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São Paulo, sexta-feira, 09 de fevereiro de 2018

Lazer & Cultura

“Aguenta a mão, João!”

Infantil

Espetáculo interativo Brincadeira de Roda, com atores
e bonecos tem como cenário um livro grande e colorido.
Um contador de histórias (Brincante) abre um livro que
ele andou procurando pelo país e dele, surge uma Fada,
Bruxa e Músicos tocando e cantando o desafio. Apresentam-se e convidam a plateia para assistir as histórias do
livro que o Brincante recolheu pelo Brasil afora e também
para aprenderem algumas brincadeiras e jogos de várias
regiões do país. As histórias são de Fadas, Bruxas, Rei,
Príncipe disfarçado de mendigo e do universo infantil.
O Brincante é sempre interrompido pela Bruxa que o
proíbe de contar histórias com final feliz, onde ela sempre
leva a pior. Com isto se estabelecem vários conflitos, de
onde surge uma Fada que desfaz os feitiços da Bruxa
Má. Desafiando a Bruxa Malvada a Fada permite que o
Brincante conclua suas histórias, onde o Mau (Bruxa) e o
Bem (Fada) duelam. As personagens Crianças (Bonecos)
participam das brincadeiras e acabam sendo vítimas da
Bruxa que transforma uma delas em gigante.

do homem criador do
mito Adoniran Barbosa, João Rubinato.
Um artista que sempre lutou
para adquirir um lugar ao
sol, fazer sua música, atuar,
ser compreendido pelo seu
tempo. São casos, anedotas

E

O espetáculo “Aguenta a mão, João!”, é baseado na vida e obra do
grande poeta, músico, compositor e ator, Adoniran Barbosa.

contadas pelo Personagem sobre sua vida, sua relação com
os companheiros de “maloca”,
A vida passada, presente,
futura. O início da carreira
como calouro de rádio, a sua
primeira composição que venceu um concurso de marchas

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Tempo Perfeito

Liberdade
A história do drama “A Mulher Perfeita”
é contada a partir do núcleo principal
do espetáculo, o casal de ciganos, Seres
e Fysi que abandonaram sua origem
para viver no centro de São Paulo em
busca de uma grande liberdade, mas
com o passar do tempo e conhecendo

os outros personagens, o casal descobre
que tudo que possam ver, sentir e ouvir,
não passa apenas de uma ilusão. O Coro
são os únicos personagens que flutuam
entre o mundo dos vivos e dos mortos,
com quem interagem, criando um show
de ilusão e informação. Além de ressaltar
críticas sociais que estão presentes na
vida e morte dos moradores de São Paulo.
Seria uma história perfeita, se tudo isso

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

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)

Alarme de
viaturas
"(?) Lisa" ,
obra de
Leonardo
da Vinci
Árvore
brasileira

Tarso
Dutra,
político
brasileiro
Designação de elementos que conduzem
mal o calor
(Quím.)

Metro
(símbolo)

Ouro, em
francês
Paula (?),
poeta

Nocivas
Sílaba de
"entrar"
Patético;
comovente

Exame do
MEC (sigla)
Azul esverdeado

Culto;
seita
Cinema,
em inglês

2, em
romanos
Europa
(abrev.)
Elegante;
graciosa
Esposa de
Osíris
Sombras;
fantasmas

Estado
natal de
Neymar
(sigla)

"Rei (?)",
tragédia
shakespeariana
Sean
Connery,
ator
Juntei

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Fevereiro de 2018. Dia de Santa Apolônia, São
Alexandre de Roma, São Donato e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude
é o auxílio. Hoje aniversaria a atriz Monique Lafond que faz 64 anos, a
jornalista e apresentadora Monica Waldvogel que nasceu em 1956, o
iatista Lars Grael que completa 54 anos, o cantor Edson Cordeiro que
nasceu em 1967 e a cantora Tânia Mara chega aos 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau precisa sempre de novidades
e novos desafios. Observador e com muitos talentos é uma pessoa
criativa e com a mente muito rápida. As suas ideias originais e liberais
o levam a solucionar questões de uma forma única. Tem facilidade para
perdoar as ofensas e obter um bom relacionamento entre pais, filhos
e familiares. Vive em paz com todos e sabe recompensar a fidelidade
daqueles que estão ao seu lado. No lado negativo precisa evitar a
tendência a discussões que acabam em desunião.
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

56

Solução

TE LA

Banho para atrair dinheiro: Faça o seguinte preparo:
Uma xícara (chá) de canela a quatro xícaras (chá) de salsa.
Mexa tudo muito bem e dívida a mistura em cinco partes.
Após você tomar seu banho normal, diário, coloque meia
banheira com água morna e junte uma das cinco porções
da mistura e aí banhe-se com tranquilidade. Leve uns 7
minutos. Enquanto estiver tomando o banho, procure
manter sua mente positiva, pensando em coisas que
quer conquistar. Ao final, dirija uma prece ao seu anjo
protetor. Repita o banho a cada um dos quatro dias com
as outras partes preparadas no início.

