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São Paulo, sábado a segunda-feira, 20 a 22 de janeiro de 2018
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Comédia
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“Baal.Material”

Divulgação

Cena da comédia “Além do Que os Nossos Olhos Registram”.

O espetáculo “Além do Que os Nossos Olhos Registram”
fala sobre a convivência de três gerações de mulheres,
apoiando e enlouquecendo umas às outras. Ao mostrar
essa complicada relação entre mãe, filha e avó o espetáculo consegue expor, de maneira emocional, as agruras
e alegrias do universo feminino. Não interessa que você,
mulher, não tenha muitas amigas, nem more em uma
grande metrópole, mas você já deu boas gargalhadas com
as amigas falando sobre assuntos corriqueiros, sobre sua
vida sexual, já se sentiu insegura em um relacionamento,
já falou sobre o tamanho dos membros masculinos, já
contou suas experiências sexuais, já tentou viver novas
experiências, já sonhou com um príncipe encantado, já
gastou mais do que podia em um sapato ou um vestido
dos sonhos. Com Luíza Tomé, Priscila Fantin e Letícia
Birkheuer.

Cena de “Baal.Material”.

Com texto de Brecht, Baal,
foi o ponto de partida para
a criação de “Baal.Material”,
espetáculo da Cia Les
Commediens Tropicales
e do Quarteto à Deriva que
volta a ser apresentado na
capital paulista no dia
26 de janeiro

“Entre! A Porta está Aberta”
Reprodução

Dia da Continuação
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que
Deus quer que você saiba.... Que há uma reunião de família
esperando por você, e você ficará mais radiante do que agora
consegue começar a imaginar. Um dia você deixará o seu
corpo -- o que eu gosto de chamar de seu Dia da Continuação
-- e será recebido por todos que você já amou, de qualquer
forma e por qualquer motivo... e, de pé em frente ao grupo,
todas as pessoas que foram muito caras a você. Será uma
reunião grande e gloriosa, com alegria, riso e surpresa preenchendo cada coração e alma! Isto também foi experimentado
por todos que já foram embora daqui -- todos aqueles que
foram antes de você -- é claro. Então, não chore por eles.
Eles estão muito felizes! Eu não estou bem certo de por que
você precisava ouvir isto neste dia em particular... mas eu
aposto que você está...
Amor, Seu Amigo,
Neale Donald Walsch
Elenco da comedia “Entre! A Porta está Aberta”.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br
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Gêmeos
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Leão
(23/7 a 22/8)
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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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O nativo de Aquário deste dia e grau aprecia as coisas e ideias novas,
sendo uma pessoa individualista e de espírito livre. É uma pessoa avessa
à rotina, gosta de viajar, de variedades. Disciplinado e prático no sentido
de realizar os seus sonhos, é expansivo e um tanto excêntrico e com
isso torna-se popular e até um líder. É também versátil e se adapta com
facilidade, além de ser generoso e liberal. Gosta de tratar de assuntos
importantes, pois revela um grande poder de observação e enxerga
mais adiante dos que os demais. Aproxima-se de pessoas de bem, pois
tem uma grande pureza de coração.
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Para acabar com o nervosismo: Pegue uma vela
branca e um pires sem uso, cole a vela no pires e
espalhe mel ao seu redor. Acenda a vela e reze três
Pai Nosso e nove Ave Maria para o santo protetor
e para o Anjo da Guarda daquela pessoa nervosa,
pedindo a ajuda deles para que ela se acalme antes
da vela se queimar. A vela deve ser deixada em um
ponto elevado, de modo que fique em uma altura
superior à da cabeça da pessoa que você deseja
acalmar. Quando terminar de queimar, lave o pires
em água corrente.

