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São Paulo, quinta-feira, 09 de agosto de 2018

Musicais

Horror

om dramaturgia de Andressa Ferrarezi e direção de André Capuano,
a peça flerta com o universo das
histórias de terror para jovens com a
proposta de falar sobre a reprodução do
machismo, com olhar provocativo sobre as
relações humanas. O espetáculo não tem
a intenção de ser panfletário ou apontar
soluções, mas pode criar novas perspectivas. São várias camadas de encenação
sob diferentes pontos de vista que buscam
desatar os nós da relação homem-mulher.
Uma trupe de artistas caixeiros viajantes
apresenta seu fabuloso teatro de bonecos.
Um antigo caixão herdado por eles é usado
para encenar histórias horripilantes sobre
mulheres assombrosas. O intuito é entreter o público e vender suas mercadorias,
facas. No acampamento onde param para

C

Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três
Rios, 363, Bom Retiro. Quinta e sexta às 20h, sábado às
15h e 18h (exceto dia 11/08 só às 18h). Dia 29/08 sessão
extra às 20h. Entrada franca. Até 01/09.

JLigia Jardim

Caça as bruxas

Serviços: Igreja Da Boa Morte: R. do Carmo, 202, Centro. Terça (14) às 13h.
Entrada franca. SESC Carmo R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. Quinta
(16) e segunda (27) às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Ainda é forte a possibilidade de
iniciar relacionamento ou fortalecer
uma relação antiga. O romantismo
se faz presente na relação amorosa
e sexual, que será mais feliz. Ponderação, imparcialidade e equilíbrio
estão favoráveis. 23/423 – Branco.

É melhor ser idealista e otimista
evitando reclamar da vida. Use seu
poder de se adaptar as situações.
Uma decisão será mais bem ponderada evitando o improviso que pode
não sair como o esperado. Uma fase
de intensas emoções que precisam
ser controladas. 23/123 – Cinza.

Mantenha a rotina para evitar acidentes pessoais e problemas no trabalho.
Atritos e discussões perturbam as
relações e abalam amizades. Tente
realizar algo que não deu certo antes, neste meio de mês. De manhã
um momento para manter a rotina
social. 54/454 – verde.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre uma
proposta interessante. Se a maioria dos convidados
for estranhos, é sinal de inquietações. Se você conhecer quase todos: tenha calma ao julgar determinada
pessoa. Números de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para ganhar um aumento de salário: Se você
acha que está ganhando pouco, e quer um aumento
de salário, faça assim: pegue um pouco de fermento
e ponha dentro de um prato de barro, firmando o
pensamento e dizendo para si mesmo: “Assim como
esse fermento faz crescer o pão, também fará crescer
o meu salário”.
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)

Vai recobrando as forças após o aniversário. Prepare-se breve começar
a agir. Superando alguns problemas,
terá melhoria da situação material e
financeira. A opinião de quem está a
sua volta deve ser ouvida, pois ouvirá
pessoas que também são experientes. 16/816 – Branco.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Com o Sol transitando na casa quatro
dedique-se a família. É melhor evitar
assinar contratos ou elaborar. Saturno e Vênus podem ajudar a construir
relações sólidas e duradouras, mas
Vênus em mau aspecto com Saturno
à noite pode trazer dificuldades para
os relacionamentos. 64/764 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O seu conforto vai melhorar, tanto
em casa como no trabalho. Lua faz
bons aspectos com Netuno e Júpiter
no início da manhã que dá confiança
e muito acolhimento. Mas durante
a manhã a Lua faz um aspecto com
Plutão que tende a gerar algumas
crises, disputas de poder e manipulação. 31/631 – Azul.

Leão
(23/7 a 22/8)

Melhore as relações e parcerias,
aproximando-se de pessoas que o
ajudem a elevar-se. Esteja preparado, pois algum atrito ou rompimento
pode acontecer no trabalho. As atividades ligadas ao conhecimento e a
assuntos culturais estão favorecidas.
56/256 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

