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Fotografia

O Coletivo Teatral
COMMUNE volta
com a temporada
do espetáculo “Nem
Todo Ladrão vem para
Roubar” de Dario Fo

Jamil Kubrul

“Nem Todo Ladrão
vem para Roubar”

Bob Wolfenson

Lazer & Cultura

comédia escrita em
1959, é uma farsa ágil
e agradável, repleta de
intrigas e disfarces. Criada a
partir dos roteiros de comédias e tragédias da família
de Franca Rame, mistura o
humor ingênuo das farsas
e vaudevilles franceses do
século XVIII de Feydeau e
Labiche, com elementos do
surrealismo e do teatro do
absurdo. Dario Fo cria uma
farsa abstrata, paradoxal e
sofisticada, que mistura o
clima gélido, atroz e paranoico
de Ionesco, Beckett e Adamov
com a linguagem popular e os
mecanismos da farsa italiana,
invertendo a lógica realista e
os lugares-comuns da comédia de costumes. A peça conta
a história de um ladrão que
entra numa casa para roubar,
mas vira refém do Marido e sua
Amante que acham que ele é

A

Nota

Entre pessoas

Pop rock

Hamilton de Holanda lança esse mês
nas plataformas digitais a série de discos
em homenagem ao centenário do mestre
Jacob do Bandolim. Em cada álbum, o
bandolinista imprimiu características de
diferentes estilos musicais em clássicos
do cancioneiro de Jacob. O primeiro
dos quatro foi lançado em abril, no Dia
Nacional do Choro, “Jacob 10ZZ”. Nessa
sexta-feira (10), ele apresenta “Jacob
Bossa”. Ainda em agosto, um por semana,
serão lançados os títulos “Jacob Black”
e “Jacob Baby”. Eles chegam às lojas
juntos em um box de luxo em setembro,
pela Deck. Ouça “Jacob 10ZZ”: ( https://
HamiltonDeHolandaTrio.lnk.to/Jacob10zzAlbumPR).

Com direção de Eduardo Martini e dramaturgia de Carlos Fernando Barros, Depois
Daquela Noite, a comedia traz no elenco Carol
Hubner, Renato Scarpin, Theo Hoffmann, além
do próprio Eduardo Martini. O espetáculo
fala de quatro pessoas com histórias que se
entrelaçaram em algum momento da vida e
que depois de um acontecimento climático
obriga que dois deles fiquem presos em um
hotel, e descubram que ambos já estiveram
com o par do outro. A confusão se completa
com a chegada de seus respectivos pares no
hotel. A trama fala de amor entre pessoas, de
laços e decisões que envolvem a vida desses
queridos personagens.

Finalista do SuperStar da Rede Globo, a
banda potiguar de indie e pop rock Plutão Já
Foi Planeta é formada por Natália Noronha
(voz, violão, baixo e synth), Sapulha Campos
(voz, guitarra e ukulele), Gustavo Arruda (voz,
guitarra e baixo), Vitória de Santi (baixo e
synth) e Renato Léllis (bateria) - apresenta o
repertório de seus dois CDs lançados, Daqui Pra
Láe A Última Palavra Feche a Porta. O álbum
Daqui pra Lá é formado pelas faixas: Suma
Daqui, Daqui Pra Lá, Haverá de Se, Viagem
Perdida, Sonho de Palmer, A Hora eVocê Não
É Mais Planeta. E as composições de A Última
Palavra Feche a Porta são: Alto Mar, O Ficar e
o Ir da Gente, Daqui Pra Lá,Mesa 16, Me Leve,
Anna, Insone, Duas, Post-It e Quem Sou?.

Serviço: Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1387, tel. 38682535. Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 inteira/R$ 25 meia.
Até 28/09.

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

Podem ampliar as relações de
amizade e passar a viverem novos
ambientes. Dedique-se as tarefas
da rotina dando um bom senso de
responsabilidade e mais segurança
no agir. As pequenas viagens e a
comunicação ficam mais fáceis.
29/429 – Verde.