O lírio de
brasões
Quadros
pictóricos
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Simpatias que funcionam

(?) Barros,
cantora
gospel
Enfeitar

Fruto típico
de regiões
tropicais
(pl.)
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JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras.
Ver muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser
atacado, vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria
financeira. Ser morto ou mordido por um jacaré, sorte
no jogo. Números da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

Símbolo da bandeira
do movimento gay
Faça Comida em
menção conserva

Preparar
o encaixe
para os
botões

N

Dicionário dos sonhos

Tudo irá renascer depois da metade
do mês com o Sol transitando em
seu signo. Novas forças e grande
energia devem ser usadas de forma
objetiva. As atitudes impulsivas
devem ser evitadas, tudo tem à hora
certa espere passar seu aniversário.
64/464 – Branco.

© Revistas COQUETEL

Religioso cearense tido como milagreiro,
foi homenageado em 2014 pelos 80 anos
Prejuízos que
de sua
Usar a
morte atingem o patrimônio razão
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Aquário
(20/1 a 18/2)

Sua vida começa a andar mais
depressa e os acontecimentos serão
renovadores. Poderá encontrar
um novo rumo e até se está só,
um novo amor. Faça contato com
novos ambientes e conheça outras
pessoas. Melhor o recolhimento com
o seu amor. A noite evite excessos.
74/374 – Rosa.

A Lua em Sagitário se une em
uma conjunção com Marte e
o começo do dia pode ser um
pouco turbulento. Podemos ficar
impacientes e ansiosos. Hora de
fazer e de concretizar relações, sem
medo! Demonstre seus sentimentos
e poderá mudar sua vida. 33/533 –
Branco.

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

Será importante respeitar a fase da
Lua Minguante, evitando começar
qualquer coisa e apenas encerrando
situações. A Lua em bom aspecto com
Mercúrio no início da noite favorece
a comunicação. Procure manter o
controle sobre as situações antigas e
aguardar boas novas. 44/344 – Cinza.

A Lua minguante ajuda a resolver
pendências e a dar o melhor de si
para finalizar uma tarefa. Precisa
evitar o desgaste assumindo seus
compromissos e cumprindo o que
foi proposto. Os contatos sociais e
profissionais o levarão a tomar um
novo rumo em seu trabalho. 82/582
– Cinza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Mudanças vão alterar a rotina e trarão
um novo ritmo de vida. Os estudos
e as viagens estão favorecidos. Terá
notícia inesperada de pessoa que está
longe. Um benefício esperado deve
chegar inesperadamente, se ainda
não veio antes até o final deste mês
de fevereiro. 38/438 – Amarelo.

Não adianta ter pressa para
resolver o que demanda tempo.
Às vezes é necessário aguardar os
acontecimentos. Se estiver só, poderá
conhecer uma pessoa atraente. Saia
da rotina faça viagens e reveja velhos
amigos que estavam afastados. 87/487
– Verde.

A madrugada deste início de final
de semana pode ser perigosa, deve
evitar excessos. O relacionamento
íntimo pode abalado entre você
e a pessoa amada. Seja objetivo
no trabalho e prepare-se obter
o reconhecimento de chefes e
superiores. Importantes decisões
devem ser tomadas. 77/377 – Azul.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. Sábados às 18h (exceto dia 10/02).
Ingresso: R$ 40. Até 24/02.
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A fim de semana é favorável para
atividades que envolvam contanto
com o público. Faça tudo com a
máxima competência, imponha-se
um alto nível de qualidade e terá
sucesso em atividades criativas.
Cuide melhor da sua saúde, que
afeta a disposição até para se divertir.
72/172 – Violeta.

Os projetos que tem em mente tendem
a ser bem-sucedidos, melhorando
seus ganhos. Com a Lua em Sagitário
haverá determinação e compaixão
para viver o cotidiano. Será preciso
tomar cuidado para não ser briguento.
Faça tudo seguindo sua cabeça,
mas procure ouvir opiniões. 21/921
– Verde.

não fosse apenas mais uma ilusão. Com
Anelise Ferrão, Angelo José, Bel Baeza,
Bianca Alves, David Souza, Edgar Luna,
Fabrízzio SanVares, Jorge Luis Alves,
Jorge Luiz Carvalho, Luís Manoel, Maicke
Ferreira, Mij Acsanner, Monique Almeida
e Paloma Gavinhos.
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Situações críticas começam a ser
superadas e serão afastadas. Veja
tudo com clareza, sem iludir-se com
as aparências. Com determinação
pode vencer obstáculos passageiros.
Já conseguirá sentir-se mais confiante
e seguro. Maior sensualidade e
estabilidade emocional. 63/363 –
Branco.

