que não é assim é Força estranha, que fala do que
motiva o cantor. (trechos do texto de Eliete Negreiros)
Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404.
Sábado (18) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

Nota
Quatro anos após o disco “Setevidas” (Deck/ 2014), Pitty começou
2018 anunciando que está em fase de produção de seu novo álbum.
Enquanto os fãs aguardam esse lançamento, a cantora e compositora
apresenta hoje em todas as plataformas digitais a canção “Te Conecta”,
primeiro single do novo disco, em breve também nas principais rádios
do Brasil. Com produção de Rafael Ramos, composta e cantada por
Pitty, a música traz uma sonoridade diferente. Nela a cantora usou
influências de vários gêneros que fazem parte da sua bagagem. Assim,
“Te Conecta” traz um ritmo mais próximo ao reggae e ao dub. O novo
álbum de Pitty ainda não tem data prevista de lançamento. Enquanto
finaliza esse trabalho, ela está rodando o país com sua nova turnê,
“Matriz”. Para ouvir, acesse: (https://Pitty.lnk.to/TeConectaSinglePR).

Mude seu dia

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que
Deus quer que você saiba......
QUE A SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA O DIA DE HOJE......
pode definir o palco de um
tipo inteiramente diferente de
ano. Engraçado como as coisas
funcionam. Às vezes, a menor
escolha, aquela que você pode
fazer dentro dessas 24 horas,
pode colocar em movimento as
energias trazendo-lhe enorme
bem e alegria. Assista ao dia,
então, e observe como você
se move através dele. Você
pode não saber quando você
está definindo as energias em
movimento. Mas você sempre
está. Com tudo, na verdade,
com o que você pensa, diz e faz.
Amor, Seu Amigo,
Neale Donald Walsch

assassino do filho. Mas, o crime
do garoto de apenas dezessete
anos, ainda está por vir. Ele
viu algo que não consegue
esquecer. Nesta noite os caminhos dos dois se cruzam com

Annie, o Musical”, por excelência, um dos maiores
exemplos de family entertainment da Broadway,
estreia pela primeira vez em São Paulo no dia 30 de
agosto.. Baseada na história em quadrinhos Little
Orphan Annie (“Annie, a Pequena Órfã”), de Harold Gray, a superprodução traz Ingrid Guimarães,
Miguel Falabella, Sara Sarres, Cleto Baccic e grande
elenco para temporada paulista. O enredo gira em
torno da pequena Annie, uma menina de 11 anos
que vive em um orfanato comandado pela divertidíssima e desleixada senhora Hannigan, interpretada
por Ingrid Guimarães. Depois de tentar fugir para
encontrar seus pais, que ela crê estejam vivos, e
adotar o cachorro Sandy, é trazida de volta para o
lugar e acaba sendo escolhida para passar o Natal
na mansão do milionário Oliver Warbucks, papel
de Miguel Falabella. Annie se aproxima do homem
ranzinza e solitário, subvertendo seu cotidiano,
fazendo-o aproximar-se dos valores da amizade, da
compreensão e do amor. Ingrid Guimarães e Miguel
Falabella protagonizam a superprodução de “Annie,
o musical”.

Em “O Homem na Prancha”, que estreia no próximo
dia 17, o bailarino Edson Beserra mergulha num resgate ancestral inspirado pelo quadro Navio negreiro,
do pintor inglês William Turner, e no conto O Horla,
do francês Guy de Maupassant. Em cenário fantasmagórico, Edson traz um pouco das características
das obras em que se baseou, fazendo uso também de
uma busca biográfica. Além de estar em cena, Edson
também assina a concepção e direção do espetáculo,
que tem como assistente de direção Marcos Buiati. A
confluência dos movimentos da água e do vento, assim
como da incidência de luz foram os motes dramatúrgicos para a construção do vocabulário coreográfico
da coreografia. As pinceladas impressionistas de
Turner aparecem em cena por meio dos movimentos
diluídos da água e das nuvens provocados pela ação
do vento. As inquietações da personagem central do
conto de Guy se desenvolvem com a sensação de uma
presença não-física que o perturba, presença esta que
é percebida pela queda de temperatura provocada
pelo vento. No palco, Edson se inspira nesse vento
para também apresentar uma construção do seu
vocabulário de movimentos.

Serviço: Teatro Santander, Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
2041, Itaim Bibi. Quintas e sextas às 21h, sábados às 16:30h e às
21h e aos domingos às 15h e às 19h. Ingressos: De R$ 75 a R$ 310.

