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CIÚME PRA IR DO RISO AO CHORO
Peça Ninguém é de Ninguém, inspirada em livro de Zibia Gasparetto, entra em cartaz no Teatro Colinas
SUZANE RODRIGUEZ

divertimento gratuito. “É um
humor fino, requintado, assim
como a obra. Mas ao final do
espetáculo as pessoas ficam
mais tocadas, emocionadas.”
Segundo o diretor, o fio condutor são o ciúme e a traição,
mas não só em relacionamentos amorosos. “Um dos personagens é traído pelo sócio, então entra em depressão e começa a aprontar todas possíveis,
quando surge um ciúme doentio. Tudo sem razão de ser.”
O espetáculo, com cerca de
uma hora e meia, tem uma dinâmica rápida, com uma linha do
tempo onde se passam anos
até que tudo se resolva. “Uma
linguagem literária, onde o narrador conta a história para o
espectador”, revela Lelys.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com uma mistura de sentimentos, na qual surpreendentemente sobressai-se o humor, a
peça “Ninguém é de Ninguém,
inspirada em livro homônimo
de Zibia Gasparetto, chega ao
Teatro Colinas, em São José
dos Campos, no próximo final
de semana, prometendo levar
o público do riso ao choro.
Para a surpresa dos que já
leram o best-seller, ao invés de
seguir a linha dramática e densa do livro, o ator e diretor
Sérgio Lelys optou por deixar a
história mais leve, porém sendo fiel à obra.
“Percebi que contando esta
história de uma forma bem humorada, o público absorve melhor o que estamos vivendo no
palco, que é o cotidiano. Então, até onde é permitido, trato
com humor. É muito tenso falar de ciúmes, apego e traição”,
avalia Lelys.
Ainda sobre o humor, Lelys
ressalta que não se trata de um

Serviço. A peça “Ninguém é de

DIVULGAÇÃO

Um livro de mais de 300 páginas transformado em uma peça com pouco mais de 1h de duração, que opta por não ser dramática

Cruzadas

Sudoku

Ninguém” fica em cartaz sábado, às 21h, e domingo, às 19h,
no Teatro Colinas (av. São
João, 2.200, Jardim das Colinas). Os ingressos custam R$
60 (inteira), R$ 30 (meia) e a
classificação é 12 anos. l

+Tocadas
Músicas

Passatempo de lógica, não necessita de operações matemáticas.Complete cada
tabuleiro (de nove quadrados) preenchendo os espaços vazios com os números
de 1 a 9, de modo que eles não se repitam em nenhuma fileira vertical, nem
horizontal, nem em cada quadrado

HORIZONTAIS: 1. Aquela que não tem
iniciativa, que é apática. 2. Título concedido às freiras - (Pop.) Até agora. 3. Mete-os pelas mãos quem diz disparates Determinar a extensão de. 4. Orientações Jurisprudenciais - Cidade italiana,
importante centro agrícola e comercial. 5. O nome da atriz Castro - Um pedaço do... sanduíche. 6. Lisonjear alguém de modo excessivo, exagerado Recursos Humanos. 7. Ter autoridade
ou poder sobre. 8. Diz-se de animal que
come de tudo. 9. Inflamação da membrana fibrosa que cobre a superfície
exterior dos ossos da cabeça. 10. Elemento de composição: vida - Que acontece a cada 12 meses. 11. Sigla de uma
ex-superpotência mundial - Papa
adoçada de farinha de milho. 12. Indígena de uma das grandes tribos norteamericanas - O pintor alemão Otto
(1891-1969). 13. O símbolo químico do
hólmio - (de Campos) Um dos
heterônimos de Fernando Pessoa.

CLAUDIA HOLLANDER
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‘Na Linha do Tempo’
Victor & Leo

3

‘Não Fui Eu’
Paula Fernandes

4

‘Wrecking Ball’
Miley Cyrus

5

‘Wake Me Up!’
Avicii ft Alec Blacc

6

‘Work Bitch’
Britney Spears

7

‘Logo Eu’
Jorge & Mateus

8

‘Zen’
Anitta

9

‘Não Sou Eu’
César Menotti & Fabiano

NIVEL DIABÓLICO

HORIZONTAIS: 1. Passiva, 2. Irmã, Inda, 3. Pés, Medir, 4.
OJ, Cesena, 5. Carol, San, 6. Adular, Rh, 7. Dominar, 8.
Onívoro, 9. Cranite, 10. Bio, Anual, 11. URSS, Angu, 12.
Sioux, Dix, 13. Ho, Álvaro.

horóscopo

‘Tudo Que Você Quiser’
Luan Santana

Primeira música de trabalho escolhida para divulgar o novo DVD, ‘O nosso tempo é hoje’, gravado ao vivo em
julho de 2013 na cidade de Itu (SP).