Manifestação mais
comum
da rinite
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AÇOUGUE – Entrar nele: desconfiança sem motivos. SEGUNDA 22 de Janeiro de 2018. Dia de São Victor, São Gaudêncio, São
Fazer compras, novidades em seu trabalho. Números Vicente de Espanha, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão.
Hoje faz aniversário o município de São Vicente, o mais antigo do Brasil.
de sorte: 02, 16, 19, 43 e 73.
Hoje aniversaria o goleiro Rogério Ceni que nasceu 1973, a modelo Raica
Oliveira que faz 34 anos e o ator Caio Castro nascido em 1989.
Simpatias que funcionam
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Dicionário dos sonhos

Expresse seus sentimentos e
esclareça mal-entendidos. Não
engula mágoas e tenha coragem de
preparar algo ariscado. Continue
lutando para alcançar ou conquistar
algo que vai lhe fazer bem e
levantar o astral depois que passar
o aniversário. 78/478 – Cinza.

Orientador
Briga generalizada
(pop.)

M

Este é o momento de encontrar com
quem compartilhar seus projetos
e sonhos de realização. Este é um
dia que nos dá a capacidade de
enfrentar os desafios do cotidiano de
frente sem temor. Prepare-se, após
o aniversário poderá agir e remover
os obstáculos. 12/312 – Azul.

Extroversão e muita animação neste
começo de semana com a Lua em
Áries, ótimo para contatos passeios
ou qualquer quebra na rotina. Faça
o que tem que ser feito sem titubear
para conseguir aquilo que quer.
Sair com gente animada e otimista
vai fazer muito bem. 62/362- Azul.

"Origem"
do
fantasma
Troféu
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Agarre na hora as oportunidades
que surgirem e tome iniciativas
para melhorar seu cargo ou salário.
Saia com gente animada e otimista,
precisa viver a vida com mais prazer
e paixão. Use a razão e também a
intuição para não errar devido à
desconfiança demasiada. 90/590 –
Marrom.

Um toque de aventura será capaz
de resgatar uma paixão. No amor
use de sinceridade, exponha os
sentimentos. Seja mais entusiasmado
ao expor suas ideias e pensamentos. A
sensibilidade o torna mais romântico
quente e envolvente na relação a dois.
34/534 – Verde.

Procure desenvolver oportunidades
que surgirem para um novo trabalho,
uma delas pode ser um novo rumo
profissional. Não tema mudar a
rotina em suas atividades se quiser
mais, mas agradeça pelo que já
conquistou. Com a Lua em Áries
a vida evolui para novos terrenos.
93/493 – Cinza.

Maior colé- Animação ambientagio eleito- da em um mundo mísral da Re- tico de vikings (Cin.)
gião Norte Coronel (abrev.)
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Começa a viver uma fase de
novidades em que se cria um clima
de encanto especial na sua vida.
Seja uma pessoa pratica ao agir, mas
evite o sentimento de inferioridade
que aumenta muito nesta semana.
Atitudes honestas e sinceras serão
bem-vindas. 67/567 – Violeta.

Com a Lua em Áries há energia e
ímpeto para a ação. A chance de
uma proposta de emprego aumentará
ainda mais depois que o Sol estiver
em Peixes, aguarde até o meio de
fevereiro. Faça esportes e atividades
ao ar livre como uma caminhada ou
contato com ambientes abertos.
65/665 – Amarelo.

Seja objetivo em suas ações evitando
mudar de opinião rapidamente.
Precisa tomar atitude firme e
decisiva, não se esqueça das
questões práticas da vida. Com
a Lua em Áries é bom, agir, será
gratificante ter um dia produtivo e
conhecer lugares novos e pessoas
interessantes. 03/203 – Amarelo.
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Com a Lua em Áries o trabalho vai
fluir mais se realizá-lo com pulso
e não deixar nada para depois.
Aproveite para conquistar atenção
de todos, encantando as pessoas a
sua volta. Quem sabe aquela paixão
que há tanto tempo procura, pode
surgir até o meio de fevereiro.
34/634 – Verde.

Aquilo que está em sua mente se
torna viável, pode ser possível. Pode
ocorrer perturbação nos negócios
de dinheiro, mas se souber agir pela
manhã obterá soluções. Esportes e
atividades ao ar livre, em contato com
a natureza estão favorecidos nesta
segunda. 98/398 – Azul.

