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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-focinho do cavalo; 3-chão à esquerda; 4-detalhe no 
reio do cavalo; 5-óculos do homem; 6-rabo do cavalo; 7-bandeira à direita.

CLÍMAX! despede-se da tem-
porada no Teatro Jaraguá 
(Rua Martins Fontes, 71 - 
Tel.: 3255-4380, Bela Vista). 
Sucesso na Espanha agora no 
Brasil, a comédia de Alejandro 
Melero sob a direção de Rafael 
Salmona, reúne em seu elen-
co Bianca Almeida, Ferruccio 
Cornacchia, Carol Góes e Bruno 
Ferian.
CLÍMAX! é uma comédia onde 
diferentes histórias se encaixam 
como se fosse um quebra-cabe-
ça, deixando ao público decidir 
onde colocar cada peça. O espe-
táculo está em sua 7ª tempora-
da na Espanha e já foi visto por 
mais de 130 mil espectadores. 
Já teve montagens em outros 
países como Argentina e Peru, e 
agora em São Paulo.
QUATRO ATORES inter-
pretam vários personagens em 
seis diferentes contos, resul-
tando numa soma de diversos 
‘’clímax’’, entregando aos es-
pectadores diferentes emoções: 
amor não correspondido, soli-
dão, medo, luxúria, desespero, 
angústia, mas claro, com muito 
bom humor que envolve todo o 
espetáculo.
O CLÍMAX é a parte mais im-
portante de uma história que é 
geralmente encontrado no meio 
dela, mas também pode ocorrer 
no final. Nesta peça, encontra-
remos diversos ‘‘climax’’ atra-
vés de uma mistura de gêneros 
e vicissitudes que representam 
seus protagonistas.
A PEÇA ESTREOU em 2013 
em Madri, e consiste em peque-
nas histórias de amor e ódio 
entre homens e mulheres de 
qualquer orientação sexual, mis-
turando temas como a inveja, a 
solidão ou amor não correspondi-
do, que compõem um todo conec-
tado como num quebra-cabeça.
“CLÍMAX! É UMA COMÉDIA 
que reúne vários contos, to-
dos com um ponto comum que 
é melhor não revelar. Os quatro 
atores interpretam vários per-
sonagens e mudam de registros 
com rapidez. Razões para assis-
tir? Reserve um tempo para dar 
boas risadas e depois levar para 
casa ideias a questionar”, fala o 
autor Alejandro Melero sobre o 
espetáculo.
CLÍMAX! tem apresentações 
sexta-feira, às 21h30, sábado, 
às 21 horas e domingo, às 19 ho-
ras, até 9/12. Os ingressos cus-
tam 60 reais e 30 reais (meia). 
Espetáculo imperdível.
O SESC BELENZINHO apre-
senta em curtíssima tempora-
da o espetáculo infantil Família 
Formigueiro Casa Condomínio, 
com o grupo pOleirO dO bandO. 
A peça conta a história de três 
amigos que embarcam em uma 
jornada subterrânea, em um 
formigueiro, para entender as 
diferentes formações familiares.
ESTE É O PRIMEIRO traba-
lho da companhia direcionado 
às crianças. Com texto e dire-
ção de Mariana Vaz, o espetá-
culo foi concebido, em 2014, de 
forma colaborativa com os ato-
res Monique Maritan, Pedro 
Stempniewski e Stella Garcia.
NO ENREDO, os amigos - 
Bica, Dedé e Fê - que moram em 

um mesmo condomínio, são mo-
vidos pelo impulso da curiosida-
de que os conduz a uma jornada 
pelas ruas subterrâneas das for-
migas. Esta aventura os leva à 
descoberta da pluralidade de ar-
ranjos, combinações e formatos 
que cabem dentro da palavra 
‘família’. Segundo a diretora 
Mariana Vaz, a peça nasceu da 
urgência em abordar este tema 
de forma plural, lúdica e poro-
sa, mas sem intuito pedagógico, 
dogmático ou moralizante.
AS HISTÓRIAS pessoais das 
três personagens já demons-
tram o quanto há de pluralida-
de nas famílias contemporâne-
as. A garota Bica mora com a 
mãe e com Henry. Como a mãe 
nunca está em casa, passa mui-
to tempo na portaria, conver-
sando com Chico ou brincando 
com Fê e Dedé. Bica, então, tem 
uma ideia incrível e fica muito 
animada: fazer um filme docu-
mentário sobre as famílias do 
condomínio. Ela tem o equipa-
mento, mas vai precisar de aju-
da pra fazer o roteiro.
A MENINA FÊ tem três casas, 
rodinha nos pés e conhece mui-
to sobre famílias. Metade da se-
mana, ela mora com a mãe em 
um apartamento no condomínio 
e a outra metade, mora na casa 
do pai, que tem até jabuticabei-
ra no quintal. Às quartas-feiras, 
ela mora na casa da Déa, que é 
o dia mais legal da semana: eles 
comem pizza e têm que tomar 
banho rápido, pois a água acaba.

