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São Paulo, terça-feira, 02 de outubro de 2018

Lazer & Cultura

Inspirado em uma
história real, o
espetáculo “Seu
Silêncio é um Barulho
do Inferno” estreia dia
6 de outubro

Com a ideia de mostrar o diálogo entre dois materiais
nobres e resistentes, o metal e o mármore acontece a
exposição Similes, de Mary Carmen Matias a partir do dia
5. A mostra reúne 15 esculturas inéditas, produzidas pela
artista recentemente. Impulsionada pelo desafio de imprimir
suavidade e leveza ao domar a dureza do metal e da pedra,
a escultora ressalta a poesia que existe nesta transformação, e encontra novos significados nesses diálogos que se
estabelecem com o entrosamento entre os materiais. A
artista lança mão de curvas para criar movimentos suaves.
Em algumas obras representa duas formas que se integram.
Por suas linhas, em outras, o mármore e o metal convivem
e apesar das diferenças se integram em grande harmonia.
A artista tira partido dessas diferenças e surpreende pelo
efeito da comparação e complementaridade. No seu conjunto
as obras transmitem suavidade e apoio.

dúvidas, os anseios, as esperanças e os arroubos típicos
da juventude. Com Geovanna
Portante, Luiz Hirschmann,
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Dança - Posição de Armazenamento.

Sentidos. Fortalecendo as suas habilidades.
Trabalhe no aprimoramento de suas habilidades de percepção das
energias sutis e aprenda a interpretar as vibrações. Isso se tornará seu
maior trunfo enquanto você percorre o seu caminho. A orientação que
você procura está dentro de você, vá até lá e encontre o que precisa. A
validação externa pode ajudá-lo a aprender a confiar em si mesmo, mas
aprender a confiar em si mesmo é uma obrigação e não temos muito
desta. À medida que você aprende os sinais de seu corpo, aprende a
confiar em seu eu interior e a confiar na sua capacidade de perceber, a
vida se torna mais mágica. Não quer dizer que ainda não haja trabalho
a ser feito, isso significa que o trabalho não parece ser assim e flui mais
facilmente. Pensamento para hoje: Imagine algo em seu futuro em que
você esteja trabalhando para criar em sua vida. Veja os resultados tangíveis
se manifestando e, em seguida, congele essa imagem e coloque-a em
uma bolha de luz e envie-a para o Universo. Então, permita que isto se
manifeste da maneira mais perfeita e no tempo mais perfeito para você!
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/ Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Mantenha o ritmo dos acontecimentos e controle o pensamento. Analise
um envolvimento antes de qualquer
intimidade que lhe comprometa
mais. A Lua em Câncer aumenta a
valorização da praticidade e dos detalhes e o leva a colocar tudo nos seus
devidos lugares. 29/829 – Vermelho.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões
financeiras. Em sua casa, negócios promissores à
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar
outra pessoa, sua descrença não o deixa prosperar.
Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por um,
viagem. Prendê-lo, irá superar dificuldades. Fazer
parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa contra maus
fluidos: Mantenha três dentes de alho descascados
dentro de um copo com água no ambiente principal
de sua casa ou atrás da porta da sala. Quando a água
ficar turva, jogue-a em água corrente e mantenha o
mesmo alho, enquanto ele se manter branquinho.

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)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Atitudes ponderadas e bem pensadas
serão bem-vindas tanto no lar como
no trabalho. O dia é bom para fazer
as pazes, reconciliar-se e equilibrar
uma relação intima. Reflita sobre sua
maneira de pensar e agir e corrija seus
defeitos. 84/584 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Brigas ocorrem e atrapalham a rotina, mas logo estarão superadas. O
dia pode começar mais pesado com
preocupações, insônias e aborrecimentos familiares ou profissionais.
Com a Lua em Câncer deve ter maior
cuidado com o corpo e a saúde.
89/389 – Cinza.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com a Lua em Câncer haverá mais
clareza nos sentimentos de convivência e saiba usar de senso prático
e determinado. É o momento de
executar os planos de conquista que
foram preparados. Em vez de ficar
em dúvida, mantenha a certeza no
coração. 15/515 – Azul.