A dedicação ao trabalho começa a
ser maior até a metade deste mês
de agosto. Surgem novos objetivos
profissionais, dê atenção a eles.
Precisa resolver situações pessoais
que podem voltar a perturbar devido
a desorganização e dispersão pela
manhã. 11/311 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua faz bons aspectos com Netuno e Júpiter no início da manhã que dá confiança
e muito acolhimento. Mas durante a manhã a Lua faz um aspecto negativo com Plutão que tende a gerar algumas crises, disputas
de poder e manipulação. A Lua vai ficar fora de curso às 08h22 até ingressar em Leão na madrugada de sexta. Vênus em mau
aspecto com Saturno à noite pode trazer dificuldades para os relacionamentos. Podem ocorrer desentendimentos, desgastes e
até rompimentos com algumas pessoas. Saturno e Vênus podem ajudar a construir relações sólidas e duradouras, mas é preciso
maturidade, respeito e sabedoria para manter relacionamentos estáveis.
A intuição irá indicar o caminho que
deve ser seguido, use-a no que fizer.
Use a habilidade nas negociações.
Boas relações pessoais o ajudarão
no trabalho. Seja mais realista,
evitando para que as ambições não
ofusquem a realidade à sua volta.
Sinta bem o momento que vive.
76/776 – Amarelo.
Um relacionamento íntimo e sexual
vai se iniciar ou ficar mais firme
neste mês de agosto. Há chance de
conhecer alguém. O contato social
será muito importante para sua
paz e tranquilidade. Está sujeito a
enfrentar conflitos pessoais por suas
atitudes. 54/454 – Verde.

É hora de viver coisas novas e interessantes. Não crie obstáculos para
demonstrar seus sentimentos, pois
ainda anda carente de romantismo e
afeto. Júpiter entra em bom aspecto
com a Lua e ajuda a elevar os ânimos
no final da noite desta quinta-feira.
81/981 – Azul.

Saturno e Vênus podem ajudar a
construir relações sólidas e duradouras, mas é preciso maturidade,
respeito e sabedoria para manter
relacionamentos estáveis. É melhor
evitar assinar contratos ou elaborar
coisas novas. Procure encarar as
situações, mesmo as consideradas
impossíveis. 21/521 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Agosto de 2018. Dia de São Nateu, São Rústico, São
Fábio, São Veriano, São Domiciano, Beato João Feiton, e Dia do Anjo
Jabamiah, cuja virtude é a confiança. Hoje aniversaria o ex-técnico
da seleção brasileira e ex-jogador de futebol Zagallo que faz 87 anos,
o ator Sam Elliot que completa 74 anos, a atriz Melanie Griffith que
nasceu em 1957, e a atriz e humorista Heloísa Perissé que completa
52 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é tolerante, gentil é na maior parte
das vezes generoso e liberal. Se seguir a sua intuição pode facilmente
alcançar o sucesso material. Pode experimentar grandes dificuldades,
mas normalmente acumula força nesses momentos difíceis, e costuma
sair ainda mais fortalecido. Um tanto reservado e introspectivo,
algumas vezes pode apresentar um comportamento exuberante, mas
isso é apenas uma capa para desviar a atenção sobre a sua própria
individualidade. Pode desenvolver considerável talento nas ciências
abstratas. No lado negativo tem tendência a ser excessivamente
sensível e pouco realista, tendo inclinação ao escapismo.

o que está vendo e sentindo na
pele. Ele lança seus dardos-pensamentos-canções em direção ao
alvo perfeito que somos nós, seus
ávidos ouvintes, acostumados ao
alento que sua arte sempre nos
proporcionou. Diz ele que era
pra ser um álbum só de amor,
mas a angústia de quem vive e

vê fez com que a necessidade
de se colocar sobre o que temos
sofrido escorresse também a
urgência do caos para a cena de
algumas composições. E falar
disso não é também amor?. Para
ouvir “Beleza e Medo”: (http://
paulinhomoska.lnk.to/BelezaEMedoAlbumPR).
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Verdadeiro, em italiano

(?)-anjo: Hábito
dá apoio nocivo à
financeiro pessoa hipertensa
a uma
empresa
em fase
inicial
(Econ.)

Arroios;
regatos
"Teclar",
em chats

Versão de Rivais na
demons- Guerra dos
tração de Cem Anos
jogos (red.) (Hist.)

Recurso de
celulares
Ave típica
do cerrado

Noruega,
no placar
da TV

Milho,
em inglês
Seu (?),
cantor
Cinza, em
inglês
Aquilo
que sobra
Pedra
preciosa
(?) Darlan,
desembargador
Lao-(?),
filósofo
chinês
Sinal que
termina
uma frase
(Gram.)

(?) de
Queiroz,
escritor
português
Globo
Hastes
usadas por
costureiras
O membro
mais
frágil da
borboleta

O astro rei
(?) rosada,
uva de
mesa

Grito
Rato, em
inglês
Extensão
de domínio
de ONGs
(web)

Texto de
avisos luminosos
nas rádios

Palpite
(gíria)
Sensação
relacionada à
rotina

(?) de álcool: é medido pelo
bafômetro

Philippe
(?), pioneiro da Psiquiatria
Sacerdote
bíblico
(?) logo!:
tchau!

O mais
grave dos
instrumentos de sopro feitos (?) unide madeira versal: o
portador do sangue
AB positivo (Med.)

