
X-Men: Fênix 
Negra 
Chegou a hora de os X-Men 
enfrentarem seu inimigo mais 
formidável e poderoso: um 
deles, Jean Grey
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Tradicional sopa de cebola 
é destaque de mais uma 
edição do Festival Ceagesp

O Balé da Cidade de São Paulo estreia espetáculo 
no Theatro Municipal, no próximo dia 14 Pág. 2
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Expediente:

Balé da Cidade de São Paulo estreia 
‘A Biblioteca de Babel’ no Municipal

A Biblioteca de Babel é 
o segundo espetáculo da 
temporada 2019 do Balé da 
Cidade de São Paulo com 
estreia no próximo dia 14, às 
20h, no Theatro Municipal de 
São Paulo. As apresentações 
ainda seguem nos dias 15, 19, 
20, 21 e 22, às 20h, e nos dias 
16 e 23 às 18h. Os ingressos 
variam de R$ 12 a R$ 80 e po-
dem ser adquiridos pelo site 
eventim.com.br ou na bilhete-
ria física do Theatro.

 O diretor artístico da com-
panhia Ismael Ivo assina a 
ideia e o conceito junto com 
Marcel Kaskeline (também 
cenógrafo do espetáculo). A 
coreografi a também é de Is-
mael Ivo, fi gurinos de Gabrie-
le Frauendorf e desenho de 
luz de Marco Policastro.

 Ivo esclarece que o obje-
tivo é discutir os princípios 
da comunicação, a evolução 

e o entendimento entre os 
homens. Para isso, partiu da 
ideia do conto Biblioteca de 
Babel, do escritor argentino 
Jorge Luiz Borges, em que os 
corpos são compreendidos 
como um livro em sua própria 
exclusividade, um documento 
das nossas vidas e existência. 

A referência no espetácu-
lo é categórica, o público se 
depara com os bailarinos ar-
quivados em uma prateleira 
como um livro, uma espécie 
de arquivo humano. Em um 
primeiro momento, isolados, 
‘encaixotados’, cada um no 
seu mundo.  

“Mas o ‘livro individual’ 
precisa ser aberto para que 
se descubra seu conteúdo, 
pois ali estão impressos to-
dos os aspectos e informa-
ções: qualidades, defeitos, 
talentos, ajustes, desajustes 
e infi nitas vivências do ho-

mem”, completa.
Para a construção do espe-

táculo todos os 34 bailarinos 
tiveram que estudar a teoria 
da Evolução da Espécie Hu-
mana, de Charles Darwin, e 
mergulharam no trabalho do 
fotógrafo Eadweard Muybrid-
ge que se especializou em 
captar os movimentos de lo-
comoção dos homens e dos 
animais. 

A Biblioteca de Babel é a 
concretização de uma pes-
quisa realizada anteriormen-
te por Ismael Ivo, que resul-
tou na produção Biblioteca 
del Corpo, também inspira-
do no conto Biblioteca de 
Babel. Há sete anos Biblio-
teca del Corpo  foi apresen-
tada por 25 integrantes do 
projeto L´Arsenale dela Dan-
za , da Bienal de Dança de 
Veneza, na Itália, que teve 
Ivo como diretor.

No segundo semestre, Balé 
estreia coreografia ‘Bolero’

O Balé da Cidade de São 
Paulo completou 50 anos 
em 2018. A temporada 
comemorativa com espe-
táculos em homenagem 
ao Caetano Veloso, David 
Bowie, além da Sagração 
da Primavera e apresen-
tações no Theatro Munici-
pal de São Paulo, Instituto 
Tomie Ohtake, Auditório 
Ibirapuera, foi um enorme 
sucesso de público com 

cerca de 40 mil pessoas 
presentes. 

Em abril deste ano, o gru-
po reapresentou o espetá-
culo A Sagração da Prima-
vera no Theatro Municipal 
de São Paulo e durante a 
mostra Abril Pra Dança no 
Auditório Ibirapuera. Ain-
da no segundo semestre 
de 2019, o grupo estreia 
a coreografi a inédita Bole-
ro, de Andonis Foniadakis, 

que já coreografou para a 
Companhia de Dança de 
Sydney, Companhia de 
Dança Martha Graham, Bal-
let Jazz de Montréal, Ballet 
;Opéra de Lyon e Compa-
nhia Nacional de Dança do 
País de Gales, entre outras. 
Em 2011,  Foniadakis criou 
Paraíso Perdido que aca-
bou se tornando um dos 
grandes balés do repertó-
rio da companhia paulista.