A hora é de aceitar as limitações
materiais e dar um passo decisivo
para ganhar mais. Maior satisfação
no relacionamento familiar dará
momentos felizes à noite. Este é um
dia para mudar a forma de comportamento adotando antes de tudo a
paciência 25/925 – Branco.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas,
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada,
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo.
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:
36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para que inimigos se tornem amigos: Escreva
o nome de todos os seus inimigos em pedaço de
papel sem uso. Depois, deposite-o no fundo de
um copo. Coloque açúcar até a metade e encha
de água. Tampe e deixe o copo num local onde
ninguém veja. Após 7 dias, despeje o líquido e o
papel em um vaso.
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.

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)

A situação financeira começa a
melhorar na próxima semana com
o Sol na sua casa dois, a casa do
dinheiro. Invista para pode lucrar
ainda mais neste final de agosto.
Aceite a realidade material e pode
ganhar mais sabendo investir o que
tem ou o que ganhar neste final de
mês. 21/921 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Com o Sol em Virgem daqui a alguns
dias vão surgir novidades, tanto no
trabalho como no relacionamento
social. Prepare-se para entrar em
contato com quem possa ajudar.
Mas cuidado, pois o mau humor pode
atrapalhar a intimidade e a relação
sexual. 46/646 – Marrom.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Sol vai para Virgem na semana que
vem aconselhando cuidado nos
atos e palavras. As atividades que
ainda provoquem qualquer tipo de
dúvida devem ser evitadas nesta fase
mais delicada do ano. A noite desta
quinta-feira será boa para sair, fazer
contatos, conversar e se locomover.
22/322 – Azul.

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)

A Lua faz um faz um aspecto negativo
com Marte no começo da manhã
antes de ingressar em Escorpião. Por
isso pode ficar um pouco impaciente.
A comunicação mais fácil ajuda a
fazer negócios que já estejam em
andamento. Pode realizar mudanças
já preparadas. 29/229 – Branco.

A sensação de segurança aumenta
para lançar projetos e novas ideias.
O dia começa mais turbulento e com
propensão ao mau humor travando
o bom andamento das situações.
Os sentimentos levam a grandes
flutuações de humor, controle-se
no começo da noite. 56/356 – Azul.

Faça algo importante para melhorar
o ambiente, faça viagens e reveja
amigos. As pequenas viagens e a
comunicação ficam favoráveis. A
casa da família iluminada aconselha
a cuidar melhor do seu lar e valorizar
o contato com as pessoas que vivem
ao seu lado. 82/482 – Amarelo.

Lua em Escorpião trará melhores
resultados do que se deter em
tarefas comuns ou pequenas. A
renovação de sua vida ajuda a dar
início a novas atividades depois que
passar o aniversário. Os contatos
sociais irão ser mais intensos e
felizes, procure sair, se divertir e
fazer amigos. 10/310 – Verde.
A Lua em mau aspecto com Urano
pode ocasionar mudanças de planos
no final da manhã. Talvez tenha que
fazer uma escolha importante antes
do final do mês O momento será
bom ao entendimento na parte da
noite através do uso da parte mental.
12/812 – Azul.

Uma aliança, parceria ou sociedade pode ser decida nesta final de
agosto ou no começo de setembro,
tanto para melhor como para pior.
Com o Sol indo para Virgem, sua
casa sete na semana que vem, irá
unir-se ou separar-se de alguém.
78/878 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de Agosto de 2018. Dia de Santo Estevão da
Hungria, São Roque, São Alsácio e Dia do Anjo Elemiah, cuja
virtude é a proteção. Hoje aniversaria o cantor Marcelo Nova que
faz 67 anos, o cantor José Augusto que nasceu em 1953, o cineasta
James Cameron que completa 64 anos, a cantora Madonna que
chega aos 60 anos e a atriz Guilhermina Guinle que nasceu em
1974.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é ponderado, sensível, dotado
de uma mente intuitiva e inteligente. Embora esteja sempre pronto
a ajudar ao próximo não gosta de simplesmente dar as coisas às
pessoas, mas prefere ajudar os outros a aprender coisas úteis
para melhorar de vida. Esta força favorece a experimentação dos
chamados estados alterados de consciência. O coração é seu ponto
forte e fraco, pois se deixa levar muito pelas emoções. Precisa de
um lar onde se sinta independente e amado. No lado negativo, por
ser perfeccionista pode se irritar ficar deprimido e de mau humor
quando não consegue atingir a perfeição.
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Tudo deve ser bem planejado e feito
devagar, sendo o primeiro passo
aceitar as limitações materiais para
poder ir ainda mais longe. Tenha
todo cuidado com tudo que lhe
diga respeito. No começo da noite,
dinamismo torna o ritmo mais acelerado, o que torna o final do dia mais
interessante. 06/706 – Vermelho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