Político gaúcho
que mais tempo
ocupou a Presidência
do Brasil
Resulta da
cobrança
direta do
escanteio
(fut.)
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A Lua em seu signo torna a segundafeira boa ampliar as ambições
e evoluir nas suas tarefas. Use
a criatividade que lhe trará
reconhecimento em um novo
projeto profissional. Poderá sonhar
alto, desde que haja com segurança
e determinação. 85/785 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Esta segunda, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. A lua está em Áries
desde as 04h28 desta segunda-feira, por isso tudo ganha ritmo acelerado e passa a ter um caráter urgente. Não temos
paciência para esperar por nada. Sentimos certa necessidade em tomar providências para assuntos que vinham se
arrastando. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir por nossa própria conta, sem depender de ninguém.
Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. A passagem da Lua em Áries predispõe à desidratação. Nesta época, o
melhor será respeitar a individualidade de cada um. Não tentar se impor, nem interferir muito na vida do outro.
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Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344,
República, tel. 3255-1979. Sábados às 18h.
Ingresso: R$ 60. Até 17/03.

Horóscopo

ReflRefl
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Serviço: Teatro Raposo Shopping,
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd.
Boa Vista, tel. 3732-9006. Sábados às 18h.
Ingresso: R$ 40. Até 24/02.

“Entre! A Porta está Aberta”
conta a estória das irmãs Guta
e Flora, as duas com mais de 65
anos, que moram em cidades
diferentes e não se veem com
frequência. Um dia, Flora aparece avisando que veio para ficar
apenas uma semana na casa da
irmã Guta. A semana se transforma em meses e num resgate
cômico e por vezes emocionante,
as irmãs trazem à tona revelações
e segredos do passado nunca
antes revelado, tornando o duelo
verbal dinâmico e poético. Com
Emerson Grotti, Gabriela Gama,
Gabriela Rabelo, Glória Rabelo e
Guilherme Araújo.

Serviço: Galpão do Folias, R. Ana Cintra, 213, Campos
Elíseos, tel. 2122-4001. Sextas e sábados às 21h e aos
domingos às 19h. Entrada franca.

3/aid. 4/aral — nodo — tall. 5/afegã — bonde. 7/radiola. 21/como treinar o seu dragão.

Clássico
Uma grande estória de conflitos, amor e perdão, que conta
a transformação de um homem
condenado pela sociedade francesa, num dos maiores exemplos de honestidade e justiça
no drama Os Miseráveis de De
Victor Hugo. Nesta adaptação
do clássico, 19 Atores contam
a história, com muita emoção,
alegria e paixão. Com Beth Veloso, Cristina Mazzuca, Caique
Dáttola, Danyelle Sardinha, Eric
Rasmussen, Fernando Moratta,
João Guilherme, Júnia Haliski,
Leti Cruz, Maria Di Agostinho,
Paulo Novaes, Regina Catellani,
Robson Gabriel, Rodney Martins,
Silvia Souza, Tiago Silva, Victor
W´alczak e William Lima.
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um show musical. No espaço cênico os
corpos performativos dividem espaço
com arbustos, obras de arte pop reproduzidas à exaustão (230 caixas inspiradas em Brillo, obra de Andy Warhol) e
uma betoneira produzindo cimento, ao
mesmo tempo, a cena integra a projeção ininterrupta de vídeos, feitos pelas
artistas do Bruta Flor.
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Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042.
Sextas às 21h30, sábados às 21h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 80.

montagem traz, assim como os
espetáculos diversas linguagens
para o palco: artes plásticas,
vídeo, teatro e música circulam pelas
cenas, sem hierarquia alguma entre
elas. O espetáculo é composto por várias
camadas, todas com igual importância
para o enredo e independentes, apesar
de conversarem entre si e se complementarem. Música e texto se alternam e
se sobrepõem: Baal.Material incorpora,
como estrutura, a forma e a atitude de