A situação começa a melhorar e os
problemas que enfrenta irão se dissipar depois que entrar a Lua Nova.
Com a Lua em seu signo anterior
poderá comunicar-se melhor junto
de quem ama. No final do dia haverá
mais disposição para as relações
afetivas. 14/614 - Claras

Está vivendo numa fase de harmonizar, ceder e conceder, manter um
pouco de calma. Evite fazer algo
arriscado, difícil ou iniciar processo
ou ação pela manhã. Nesta terça
com a Lua em Câncer ficará mais
atentos aos cuidados com o corpo
e a saúde. 98/298 – Amarelo.

Preserve as coisas boas que conquistou, valorize aquilo que já tem
nas mãos e sabe que é seu. Precisa
evitar certa indiferença, frieza e
isolamento nas relações sociais.
Seja cuidadoso com as palavras para
conservar a harmonia no lar e no trabalho nesta terça. 92/392 – Branco.

A participação comunitária e o contato social darão equilíbrio. Precisa
se harmonizar com os outros, de ceder e conceder porque não importa
ter razão, o melhor é ter companhia.
Mantenha a calma diante de algum
imprevisto na parte da manhã e
metade da tarde. 22/422 – Azul.

A Lua em Câncer aumenta a praticidade e terá ajuda para enxergar as
situações às claras. Tenha cautela
com o poder ferino que as palavras podem ganhar. Haverá muita
energia para agir, conquistando
o respeito de todos a sua volta.
87/287 – Azul.

Na praça
Circulação - Residência é uma
iniciativa do grupo O Buraco
d’Oráculo que promove a circulação de teatro de rua, a partir
de seu próprio repertório, em
territórios de companhias parceiras. Juntos, os dois grupos
comandam um mês de programação local. A programação
de outubro é formada por
três espetáculos do O Buraco
d’Oráculo - O Cuscuz Fedegoso
(dia 06), O Encantamento da
Rabeca (dia 07) e Pelas Ordens
do Rei Que Pede Socorro (dia
21) – e uma montagem do Rosas
Periféricas - Radio Popular da
Criança (dia 20).
Serviço: Praça Oswaldo Luis da Silveira, Parque São Rafael, São Mateus,
tel. 98152-4483. Sábado e domingo (06,
20 e 21) às 16h e domingo (7) às 18h.
Entrada franca.
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Preferencial
Profissão Portela e
de Chico MangueiMendes
ra (Rio)

Instrumento musical de
Beethoven

A primeira Local de casas ou aemissora partamentos de ricos
de TV do Índice de Preços ao
Brasil
Consumidor (sigla)

Padre
(abrev.)
Feira, em
inglês

Prudente;
cauteloso

Energia
captada
por
videntes

Continente
de origem
da banana
Apreendido
Número de
chifres do
unicórnio
(Mit.)

A mais
lacônica
das
respostas
Movimento festivo de
torcidas

Símbolo
do Estado
monárquico

Ana (?):
serviu na
Guerra do
Paraguai
Como é
servido o
peixe no
ceviche

Elementos
da multiplicação
Tempero
marinho
Autor como Ariano
Suassuna

Michael
Phelps,
nadador
dos EUA

(?)-Matre:
auxilia
gestantes
carentes

Psiu!
Aventuras
amorosas

Instância
psíquica
regida pelo prazer
A sopa
servida
ao doente

Actínio
(símbolo)
Assinado
(abrev.)
Maior nome do paisagismo
brasileiro

Ano, em
francês
Raça de
gado zebu

Depósito
de mercadorias

Prefixo de

"prescrito"
Cúpula,
em inglês

Cerca
metálica
de praças
e jardins

Verde, em
francês
Nosso,
em inglês
Motivo;
pretexto

Lábio,
em inglês
Ornato
de noivas

Instituição
como o
Knesset
israelense

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de Outubro de 2018. Dia dos Santos Anjos da Guarda,
São Custódio, São Leodegário, São Domingos Spadafora, São Cirilo, e
Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria
o cantor e compositor Don Mc Lean que completa 83 anos, o cantor
Sting que nasceu em 1951 e a atriz Cléo Pires que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra desenvolve um razoável domínio
sobre suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio,
harmonia e sabedoria. Adaptável, compreensivo gosta de atividades
cooperativas em que possa interagir com os outros. Porém com a sua
tendência a querer agradar pode se tornar excessivamente dependente.
Quando desenvolve a autoconfiança supera a tendência a se magoar
facilmente com atitudes e críticas alheias. Geralmente têm facilidade
para as ciências exatas ou para o raciocínio analítico. Embora seja um
romântico e em busca de um grande amor na vida, gosta de viver só e
têm hábitos muito próprios dos quais não abre mão.