"Ordem",
em OAB
Eric Bana,
ator

Pau-d'arco
(Bot.)
Pedra,
em tupi

Tolice;
disparate
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Já está disponível em todas as
plataformas digitais e também
em CD, “Beleza e Medo”, disco
de inéditas de Paulinho Moska,
lançado pela gravadora Deck.Que
beleza”...em tempos de pouca fé e
muito ódio, Moska abre seu novo

álbum falando, fuçando, apontando “Beleza e Medo”, assim,
complementares que são, com
letras maiúsculas. Um artista que
sempre cantou principalmente o
amor e seus desdobramentos, se
sente compelido a afiar a língua
em outras direções, sinal dos tempos e de sua necessidade de falar

3/ash — eli — itá — rat. 4/corn — demo — orbe — vero. 6/fagote. 7/niágara.

Horóscopo

Serviço: Pátio do Colégio, Pça do Collegio, 2, Centro, tel. 9 9520-6528. Segundas,
quartas e sextas às 13h, na Praça da Sé e às 15h, no Pátio do Colégio. Entrada franca.
Até 07/09.

Cena da peça “Heresia”.

Nota

A intervenção cênica “Heresia” estreia dia 13 de agosto. A
encenação tem dramaturgia de Carolina Nagayoshi, Cris Rocha,
Daniela Barros, Flávia Bertinelli, Léia Rapozo,Neusa Steiner e
Cris Lozano, que também assina a direção. A peça parte do tema
da caça às bruxas conduzida pela Igreja Católica há mais de 200
anos. O terrorismo contra o corpo das mulheres, a violência
sexual, o feminicídio, a misoginia, a violação de direitos sobre
o próprio corpo, são à caça às bruxas da atualidade e é o que a
intervenção cênica pretende abordar nestes espaços urbanos
históricos como direito de resposta à criminalização estatal. Na
história cinco mulheres percorrem tempos e espaços diversos
e ocupam a praça pública, exercendo seu direito de resposta
ao silenciamento histórico desde a queima de seus corpos na
Inquisição no Brasil.
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Você está manifestando a cada palavra, pensamento e ação.
Escolha com sabedoria o que você gostaria de ter no seu dia,
hoje e todos os dias. Não é que as coisas sejam todas perfeitas
e cor-de-rosa como às vezes não são, mas ... você sempre tem
uma escolha de como responder a isso. Manifestar mudanças
na vida é muito mais fácil quando você decide e programa seu
dia com intenção e se torna a energia que você quer atrair, e
você não irá falhar.
Pensamento para hoje: Olhe no espelho e diga para este lindo
ser, olhando para trás “Estou totalmente aberto para ter muitas
coisas incríveis vindo até a mim hoje!” E então, observe todas
as coisas incríveis acontecendo em sua vida e ao seu redor.
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos
e Guias.

Cena de “Assombrosas”.

F

Reunindo diversos estilos acontece uma programação
musical variada no mês de agosto. O Duo Flutuart toca dia
14, na Igreja Da Boa Morte. O show faz parte do Centro
Erudito 2018, que leva apresentações de música de câmara
por espaços históricos do centro: igrejas, escolas, universidades, tribunais, colégios. O projeto celebra a tradição
musical erudita dessa região da cidade e é uma parceria
com Escola de Música Municipal. Já Ceumar chega ao
Sesc Carmo depois de circular por diversas cidades do
Brasil, com o show do seu mais recente álbum Silencia. A
apresentação acontece dia 16. O projeto Los 5, formado
por Lucio Maia (Nação Zumbi), Mauricio Fleury (Bixiga
70, Gal Costa), Fábio Sá (Gal Costa), Felipe Roseno
(Maria Gadu, Ney Matogrosso) e Hugo Carranca (Otto),
se apresenta ao lado de Marina de la Riva no dia 27. O
show integra o Encontros Sonoros, um idealização que
procura mostrar artistas em projetos paralelos àqueles
em que o público está acostumado a vê-los.

descansar, as verdadeiras assombrações
aparecem, nas relações estabelecidas
entre os integrantes da trupe. Um coro
de meninas assombrosas, integrado por
três atrizes, apontam possibilidades de
transformação e desperta a percepção da
Menina, que sente que as coisas não são
como deveriam ser. Elas representam o
novo, uma outra forma de olhar e reagir
diante das relações de opressão. A assombração, no fundo é o machismo presente.
Com Thaís Campos, Glauber Pereira, Juh
Vieira. Coro de Assombrosas: Iara Perri,
Jaqueline dos Santos Reis e Yasmin Moraes.Adaptação.
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Duo Flutuart

Jonatas Marques

O empoderamento da mulher é o mote do espetáculo
“Assombrosas”, nova montagem da Companhia Casa da Tia Siré
que estreia hoje 9 de agosto
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Leticia Lima

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