Serviço:
A Biblioteca de Babel
Duração aproximada: 70 

minutos
Classifi cação Indicativa: 

14 anos
Ingressos: R$ 80,00/R$ 

40,00/R$ 12,00 pelo site 
eventim.com.br ou pela 
bilheteria.

Horário da Bilheteria do 

Theatro Municipal: De se-
gunda a sexta-feira, das 10h 
às 19h, e

sábados e domingos, das 
10h às 17h.

Fotos: Fabiana Stig



03Zona LesteDe 7 a 13 de junho de 2019



04 Zona Leste De 7 a 13 de junho de 2019

Considerada a mais impor-
tante dramaturga inglesa da 
atualidade, Caryl Churchill viu 
seu texto “Chá e Catástrofe” 
estrear mundialmente, há 
três anos, no The Royal Court 
Theatre, em Londres. Depois 
de temporada de sucesso no 
Centro Cultural São Paulo, o 
espetáculo volta aos palcos 
dia 1º de junho, no Teatro 
João Caetano, em temporada 
popular (R$ 20).

A comédia ácida e dramá-
tica tem como cenário um 
quintal na Inglaterra. Enquan-
to três senhoras tomam o 
tradicional chá da tarde, surge 
uma intrusa. A partir disso, 
elas abordam, com ironia, as 
difi culdades de comunicação 
e a solidão, além dos dramas 
de mulheres mais velhas, 
observações essas entreme-
adas por visões ambientais 
catastrófi cas. 

O elenco reúne Chris Couto 
(ganhadora do Prêmio Shell 
2019 de Atriz por “A Milioná-
ria”, de Bernard Shaw), Claris-
se Abujamra, Selma Egrei e 
Agnes Zuliani. Para completar 
o protagonismo feminino des-
ta montagem, a direção é de 
Regina Galdino e a tradução, 
de Eliana Rocha. O projeto foi 
contemplado pela 7ª edição 
do Prêmio Zé Renato de Tea-
tro, da Secretaria Municipal de 
Cultura.

A epígrafe do texto, “Só eu 
escapei para te trazer a nova”, 
citação do “Livro de Jó” e 
de “Moby Dick”, é uma das 
chaves da trama, segundo a 
diretora. 

“Poderemos observar a 
dimensão claustrofóbica do 
cotidiano de três vizinhas pelo 
contraste com as visões extra-
ordinárias de uma mensagei-
ra, uma sobrevivente.”

Comédia ácida de Caryl Churchill 
ganha temporada no João Caetano

ACONTECE
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Serviço:
Teatro João Caetano. 
R. Borges Lagoa, 650, Vila 
Clementino. Zona Sul. 
Tel. 5573-3774 e 5549-
1744. 
De 01/06 a 16/06. Sábado, 
às 21h, Domingo, às 19h

A temporada 2019 do 
Festival de Sopas Ceagesp 
começou no dia 15 de 
maio e vai até o dia 25 de 
agosto. Ao longo desse pe-
ríodo, mais de 60 sabores 
de cremes e caldos serão 
oferecidos ao público, es-
timado em cerca de 70 mil 
pessoas para este ano. 

O Festival de Sopas foi 
lançado em 2009, durante 
as comemorações dos 40 
anos da Ceagesp. Desde 
então, o festival tornou-se 
um dos eventos gastronô-
micos mais conhecidos do 
inverno paulista.

Toda semana, novos sabo-
res entram para o cardápio, 
substituindo os anteriores. 
Mas a Sopa de Cebola, nas 
versões gratinada e sem 
gratinar, permanece fi xa no 
menu até o fi nal do festival.

A Sopa de Cebola mais 
tradicional da cidade é a 

grande atração deste fes-
tival. Mas alguns sabores, 
pouco convencionais, tam-
bém vêm se destacando ao 
longo do tempo. Entre eles, 
o Creme de Pinhão com 
Cream Cheese, a Sopa de 
Pedra, a Sopa de Rabada e 
o Caldo de Quenga já têm 
sua legião de fãs.