JÁ DEDÉ anda intrigado com 
esse papo de família. O garoto 
mora com o pai, a mãe, a irmã e o 
irmão. É o caçula da casa e divide 
o quarto com o irmão do meio, en-
tão prefere passar a maior parte 
do tempo no jardim, escrevendo 
no seu caderno do dia. Passeando 
pela grama, ele descobre um for-
migueiro: será que o formigueiro 
é uma casa, com uma família?

FAMÍLIA FORMIGUEIRO 
CASA CONDOMÍNIO tem 
apresentações aos sábados e do-
mingos, às 12 horas,  até 16 de 
dezembro. Os ingressos custam 
20 reais (inteira), 10 reais (apo-
sentado, pessoa com mais de 
60 anos, pessoa com deficiên-
cia, estudante e servidor da es-
cola pública com comprovante) 
e 6 reais (credencial plena do 
Sesc - trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo cre-
denciado no Sesc e dependen-
tes). Grátis para menores de 12 
anos. O Sesc Belenzinho fica 
à Rua Padre Adelino, 1.000 - 
Tel.: 2076-9700, Belenzinho). 
Não deixe de ver.
NO ANO EM QUE COMPLE-
TA 23 anos de atividade con-
tinuada, o premiado Núcleo 
OMSTRAB estreia seu 13º espe-
táculo. Encontros Improváveis, 
contemplado pela 23ª edição 
do Programa Municipal de Fo-
mento à Dança para a cidade de 
São Paulo, faz curtíssima tem-
porada na Galeria Olido/Sala 
Paissandu (Avenida São João, 
473, República).
IDEALIZADO pelo fundador e 
diretor do núcleo, Fernando Lee, 
o espetáculo foi criado a partir 
de doze encontros com duplas de 
artistas de diversas áreas, como 
diretores teatrais, coreógrafos, 
músicos e poetas. Os experimen-
tos cênicos e debates gerados 
durante esses encontros foram 
posteriormente estudados pelos 
integrantes e se tornaram mate-
rial de inspiração para a criação 
cênica Encontros Improváveis. O 
espetáculo reflete a necessidade 
das parcerias, o comportamento 
crítico em relação ao trabalho do 
outro e também a como reagem 
os corpos em um momento polí-
tico frágil e desestabilizado como 
o atual.
“HÁ UMA INTEGRAÇÃO den-
tro desse painel de diversos univer-
sos artísticos”, conta Fernando. O 
artista complementa que a obra é 
viva e terá adaptabilidade de acor-
do com as interações com o pú-
blico. “Os artistas convidados in-
fluenciaram de diversas formas os 
ensaios, laboratórios, pesquisas e 
desenvolvimento do nosso próprio 
vocabulário de dança e música”.
PARTICIPARAM DOS EN-
CONTROS a atriz e diretora 
Georgette Fadel, o músico Gabriel 
Levy, o fotógrafo Gal Oppido, o 
rapper Luck Vas, o músico e pes-
quisador Loop B, o coreógrafo e 
diretor Jorge Garcia, a artista da 
voz Mada lena Bernardes, o artis-
ta da dan ça Sandro Borelli, o di-
retor teatral Francisco Medeiros, 
a diretora e artista do corpo Isa-
bel Tica Lemos, o diretor de 
arte Rodrigo Araujo, a coreógra-
fa e diretora Vera Sala, o pianis-
ta Benjamim Taubkin, o can-
tor e compositor Carlos Careqa 
e os artistas da dança e do tea-
tro Maria Eugênia, Marcelo Bu-
coff, Leonardo Alkmim, Márcio 
Greyk, Augusto Pompeo, Vitor 
da Trindade, José Maria Car va-
lho, Rodrigo Matheus, Cris tian 
Duarte e Célia Gouvêa.
COM INGRESSOS GRÁTIS, 
Encontros Improváveis pode ser 
visto sexta e sábado, às 20 horas 
e domingo, às 19 horas, até 9/12.
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Cena de Família Formigueiro 
Casa Condomínio