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.
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Com o Sol na casa quatro há chance
de boas soluções no ambiente mais
íntimo. Irá descobrir o quanto ama
alguém e poderá dizer dos seus sentimentos. Conviva bem com as pessoas
e tenha cautela com o caráter ferino
das palavras. 57/557 – Branco.

Com a Lua em Câncer terá mais fôlego para se fixar mais nas questões
rotineiras e práticas. Planos antes
traçados devem ter continuidade,
mas não é bom começar nada novo.
Diante da possibilidade de indelicadezas seja maleável no amor e verá
tudo às claras. 88/388 – Azul.

Serviço: Teatro Hangar, R. Conselheiro Brotero, 305, Barra Funda,
tel: 2338-4711. Sábados às 21h e aos
domingos às 19h30. Ingresso: R$ 40.
Até 11/11.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua em Câncer favorece o aconchego, leva a desejar
a intimidade de sua casa ou dos lugares onde se costuma ficar. No final do dia, Netuno em aspecto
com a Lua em Câncer estimula ver filmes e ouvir músicas, ou fazer qualquer coisa que mexa com a
sensibilidade. No final da noite, a Lua e o Sol formam uma quadratura que provoca tensões e conflitos
tornando difícil se comunicar com as pessoas na intimidade.
Aceite as situações que se apresentam ou pode haver algum tipo
de prejuízo material. As palavras
ganham um poder ferino que pode
dificultar as relações. Tenha cuidado
com brusquidão e indelicadezas nas
relações afetivas. No final da tarde
será melhor para contatos afetivos.
71/771 – Verde.

Luciana Brunelli, Marcela
Arruda, Marcelo Bosco, Mario Cesar, Pedro Pó, Rebeca
Desan e Rogério Pérez.
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Horóscopo

Cena da peça “Seu Silêncio é um Barulho do Inferno”.

Micaela Wernicke

Serviço: Instituto Cervantes, Av. Paulista, 2439, Cerqueira César, tel. 35041000. De segunda a domingo das 9h às 21h. Entrada franca. Até 27/10.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (05)
e sábado (06) às 20h. Ingresso: R$ 20.

om texto inédito de
Alberto Guiraldelli,
peça é inspirada no
caso de dois rapazes de 20
e 16 anos que foram forçados a saltar de um trem em
movimento por um grupo
de três skinheads em Mogi
das Cruzes, em 2003. A peça
passa na virada dos anos
80/90 e mostra dois grupos
de personagens. Um grupo
de jovens estudantes de
um colégio técnico que se
encontram em um domingo
como outro qualquer depois
de um show de rock. Primeiro emprego, sexualidade,
relações familiares, amizades, ideologias, são temas
presentes na peça, tendo
como recortes os medos, as
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Obra Geminados de Mary Carmen Matias.

A bailarina Thiane Nascimento apresenta o solo Posição
de Armazenamento (dias 05 e 06) . O espetáculo tem como
proposta articular de modo irônico e crítico as relações
entre corpo e gênero. A artista também ministra a oficina
Que Corpo É Esse?, partindo da discussão inserida no
espetáculo, nos dias 03 e 04 de outubro, quarta e quinta,
das 15h às 18 horas. As inscrições são grátis. Posição de
Armazenamento tem como ponto de partida os termos
sexistas que relacionam a mulher a um animal cuja carne
serve de alimento diário para diversos povos, cujo corpo é
utilizado em rituais religiosos, que bota ovos não fecundados
todos os dias e não pode voar. A fertilidade e infertilidade,
potencial de voo e a incapacidade de decolar, o sagrado
e o profano servem como exploração de uma qualidade
corporal precária e instável. A oficina: Que Corpo é Esse?
parte da discussão sobre corpo e gênero do espetáculo
Posição de Armazenamento e busca criar um campo de
experimentação. Fazer e conversar, conversar e fazer. A
oficina também propõe aos participantes procedimentos
corporais como instabilidade e estabilidade a serem investigados no corpo de cada um presente.

Nallu Menezes

“Seu Silêncio
é um Barulho do Inferno”

2/an. 3/lip — our. 4/dome — fair — vert. 9/burle marx. 10/dramaturgo — parlamento.

Mary Carmen Matias/Reprodução

Esculturas

Dança
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lauralobato11.ll@gmail.com