Nesta quarta semana do 
evento (de 5 a 9 de junho 
– quarta a domingo), os 
sabores que estão disponí-
veis são os seguintes: Sopa 
de Frutos do Mar, Caldo de 
Mocotó, Creme de Palmito, 
Sopa de Galinha Caipira, 
Creme de Ervilha e a Sopa 
de Cebola (gratinada e sem 
gratinar).

Crianças
Neste ano, o valor que 

dá direito a tomar todas as 
sopas quantas vezes quiser 
é de R$ 43,90 por pessoa 
(não há cobrança de taxa 

de serviço). As bebidas, as 
sobremesas e os itens da 
mesa de antepastos são 
cobrados à parte. Crianças 
de até cinco anos não pa-
gam. De seis a dez, pagam 
metade do valor.

O evento funciona de 
quarta a domingo no Espa-
ço Gastronômico Ceagesp, 
até 25 de agosto. O horário 
de quarta, quinta, sexta 
e domingo é das 18h até 
meia-noite. Aos sábados, o 
festival fi ca aberto até a 1h 
da manhã. 

A entrada é pelo Portão 4 
da Ceagesp, que fi ca na av. 
Dr. Gastão Vidigal, altura do 
nº 1.946, na Vila Leopoldina, 
Zona Oeste de São Paulo. 
O estacionamento fi ca no 
mesmo local e tem preço 
fi xo especial para quem for 
ao evento. Mais informa-
ções no site: www.festivais-
ceagesp.com.br.

Festival de Sopas Ceagesp 2019 vai
até 25 de agosto com vários sabores

ACONTECE
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GREVE GERAL  Aposentadoria só depois dos 65 anos 

(homens) e 62 anos (mulheres) 

  O tempo mínimo de contribuição aumenta 

para 20 anos, com redução do valor do 

benefício para 60% 

  Benefício integral só depois de 40 anos de 

contribuição 

  Regras para mulheres são endurecidas e 

aumentam as dificuldades para aposentar

  As pensões por morte terão valor reduzido 

e poderão ser menor que o salário mínimo

  Não há combate a privilégios. Cúpula das 

Forças Armadas continua com regras muito 

mais brandas e altos salários

  Haverá redução de benefícios do INSS, 

como licença-maternidade, aposentadoria 

por invalidez, aposentadoria especial, 

auxílios-doença, etc 

  PIS será pago apenas para quem ganha 

até um salário mínimo, e não dois salários 

como é hoje. 24 milhões de pessoas 

perderão esse direito

  Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

pago a idosos de baixa renda será reduzido 

para míseros R$ 400

  O Sistema de Capitalização só garante 

lucros aos bancos, mas vai falir a 

Previdência pública, ameaçando os atuais 

aposentados, e pagar benefícios miseráveis 

ou dar calote nos novos trabalhadores

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

ACABA COM APOSENTADORIAS 

E BENEFÍCIOS. DIGA NÃO!
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
X-Men: Fênix Negra MIB: Homens de Preto – Internacional

Em X-Men: Fênix Ne-
gra, os X-Men enfren-
tam seu inimigo mais 
formidável e poderoso: 
um deles, Jean Grey. 
Durante uma missão 
de resgate no espaço, 
Jean é quase morta 
quando é atingida por 
uma misteriosa força 
cósmica. Quando ela 
volta para casa, essa 

Os Homens de Preto 
sempre protegeram 
a Terra da escória do 
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Aladdin

Uma emocionante 
adaptação em formato 
live-action do clássico 
de animação da Disney, 

Pokémon Detetive Pikachu
Um jovem une forças 

com o detetive Pikachu 
para desvendar o misté-
rio por trás do desa-

força não só a torna infi -
nitamente mais poderosa, 
mas muito mais instável. 
Lutando com essa entida-
de dentro dela, Jean de-
sencadeia seus poderes 
de maneiras que ela não 
pode compreender nem 
conter. Com Jean fora de 
controle, e ferindo aqueles 
que ela mais ama, ela co-
meça a desvendar a linha 

que mantém os X-Men 
juntos. Agora, com esta 
família desmoronando, 
eles devem encontrar 
uma maneira de se 
unir, não apenas para 
salvar a alma de Jean, 
mas para salvar nosso 
próprio planeta de alie-
nígenas que desejam se 
armar com essa força e 
governar a galáxia.

universo. Nessa nova 
aventura, eles enfrentam 
a maior e mais global 

ameaça de todas: um 
espião infi ltrado na orga-
nização MIB.