Metodologia utilizada pela liga norte-americana é 
utilizada em colégio para jovens entre 9 a 17 anos

O Colégio Salesiano Santa 
Teresinha foi convidado a inte-
grar o programa NBA Basketball 
School. Realizado pela liga nor-
te-americana de basquete, o 
programa tem o objetivo de de-
senvolver a modalidade entre 
crianças e jovens de 9 a 17 anos 
por meio da implementação de 
núcleos de basquete que empre-
gam a metodologia utilizada pela 
NBA no mundo inteiro.

A “escola” da NBA é volta-
da para clubes, entidades ou es-
colas, como o Santa Teresinha, 
que já tem  equipes de basquete 
ou escolas que tenham interes-
se em promover o esporte. Sua 
atuação ocorre em três níveis: 
capacitação de professores e téc-
nicos com experts da NBA atu-
antes no Brasil e nos Estados 
Unidos, compartilhamento da 
metodologia de treino utilizada 
pela liga no mundo inteiro e uso 
de um uniforme diferenciado, 
com padrão NBA, que pode ser 
utilizado em competições ou ati-
vidades extracurriculares.

Podem participar do NBA 
Basketball School alunos e alu-
nas do terceiro ano do Ensino 
Fundamental do Colégio, até o 
último ano do Ensino Médio que 

estejam matriculados nas au-
las de treinamento de basquete 
(que são uma atividade à parte, 
fora do horário escolar) e se-
jam aprovados em uma pré-se-
leção. Eles representarão o co-
légio em torneios e competições 
extracurriculares.

Esta não é a primeira in-
cursão do Colégio Salesiano 
Santa Teresinha em uma ini-
ciativa da NBA, desde o ano 
passado, o colégio participa do 
Jr.NBA League, torneio escolar 

promovido pela liga, tendo in-
clusive sediado as finais em ju-
nho deste ano. Lançado em 
setembro no Brasil, o NBA 
Basketball School estará pre-
sente nas cidades de São Paulo, 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 
Dez escolas da capital paulista 
foram convidadas a participar, 
incluindo o Colégio Salesiano 
Santa Teresinha, única escola 
da Zona Norte a integrar o pro-
grama, que também é realizado 
na Grécia, Índia e Turquia.
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Alunos que participam do programa NBA Basketball

Grupo Jaçanã de A. A. - Avenida Guapira, 2.055 - Reuniões: Terça a Sexta 19h30 • Sábado 18h30 • Domingo 9h30

“Se você quer beber, o problema é seu. 
Se quiser parar de beber, o problema é nosso.”

Guarda Civil 
Metropolitana 

inicia Operação 
Natal Seguro
A Guarda Civil Metropo-

litana iniciou a Operação 
Natal Seguro na região central 
da cidade de São Paulo. Serão 
empregados 300 agentes to-
dos os dias, até o final do mês 
de dezembro, para reforço nas 
ações de policiamento preven-
tivo. O objetivo da operação é 
coibir os crimes de oportunida-
de, como furtos e roubos, que 
se tornam mais comuns nessa 
época do ano, quando aumen-
ta a circulação de pessoas na 
região, atraídas pelo comércio 
e pelas festividades de fim de 
ano, como o Natal Iluminado 
na Avenida Paulista.

As ações acontecerão dia-
riamente, incluindo finais 
de semana, entre 10 e 22 ho-
ras, na Praça da Sé, Avenida 
Paulista e entorno e no Brás, 
principal região de comércio 
popular da cidade. Também 
contará com o efetivo a pé nas 
principais vias comerciais e de 
circulação de pedestres, além 
de policiais com bicicletas e 
motocicletas, que facilitam a 
movimentação dos agentes 
nos congestionamentos que 
se formam nas ruas com a 
aproximação das festividades 
natalinas.

VIDA 
SIM

DROGAS 
NÃO

O alcoolismo e as drogas tem solução.

Trabalho em grupo gratuito. Venham nos visitar!

A cura está em você!

Visite o site: www.aaesp.org.br
Tel: 3106-0694 - Sede Central

Núcleo Capela São Benedito
Rua Teodoro Henrique Maruer Jr., 22
atrás do Colégio 14 de Julho
Reuniões às quintas-feiras das 20 às 22h