Arte e exclusão

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (16) e sábado
(17) às 21h30 e domingo (18) às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Cena da peça “Quem Tem Medo de Travesti?”.

Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Sagitário se une em uma conjunção com Marte e o começo do dia pode
ser um pouco turbulento. Podemos ficar impacientes e ansiosos. Não adianta ter pressa para resolver o que demanda tempo. Às
vezes é necessário aguardar os acontecimentos. A Lua em mau aspecto com Netuno à tarde pode deixar confuso e vulnerável.
Será importante respeitar a fase da Lua Minguante, evitando começar qualquer coisa e apenas encerrando situações. A Lua
em bom aspecto com Mercúrio no início da noite favorece a comunicação.
Lua em Sagitário se une em uma
conjunção com Marte e o começo do
dia pode ser um pouco turbulento.
Podemos ficar impacientes e ansiosos.
Precisa aceitar as situações difíceis,
enfrentá-las e, ainda assim ser
eficiente. A Lua em mau aspecto com
Netuno pode deixa-lo vulnerável.
92/992 – Vermelho.

Serviço:Teatro de Arena Eugênio Kusnet,
R. Teodoro Baima, 98, Centro, tel. 3259-6409.
Quarta a sábado às 21h e aos domingos às 20h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 01/04.

2/or. 3/nei. 4/lear. 5/cocos — movie. 6/airosa. 8/enlatado. 9/espectros.

Horóscopo

com ele, tornando-o ativo e
participativo. E como pano de
fundo a cidade de São Paulo,
com sua famosa garoa, suas
ruas movimentadas e sua arquitetura bela e colossal. As
músicas são executadas ao
vivo pelos atores que ora são
músicos, ora são personagens
habitantesdo universo da vida
de Adoniran Barbosa e ora
são todos Joãos ou fragmentos do próprio Adoniran. São
utilizados caixas de fósforos,
assovios, palmas, percussão
corporal, violão, cavaquinho,
pandeiro, surdo, caixa, sax/
trumpete para traduzir o
universo deste grande compositor paulista. Com Geraldo
Fernandes, Beto Kpta e Thiago Morrinho.

O espetáculo “Quem Tem Medo de Travesti?”, do Coletivo As Travestidas
é um teatro-musical e tem como base narrativa a construção histórica da
travestilidade, onde travestis exerciam papel de protagonismo no teatro,
cabendo-lhes ocupar lugar de destaque nas principais encenações do
teatro de revista e, logo em seguida, chegando à decadência, exclusão e
marginalização artístico-social. O espetáculo expõe histórias sobre a arte,
exclusão, decadência e violência, presentes no cotidiano desta população.
Entretanto, subvertendo estas tristes histórias, a obra vai além ao abordar
narrativas de superação e transformação, tendo também o intuito de
fortalecer e ampliar essa investigação, promovendo a valorização do atortransformista e da criação do conceito, em teatro, da travesti enquanto
alter ego do ator. Com Deydianne Piaf, Verónica Valenttino, Alicia Pietá,
Patrícia Dawson, Karolaynne Carton, Mulher Barbada.

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Teodoro Baima, 98, Centro, tel.
3259-6409. Sábados e domingos ás 16h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 01/04.

Você pode conseguir grandes coisas. Bem, na verdade, você já conseguiu grandes coisas, é só que, às vezes, você se esquece de ver a sua
própria experiência de vida a partir desta perspectiva. Este é o momento
perfeito para acreditar em si mesmo, no infinito poder do Universo e
em suas próprias habilidades. Você tem o que é preciso, ou não estaria
aqui, agora, fazendo exatamente o que está fazendo. Confie nisto, confie
em si mesmo e encontre as soluções que você precisa através do poder
dos seus pensamentos e do poder de sua imaginação. Não há nada que
você experienciou que não possa ser visto na luz apropriada. Não há
nada que você experiencie que não tenha uma solução. Você não criaria
o cenário se não houvesse uma maneira de vê-lo com uma conclusão
bem sucedida. O Pensamento para hoje é: É o momento de expandir a
visão, a sua compreensão e o mais importante, a crença em si mesmo
para ver a grande cena e encontrar o seu caminho. É aí que reside o seu
verdadeiro poder. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias

carnavalescas. As histórias da
boemia e das canções, como
compôs, quem gravou, o que
sucedeu, numa linguagem
simples, direta, humorada,
como ele mesmo, numa estética e linguagem falando direto
ao espectador interagindo

Luiz Alves

Espetáculo “Brincadeira de Roda”.

O espetáculo “Aguenta
a mão, João!”, com
o Grupo A Jaca Est
estreia no dia 16/02 e
foi baseado na vida e
obra do grande poeta,
músico, compositor e
ator, Adoniran Barbosa,
que desde a sua
adolescência conviveu
com os acontecimentos
e transformação da
cidade de São Paulo

P AD
N
C O
S
M
J A
O T
E
D R
A I
A
I
E S

Divulgação

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