`Aladdin´ é a empolgan-
te história do adorável 
ladrãozinho Aladdin, da 
corajosa e determinada 

Princesa Jasmine e do 
Gênio, que pode ser 
a chave para o futuro 
deles.

parecimento de seu pai. 
Perseguindo pistas pelas 
ruas de Ryme City, a dupla 
dinâmica logo descobre 

uma trama desonesta 
que representa uma 
ameaça ao universo 
Pokémon.
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SEJA PARA SUA 
CASA OU LOCAL DE  

TRABALHO, AQUI 
VOCÊ ECONOMIZA 

DE VERDADE.

Preços válidos de 07/06 a 16/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Preços anunciados para pagamento À VISTA (dinheiro, débito, cartão de crédito em 1 parcela). Aceitamos todos os Cartões de 
Crédito e Débito. Os pagamentos podem ser parcelados no Cartão de Crédito em até 12 vezes sem valor mínimo de parcela. Para pagamentos parcelados é adicionado ao valor da compra uma taxa de 
parcelamento de 1% por parcela. Consulte mais informações sobre parcelamentos ou ainda sobre outras formas de pagamento em nosso balcão de Atendimento de Crédito ou no Site: obramax.com.br. 
Fotos meramente ilustrativas. Frete não incluso nos preços anunciados. Reservamo-nos o direito a futuras correções de erros gráficos ou de impressão.

AVENIDA DO ESTADO, 6.313 - MOOCA - (PRÓXIMO À PRAÇA ALBERTO LION)

FITA 
ASFÁLTICA 
ALUMÍNIO 
DRYKOFITA 
30cm, 10m
89200202

RS 61,90un

89208483

TUBO SOLDÁVEL
Água fria, PVC, 
3 m, 25 mm

VAREJO

RS 7,94un

A PARTIR DE UN

7,30un

RS
8

89320525

MASSA 
CORRIDA PVA 
Uso interno, 27 kg

VAREJO

RS 49,90un

A PARTIR DE UN

44,91un

RS
4

PORCELANATO MAJESTIC
Retificado, Interno, 
62x62 cm, cx 1,93 m2

89068812

RS 29,90m2

DUCHA NOVA 
KIBANHO
Branca, 
3 temperaturas, 
220 V, 5400 W
89105632

RS 38,90un

R$ 4,59Interruptor Simples 89147156

CONJUNTO SLIM
10 A, 4x2, 250 V

RS 4,59un

Interruptor Simples

R$ 4,99Tomada, 2P+T 89147205

R$ 79,901500 W, 127 V 89287884

SOPRADOR 
TÉRMICO G1935

RS 79,90un

1500 W, 127 V

R$ 79,902000 W, 220 V 89287891

CAIXA ORGANIZADORA 
CONTAINER
56 litros, OR-08
89383553

RS 44,90un

JANELA 
MAX-AR
Alumínio, 
sem grade, 
60x60 cm
89273415

RS119,00un

ESPELHO
3mm, 50x50cm, 
Lapidado
89282963

RS 59,90un
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Quando em Roma

Ela é Demais

Globo, 13h58 When in 
Rome. EUA. Comédia. Dire-
ção Mark Steven Johnson. 
Com Kristen Bell, Will Arnett, 
Jon Heder. Surpresa Em Do-
bro, Globo, 13h58 Old Dogs. 
EUA. Comédia. Direção Walt 
Becker. Com John Travolta, 
Robin Williams. Dois grandes 
amigos – um divorciado sem 
sorte no amor e um solteiro 

divertido – têm a vida virada 
de cabeça para baixo quan-
do, inesperadamente, fi cam 
responsáveis por cuidar de 
gêmeos de sete anos, pres-
tes a realizar o maior negó-
cio de suas vidas. Os dois, 
que não entendem nada de 
criança, esforçam-se para 
cuidar dos gêmeos, o que 
resulta em grande confusão..