Serviço: Complexo Cultural Funarte SP, Al. Nothmann, 1058,
Campos Elíseos, el. 3662-5177. Sexta (17) e sábado (18) às 19h e
domingo (19) às 18h. Ingressos - R$ 20 e R$ 10 (meia).

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)
Aquário
(20/1 a 18/2)

(?) terrestre, armadilha típica de guerras
Antigo processo de
revestimento de ruas
O dos
pais é
agosto
(bras.)

Grito
de dor

"Quase",
em "seminovo"
Como
se joga
paciência
O públicoalvo de
Demi Lovato (ing.)
Maranhão
(sigla)
Hiato de
"caótico"

São
Passe por
(abrev.)
filtro
Papa-(?), criação de
Mauricio de Sousa

Pedaço
de peixe
Pequeno
prego

Parte mais
profunda
do dente
Fruta com
a qual se
faz a sidra
(?) de
emprego,
motivo de
demissão
Liberação
do valor
de um
cheque

"A verdade
não tem
pés, mas
(?)" (dito)

Rodrigo
Alvarez,
repórter
da TV
Principal,
em inglês
Fazem
uma prece

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 15 de Agosto de 2017. Dia da Assunção de Nossa
Senhora, Dia de Nossa Senhora Achiropita, São Alípio, São
Tarcísio, Santa Catarina, São Jacinto, e Dia do Anjo Sitael, cuja
virtude é a sorte. Dia do Fotógrafo, Dia dos Solteiros, Dia do
Jornaleiro, Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdias
e Dia da Informática. Hoje aniversaria a atriz Carla Daniel que
nasceu em 1965, o ator Ben Affleck que faz 47 anos, a modelo e
atriz Natasha Henstridge que completa 43 anos e o ator e cantor
Joe Jonas que nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau leva vantagem sobre qualquer
um, pois aprende e percebe rápido. Sabe também usar o seu poder
de intuição e atrair dinheiro e oportunidades. Decidido, gosta do
inesperado e de arriscar no jogo. É também muito sensível aos perigos,
e costuma serem vistos como portadores de boa sorte, mas na verdade
está sempre apto a antecipar-se às surpresas ruins e evitá-las. Não
costuma guardar rancor e aprecia ajudar aos demais sem exigir nada
em troca. Embora goste de atividades sociais, costuma vestir-se e
portar-se com grande sobriedade.

BANCO

56

Solução

A

Áries
(21/3 a 19/4)

A "paixão"
do
torcedor
(fut.)

E

Câncer
(22/6 a 22/7)

Tipo de poema escrito por Safo (Ant.)

Diâmetro
(símbolo)

M

Libra
(23/9 a 22/10)

Projétil
lançado
de submarinos
Função
básica do
Tribunal
de Contas

L

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.

Tão (?):
assim que
Abalados;
desolados

PO

Para dormir bem: Costure 1 pano branco,
com linha da mesma cor, em forma de saquinho.
Coloque 1 punhado de manjericão dentro dele e
feche. Ao anoitecer, coloque esse patuá debaixo
de sua cama e deixe lá por 7 noites seguidas. No
oitavo dia, jogue o patuá no lixo e reze 1 Credo
ao seu anjo protetor, pedindo a ajuda dele para
abençoar o seu sono.

Sim, em
francês

GO

Simpatias que funcionam

(?) José, narrador
esportivo
601, em
A mim
romanos
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CABELOS - Compridos representam boa saúde e
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos,
separação ou afastamento do marido. Corta-los
cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos,
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Crime inafiançável
ligado à divulgação
do Terceiro Reich
Lista; relação
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Dicionário dos sonhos

Com o Sol indo para seu signo
oposto Virgem semana que vem irá
decidir-se sobre alianças, parcerias e
sociedades. Pode pensar em iniciar
ou romper relações e até casamento. Uma união poderá se alterar,
mas evite as brigas que afastam e
atrapalham relacionamentos, até no
amor. 42/442 – Branco.

Bill Gates,
por suas
práticas de
caridade

Passo
(óleo ou
manteiga)
em

Única vogal representada no
baralho
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Precisa se integrar melhorar aos
ambientes novos, pois terá boas
surpresas e novidades. O dia favorece
o que exija prudência e honestidade
e os assuntos ligados a finanças. É
preciso escolher bem o ambiente as
pessoas com que tenha contato no
final do dia. 36/236 – Azul.