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Pipocado, Bush, 2. Arejado, Círio, 3. SMS,
Rumoroso, 4. Sã, Colina, Sua, 5. Melanina, XL, 6. Viés,
Ravina, 7. Andes, Rotunda, 8. Dinar, Reagir, 9. Maranhão, Luxo.

VERTICAIS: 1. Cheio de pequenas bolhas na pele - O ex-presidente norteamericano George W. 2. Bem ventilado
- Grande vela de cera. 3. Um tipo de
mensagem enviada pelos celulares Ruidoso. 4. Isenta de doenças - Elevação do terreno de média altura e extensão - De você ou dela. 5. Pigmento negro encontrado em locais diversos do
corpo - 40, em algarismos romanos. 6.
Direção oblíqua - Enxurrada. 7. A cordilheira onde se localiza o pico do Aconcágua, o "teto das Américas" - Largo de
forma circular ou semicircular. 8. A unidade monetária do Iraque e do Kuwait Revidar à provocação. 9. O estado nordestino que tem São Luís como capital Ostentoso padrão de vida.
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LUA E VIDA PROFISSIONAL
A Lua está até amanhã em
Capricórnio, signo terrestre
no qual acentua nossa capacidade de concentração.
Nesse signo a Lua anuncia
uma fase excelente para
nos dedicarmos à carreira,
a empreendimentos a longo prazo e a tudo o que dependa do passar do tempo.
Nosso satélite faz conjunção com Plutão e forma ótimo aspecto com Marte, que
está em Virgem, por isso
nos torna ainda mais tenazes. Como a Lua tensiona
Urano, que está em Áries,
devemos evitar o nervosismo. Para que tudo corra
bem, é essencial não se levar pela ambição e que nos
mantenhamos conscientes
de nossas necessidades afetivas e emocionais.
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ÁRIES
A Lua e seu planeta
Marte facilitam suas iniciativas
no ambiente de trabalho e
anunciam um período de
projeção, que pode ascender a
uma posição melhor. Você
anda mais tenaz e pode
perseverar em seus projetos.

CÂNCER
Sua capacidade de
cooperação está em alta graças
à Lua e Marte, que lhe
prometem êxito nas atividades
em equipe. Você está em
condições de aliar-se aos
outros, por isso as parcerias
funcionarão hiper bem.

TOURO
O contato benéfico da
Lua com Marte lhe concede
dose extra de sensibilidade e
inspiração para dedicar-se aos
assuntos pessoais. Aproveite
para ampliar o máximo que
puder seu campo de atuação.

LEÃO
A Lua e Marte, em
harmonia, fazem com este
período seja frutífero para você
que anda com ótima cabeça
para os negócios. Aproveite
para concentrar-se nas coisas
práticas e não dê ponto sem nó.

GÊMEOS
Marte capta as boas
emanações de seu planeta
Mercúrio e torna estes dias
propícios para o trabalho e às
atividades práticas. Você conta
com excelentes oportunidades
de incrementar rendimentos.

VIRGEM
Seu desejo de afirmação
está em alta graças à Lua e
Marte, que lhe ajudam a agir
com firmeza e a concentrar-se
naquilo que de fato importa.
Graças aos bons fluidos, a fase é
boa para você expandir-se.

‘Applause’
Lady Gaga

LIBRA
Graças a Marte e à Lua
esta fase é ótima para fazer
uma média com todos em casa
e mostrar-se mais participante
em relação aos assuntos
domésticos e familiares.

CAPRICÓRNIO
A Lua estará até amanhã
em seu signo, onde capta para
você as vitalizantes vibrações
de Marte e do Sol, que reforçam
sua capacidade de criar e lhe
tornam alguém determinado.

ESCORPIÃO
Faça seus planos e
estabeleça as metas, porém
seja realista, não fantasie nem
se deixe seduzir por projetos
utópicos e inviáveis, que só
fazem com que você disperse
inutilmente seu potencial.

AQUÁRIO
Sua capacidade de
síntese está acentuada pela
Lua, que lhe ajuda a ver as
coisas como um todo e a não se
perder em minúcias nem
dispersar as energias. Não se
exija demais e alterne as horas
de trabalho com relaxamento.

SAGITÁRIO
A Lua e Marte lhe dão
boa cabeça para as finanças e
fazem com que este período
seja ideal para você realizar
seus projetos e incrementar
seus rendimentos, mas não
seja mão aberta demais. Você
anda com boa cabeça para os
assuntos concretos.

PEIXES
Pessoas influentes e
bem colocadas podem ser de
grande valia nesta fase, em que
Marte e a Lua lhe estimulam a
afirmar-se profissional e
socialmente. O sucesso no
serviço está a seu alcance,
desde que você concentre-se.