 SBT, 23h15 She’s 
All That. EUA, 1999. 
Comédia. Dire-
ção: Robert Iscove. 
Com Freddie Prin-
ze Jr., Rachael Lei-
gh Cook. O bonitão 
e popular Zack vê 
seu reinado na es-
cola abalado quan-
do sua bela namo-
rada, Taylor, o troca 
por um ator de re-
ality show! Para 

manter sua fama 
de sedutor e se 
vingar da ex, Zack 
aceita um desafi o, 
aparentemente im-
possível: transfor-
mar a nerd mais 
solitária, Laney Bo-
bbs, em rainha do 
baile da escola! 
Será Zack esper-
to o bastante para 
conquistar a inteli-
gente Lanney?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

TCEM
TRAVALINGUA
CONTRARIOS

TUAORC
EINGLORIO

ASSADURAST
VAINDCE
ILEVADO

SORRISOEAR
LOLACRE
EUALOV

INVENTARIO
TUOILRL

ROLAMBEST
SABEDORIA

Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

[ novelas ] 

virgem

Você está no centro 
do palco e não terá 
problemas para 
persuadir os outros a 
trabalharem com você. 
Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam 
sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

O início do sucesso 
acenderá seu espírito, 
mas não vá tão rápido! 
Você estará em sua 
melhor forma o dia 
todo, mas você deve 
dormir um pocuco 
para recuperar o sono 
atrasado - se sentir 
cansado não é sinal de 
fraqueza.

Você tem um 
senso de humor 
determinado e não 
será intimidado por 
ninguém. Você corre 
risco de parecer 
demasiado egocên-
trico. Você precisa 
relaxar e diminuir o 
ritmo de suas ideias.

Você vai encontrar 
um apoio útil que en-
trará em sua vida no 
mês que vem. É um 
bom momento para 
fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se 
benefi ciará se você 
se concentrar mais 
no conforto de sua 
casa, assim a sua vida 
diária melhorará.

O bom humor faz 
com que você seja 
simpático com as 
pessoas ao seu re-
dor. Você sabe como 
propagar essa sim-
patia. Você vai estar 
em sua melhor forma. 
Não tente resolver 
todos os desafi os de 
uma só vez. Pense 
sobre sua dieta.

Menos pressa e mais 
refl exão lhe permitirá 
tirar o máximo proveito 
deste dia. Se conseguir 
superar o cansaço 
da rotina sem comer 
doces, você vai evitar 
o pior.

Seu bom senso 
o está guiando na 
direção certa. Alguns 
chamam isso de 
sorte, seja racional. 
Descarte certos hábi-
tos que não estão 
ajudando você. 

Você saberá como 
transformar as cir-
cunstâncias incomuns 
com as quais vai se 
deparar. O dia em que 
você for capaz de mo-
ver montanhas ainda 
não chegou, portanto 
modere suas ações e 
não se compare com 
os outros!

O excesso de confi an-
ça atrasa o seu progres-
so. Seja discreto sobre 
seus planos antes de 
embarcar neles. Seu oti-
mismo está claramente 
melhorando e você se 
sente forte para lidar 
com tarefas difíceis. 

Não hesite em 
dar a sua opinião. 
Você vai ser realista, 
como sempre. Você 
está involuntaria-
mente pressionan-
do demais. Você 
precisa de muito 
exercício e descan-
so, por isso pratique 
um esporte.

Você achará mais 
fácil lidar com os 
obstáculos e saberá, 
em especial, como 
evitar os outros. Você 
está colocando toda a 
sua energia em ação 
construtiva. Pense em 
relaxar sua mente para 
manter o equilíbrio.

Você deveria seguir 
a sua intuição e não 
questionar tudo sem-
pre. Dê-se pausas 
durante o dia. Você 
precisa voltar atrás 
considerando o seu 
estado nervoso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lara entrega o 
dinheiro do suborno 
ao gerente da loja. 
Peixoto prende Cléber. 
Raíssa impede Thiago 
de vender mais rifas. 
Cléber conta para Mar-
co que trabalha para 
Thiago. Carla devolve o 
dinheiro de todos que 
compraram as rifas. Bill 
exige que Thiago faça 
o sorteio das rifas. Rita 
conta para o defensor 
público que Lara a 
chantageou. 