Neste momento é necessário cuidar
das questões materiais e daquilo
que vem executando. Faça tudo
que exija prudência e honestidade e
trate de assuntos ligados a finanças.
Podemos nos sentir pressionados
por conta da tendência externa de
forçar ações. 43/943 – Lilás.

© Revistas COQUETEL

Produto apícola
Escritor
mineiro de Como nascem as
"O Homem aves de ninhos, em
relação às penas
Nu", também era
baterista e
amante do
jazz
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Novas perspectivas tanto no trabalho
como no relacionamento familiar.
Quando o Sol entrar em Virgem seu
lado prático ficará mais evidente.
Antigos desejos que foram criados
em sua mente no passado irão se
realizar até o final de agosto, por isso
esteja preparado. 55/455 – Branco.

As conquistas no trabalho vão sendo
ampliadas e uma nova posição está
sendo ocupada na relação social.
Virão soluções que estão sendo
desejadas há muito tempo. Possível
exaltação emocional. Persista um
pouco mais e terá soluções desejadas
há muito tempo. 87/187 – Verde.

Os contatos sociais serão mais intensos e felizes, podendo ter ao seu
lado amigos que conquistará com
facilidade neste seu dia favorável da
semana. Embora todo mundo fique
mais animado e imaginativo na noite
de quarta haverá possibilidade de
exageros. 41/841 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Faça planos com a Lua Nova em seu
signo nesta quarta. O astral deve
ficar mais descontraído e animado.
Por enquanto apenas faça planos,
deixando para realizá-lo após o
aniversário. Há chance de viagens e
passeios e mudanças importantes na
rotina nesta semana. 73/573 – Cinza.

Use bem uma parte do dinheiro que
receber depois que o Sol transitar na
sua casa dois, a do dinheiro daqui
uns dias. Pode ganhar bem mais
dinheiro colocando ideias em ação
ligadas a vendas e comércio. Dê
maior importância ao senso prático
e a capacidade de análise. 55/455
– Amarelo.

O dia deve ser bastante agitado
e somente à noite será possível
encontrar estabilidade emocional
e vitalidade com a harmonia entre
o Sol e a Lua Aqueles que curtem
ficar acordados terão oportunidade
de se sentirem integrados e expandirem suas relações na madrugada.
41/541 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Terá maior valorização da habilidade
e da capacidade individual para
solucionar pequenas exigências do
cotidiano nesta quarta. Os assuntos
sociais, as viagens e o contato com
lugares diferentes, melhoram seu
ânimo. As dificuldades desaparecem
e seus desejos se realizam. 12/212
– Branco.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas,
141, tel. 5080-3000. Sextas às 20h30 e
sábados às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10
(meia). Até 29/09.

Dança

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

Um relacionamento amoroso o levará
a novas emoções e bons momentos
a dois. Os sentimentos estimulados
levam você a viver uma grande paixão
neste final de mês. O dia pode trazer
alguma aflição ou problema de difícil
solução, mas é bom para realizar
negócios. 39/139 – Azul.

especialmente convidada) e
Thalles Cabral (Davey).

Estreia

Esta quarta é o quinto dia da lunação. No final da manhã a Lua já transitando em Libra faz um aspecto negativo
com Plutão que tende a provocar disputas de poder e desconforto emocional. Podemos nos sentir pressionados por
conta da tendência externa de forçar ações. O dia deve ser bastante agitado e somente à noite será possível encontrar
estabilidade emocional e vitalidade com a harmonia entre o Sol e a Lua. O astral deve ficar mais descontraído e
animado. É preciso escolher bem o ambiente as pessoas com que tenha contato no final do dia. Por isso procure
escolher lugares onde se sinta bem.
Embora todo mundo fique mais
animado e imaginativo na noite
de quarta haverá possibilidade de
exageros que devem ser evitados.
De noite não mude nada de última
hora para não se arrepender. Muita
coisa que foi pensada e preparada se
desenvolve agora nessa fase lunar.
45/545 – Vermelho.

consequências devastadoras.
Emocionante, desolador e com
o humor negro característico
de Ridley, a peça é o olhar
antecipado da autodestruição.
Com Sandra Corveloni (Anita,

3/oui. 4/main — teen. 5/capim. 8/implumes. 9/auditoria. 11/compensação.

Horóscopo

Reflexões

Cena do espetáculo “Vincent River”.