TA

Esta quinta é o sexto dia da lunação. A Lua faz um faz um aspecto negativo com Marte no começo da manhã antes
de ingressar em Escorpião. Por isso podemos ficar um pouco impacientes. Tendência à hostilidade e irritação. A
Lua em mau aspecto com Urano pode ocasionar mudanças de planos no final da manhã. Mas como a Lua também
fica em bom aspecto com Saturno será possível ajustar as situações pendentes resolvendo alguns contratempos. No
começo da noite, dinamismo torna o ritmo mais acelerado, o que torna o final do dia mais interessante.

Serviço: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1000, tel.
2076-9700. Sexta (17) às 21h. Ingresso: R$ 20.
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Horóscopo

Serviço: Teatro Commune, R. da Consolação, 1218 (ao lado da estação de metrô
Higienópolis-Mackenzie), tel. 3476 - 0792.
Sábados (25/08 e 01 e 08/09). às 21he domingos (26/08 e 02 e 09/09), às 19h30. Ingressos:
R$ 30 e R$ 15 (meia).
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“Para aqueles que tem fé em si e nas coisas, só existe positividade.
Em todas as circunstâncias, há apenas oportunidades e tesouros. A
cada momento, há uma necessidade interior em descobrir estes tesouros e fazer melhor uso deles. Quando somos capazes de avançar com
fé, somos incentivados a dar o nosso melhor em todas as situações.
Somos capazes de usufruir os melhores frutos do esforço que fizemos.
Fé nos dá coragem para prosseguir em tempos difíceis. Fé nos dá
poder para trazer constante mudança e progresso em nossa vida.”
Brahma Kumaris

Rose Araujo, Rodrigo Franco
Veloso e Paulo Dantas.
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Possibilidades

esconder a verdade do outro,
com a chegada da Esposa, a
Mulher do Ladrão, o Amante
da Esposa e até de um Segundo
Ladrão. Com Henrique Taubaté
Lisboa, Wilma de Souza, Augusto Marin, Samara Montalvão,
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

um espião à serviço da Esposa.
Primeiro ameaçam matar o
Ladrão, depois deixá-lo paraplégico para que não consiga
falar. A partir daí, a peça segue
num quiproquó de situações
absurdas, no qual um tenta
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Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos. De terça a sábado das 10h às 19h e aos domingos das 10h às 17h.
Entrada franca. Até 09/12.

Cena da peça “Nem Todo Ladrão vem para Roubar”.
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Uma das referências nacionais como retratista, fotógrafo
de nus e de moda, Bob Wolfenson transita com a mesma
destreza entre a publicidade e a arte. Ao longo de seus
quase 50 anos de carreira, é responsável por alguns dos
retratos mais marcantes da iconografia brasileira recente. Aquele que se define como especialista em breves
encontros, comemora sua trajetória em Bob Wolfenson:
Retratos. A exposição estreia no próximo dia 24 e apresenta ao público diferentes aspectos de uma atividade
profissional intensa e convida a um singular passeio pelos
costumes e protagonistas das últimas décadas de nossa
história. A mostra abarca e funde diferentes núcleos: há
espaço, por exemplo, para personalidades da cultura,
do esporte, da política e da moda, com fotos produzidas
para editoriais ou por iniciativa do fotógrafo. Entre os
retratados, nomes como Hélio Oiticica, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Tais Araújo, Marília Gabriela,
Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Anitta, Ludmila, Laerte,
Zé Celso, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Maluf, Luiza Erundina, Eduardo Suplicy, Pelé, Ronaldo e
muitos outros. A exposição traz mais de 200 retratos,
vários deles ainda inéditos, realizados pelo fotógrafo ao
longo de 45 anos

3/ars — fun — not —out. 5/saara — toner. 9/simulador. 10/censitária — ringo starr.

Fernanda Young