Órfãos da Terra
Laila tenta conter 

os insultos feitos pelo 
rapaz a Missade. Nor-
berto rasga o contrato 
pré-nupcial na frente 
de Valéria, que fi nge 
surpresa. Sara e Ali 
marcam a data do ca-
samento. Elias promete 
se separar de Missade 
e fi car com Helena. A 
barraquinha Missade 
sofre ataque, e Bruno 
tenta ajudar. Teresa 
desiste de fi car com 
Jean-Baptiste. Faruq 
é aprovado no exame 
e conta para Letícia.  

Verão 90
Jerônimo exige 

que Galdino devolva 
o dinheiro roubado 
e o expulsa de sua 

casa. Vanessa beija 
Quinzinho. Quinzão 
não gosta de saber 
que Mercedes planeja 
dispensar Lidiane. Ma-
nuela e João decidem 
enviar a Mercedes um 
falso roteiro do último 
episódio do programa. 
Lidiane confi dencia a 
Jofre seu interesse em 
Quinzão. 

A Dona do Pedaço
Maria apresenta 

Régis para Josia-
ne, que fi nge não 
conhecer o parceiro. 
Rael se aproxima de 
Jenifer. Otávio, Beatriz 
e Linda comemoram 
o noivado de Virgínia 
e Camilo. O médico 
confi rma a doença 
de Gilda e Amadeu a 
consola. Maria pede 
para Britney inspecio-
nar a qualidade dos 
bolos da fábrica após 
Zé Hélio identifi car 
um problema. Antero 
acredita que Eusébio 
pode ser herdeiro de 
uma fortuna.

Jezabel
Elias também pede 
um pouco de pão 
para Queila, mas ela 
diz que só tem um 
pouco de farinha 
numa panela e um 
pouco de azeite. Elias 
pede que ela não se 
preocupe, que faça 
primeiro para ele um 
bolo pequeno e de-

pois para ela e o fi lho. 
Elias faz uma profecia 
que Deus não deixará 
lhe faltar nada. Queila 
em confl ito, refl ete 
por uns instantes nas 
palavras de Elias. 
Baruch chora.

As Aventuras 
de Poliana

Os bandidos que per-
seguiram João entram 
na escola. João derruba 
Bento na correria. Ruth 
diz a Helô que preten-
de fazer teste de DNA 
para saber se Bento é 
seu sobrinho. Celso en-
contra os invasores do 
colégio. Raquel ques-
tiona Mirela sobre seus 
sentimentos por Luca. 

 Minha Vida
Efsun fi ca estável e 

se recusa a fi car no 
hospital. Ela insiste 
para que a deixem 
sair dali. Fulya diz para 
Mehmet que não vai 
voltar para a mansão. 
Na mansão, Hulya 
aconselha Bahar a ir 
embora, pois Efsun só 
está querendo atrasar 
sua vida. 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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REALIZAÇÃO

Entrada
Gratuita

traga sua família

01 a 30 
de junho

aos sábados e domingos

pb
8/
cc
t

a partir das 12h00

Vem aí o melhor 
São João de São Paulo!

 Com muito forró, quadrilha, comida típica
 e diversão para todas as idades!

Veja nossa programação: 
www.saojoaodenoistudim.com.br

Rua Jacofer, 615 Bairro do Limão, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3488.9400

Nos dias 10, 11 e 12 deste 
mês, segunda a quarta, 
a Escola de Atores Wolf 
Maya apresenta o espetá-
culo Valentin, no Teatro Nair 
Bello, às 21h. Dirigido por 
Elias Andreato, a montagem 
é um estudo sobre a obra 
do alemão Karl Valentin, 
encenada pelos alunos do 
5º Módulo da Turma M5B.

“Nosso espetáculo traduz 
a alma de um grande artista 
que, assim como nós, sem-
pre amou o teatro”, comenta 
o diretor. Encarado como 
dadaísta ou como irreveren-
te seguidor do surrealismo, 
o cômico Karl Valentin 
(1882-1948) seguiu sua rota, 
cunhando frases impagáveis 
que entrariam para a história 
como: “tudo já foi dito, mas 
não por todos”; “antes, até 
o futuro era melhor”; “o ser 
humano é bom, as pessoas 
é que são ruins”, ou ainda 

“toda coisa tem três lados - 
um positivo, um negativo e 
um estranho”.

Elias Andreatto explica 
que a dramaturgia do 
espetáculo Valentin foi 
construida com base em 
textos curtos do autor 
que foram costurados por 
pensamentos e poemas de 
Bertolt Brecht (alguns deles, 
musicados). “Karl Valentin e 
Brecht foram próximos, tra-
balharam juntos. Nada mais 
apropriado que usar a ‘lite-
ratura’ de Brecht para ajudar 
a ilustrar o universo cômico 
e o posicionamneto político 
e humanitário de Valentin”, 
argumenta o diretor.

Karl Valentin nasceu em 
Munique. Seu humor foi 
uma espécie de antídoto 
contra a vida acidentada 
que teve durante as guer-
ras. Arrancar gargalhadas 
em um país seriamente 

envolvido nas duas grandes 
guerras mundiais não po-
deria mesmo ser uma tarefa 
fácil, principalmente com um 
humor nada escapista sem 
apelar para a perpetuação 
dos preconceitos. 

Foi com um dom ex-
cepcional e uma grande 
sensibilidade artística que 
ele esteve à frente de seu 
tempo e pagou caro por 
ter nascido numa época 
tão brutal. Aos 15 anos, 
aprendeu o primeiro ofício, 
a marcenaria, que futu-
ramente lhe seria útil na 
construção de cenários e 
adereços. Fez as primei-
ras apresentações, aos 17 
anos, como comediante. O 
sucesso veio, em 1908, no 
palco do Frankfurter Hof, em 
Munique. Três anos depois, 
conheceu sua companheira 
de palco por 26 anos, a atriz 
Liesl Karlstadt.

Karl Valentin é tema de peça dirigida 
por Andreato na Escola Wolf Maya
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Serviço
Espetáculo: Valentin
Apresentações: 

10, 11 e 12 de junho
Segunda, terça e 

quarta, às 21h Ingressos: R$ 
20,00 

(vendas na bilheteria do 
teatro)

Gênero: Comédia. 
Duração: 90 min. 
Classifi cação: 12 anos.

Bilheteria: quarta a 
sábado (15h às 21h) 

e domingo (15h às 19h).
Teatro Nair Bello
Rua Frei Caneca, 569 

Shopping Frei Caneca, 
3º Piso. 
Centro - SP/SP.

Tel: (11) 3472-2442
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A Companhia Satélite 
comemora 21 anos de 
trajetória artística com a 
encenação de “Carta ao 
Pai”. Adaptado da obra 
homônima do escritor 
checo Franz Ka� a (1883-
1924), o monólogo é 
dirigido e interpretado por 
Dionisio Neto e chega, dia 
3 de junho, ao auditório 
Rubens Borba de Moraes, 
da Biblioteca Mário de 
Andrade. O espetáculo é 
apresentado em todas as 
segundas-feiras do mês, 
com entrada franca.

O texto foi escrito por 
Ka� a durante os dez dias 
em que fi cou internado 
com tuberculose no sana-
tório de Kierling (arredo-
res de Viena, na Áustria), 
há 100 anos. Oprimido e 
doente, o autor escreve 
uma carta para seu pai, 

o comerciante Hermann 
Ka� a. Nela, fala sobre 
seu medo da fi gura pater-
na e de sua relação com 
ele, fazendo uma espécie 
de “acerto de contas” de 
muitos anos. Por interfe-
rência da mãe do escritor, 
a mensagem nunca foi 
entregue ao destinatário. 
Em cena, Dionisio inter-
preta, atrás de uma mesa 
e iluminado por velas, 
tanto Ka� a como seu pai.

O espetáculo é dedica-
do à memória do dire-
tor Antunes Filho, que 
morreu no dia 2 de maio 
deste ano, aos 89 anos. 
Dionisio se formou com 
ele no Centro de Pes-
quisa Teatral CPT, onde 
integrou o elenco da peça 
“Vereda da Salvação”, de 
Jorge de Andrade, em 
1993.

‘Carta ao Pai’ aborda a difícil relação
paterna do escritor checo Franz Kafka
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Serviço:
Biblioteca Mário de 
Andrade - auditório 
Rubens Borba de Moraes. 
Endereço: Rua da 
Consolação, 94, 
República. 
Informações: 3775-0020. 
Datas: 3, 10, 17 e 24 de 
junho, às 19h. 
Grátis (retirar senha uma 
hora antes). 
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TURISMO
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