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DESPEDINDO-SE da tempo
rada, o Panorama Truks apre
senta Zoo-Ilógico, sábado e do
mingo, às 16 horas, no Teatro 
Viradalata (Rua Apinajés, 
1.387 - Tel.: 3868-2535, Su-
maré). O Panorama Truks é 
uma mostra de teatro infantil 
com espetáculos de manipula
ção de bonecos e teatro de obje
tos do repertório da Cia. Truks.
NO ENREDO do espetáculo 
Zoo-Ilógico, dois amigos vão 
fazer um piquenique no zoológi
co. Ao encontrarem o parque fe
chado eles não se intimidam em 
inventar, ousando na criativida
de, o seu zoológico particular. 
Pratos, panos, talheres e tudo o 
mais que estiver ao alcance de 
suas mãos se transformam em 
animais que causam empatia 
com a plateia logo de cara.
AS CRIATURAS, nada co
muns, vivem situações cômicas 
ou poéticas. Está criado, então, o 
Zoo-Ilógico, possível na imagina
ção de todos. E aberto, sempre. 
Rogério Uchoas e Gabriel Sitchin 
são intérpretes, sob a direção de 
Verônica Gerchman. Os ingres
sos custam 10 reais e 5 reais 
(meia). Espetáculo imperdível.
EM 30 ANOS de atividades, co
memorados em abril deste ano, a 
Cia Truks, dirigida por Henrique 
Sitchin, criou 19 espe  táculos, 
dos quais 13 são mantidos em 
repertório. A programação do 
Panorama Truks é representati
va do trabalho e da arte do grupo, 
tendo desde sua primeira monta
gem, A Bruxinha, até a mais re
cente, Isso É Coisa de Criança.
A HISTÓRIA da Cia Truks, ini
ciada em 1990, traça um panora
ma sobre as particularidades da 
infância. Seu trabalho de pesqui
sa é totalmente investido na ob
servação da criança, sendo cada 
espetáculo um olhar ampliado 
sobre o que foi observado em seu 
mundo real e imaginário.
“TEMOS COMO MISSÃO 
no teatro respeitar a crian
ça, respeitar o universo infan
til, ampliando e potencializan
do ao máximo suas fantasias 
com ideias e provocações lúdi
cas. E, por meio da técnica, le
vamos isto para cena em busca 
do encantamento e da identifi
cação dos espectadores, tanto 
os pequenos quanto os adultos”, 

comenta Henrique Sitchin.
A CIA TRUKS é um dos prin
cipais grupos de Teatro de Ani
mação do país. Já se apresentou 
por todo o Brasil e por diver
sos países, e recebeu mais de 40 
menções honrosas, entre prê
mios e indicações. Notabilizou
se pelo extremo profissionalis
mo, marcado por cada uma das 
mais de oito mil apresentações 
realizadas, além de uma cons
tante e obsessiva busca pela 
perfeição técnica e pela máxima 
expressividade de seus bonecos.
DESENVOLVEU uma técni
ca particular de animação, ins
pirada na centenária arte ja
ponesa do bunraku, onde três 
atores, simultaneamente, ani
mam o mesmo boneco, conferin
dolhe movimentos “humanos” 
precisos que encantam públicos 
de todas as idades. O grupo de
senvolveu, ainda, uma forma de 
ressignificar e animar objetos 
que se transformam em diverti
das personagens de espetáculos 
inteligentes e criativos. Truks 
conta histórias bonitas e pro
fundas, que oferecem ao espec
tador visões de mundo críticas, 
plurais e, sobretudo, poéticas.
O PANORAMA TRUKS tem 
apoio cultural da MultiSolution. 
A realização é do ProMac In
centiva SP, São Paulo Capital 
da Cultura e Prefeitura de São 
Paulo. Carlos Mamberti (Mam
berti Produções) é responsável 

pela idealização, coordenação 
geral e direção de produção. Já a 
direção artística é assinada por 
Henrique Sitchin.
QUE TAL VIAJAR no tem
po para conhecer ou relem
brar a história teatral, desde a 
Antiguidade até os dias atuais, 
em apenas 90 minutos e melhor 
ainda, com muitas risadas?
É ESSA TAREFA que os ato
res Marcelo Médici e Ricardo 
Rathsam cumprem com maestria 
por meio do espetáculo escrito e 
encenado por eles: Teatro Para 
Quem Não Gosta. Vencedor do 
Prêmio do Humor de melhor co
média, o espetáculo volta ao car
taz em 21 de março para nova 
temporada no Teatro FAAP 
(Rua Alagoas, 903 - Tel.:  
3662-7233, Higienópolis). Re
tor na à São Paulo após grande 
sucesso no Rio de Janeiro.
A COMÉDIA SE INICIA com 
uma reflexão proposta pela du
pla sobre a possibilidade da 
morte do teatro. Em seguida, o 
elenco assume diferentes papéis 
que marcaram épocas.
SEMPRE COM MUITO HU-
MOR e interações com a contem
poraneidade, os atores en caram 
encenações bem sintetizadas de 
clássicos como Édipo Rei, Romeu 
e Julieta, passando por histórias 
infantis como Patinho Feio e A 
Pequena Sereia, os musicais, e 
mostrando o início do teatro no 
Brasil, a influência de Nelson 

Rodrigues, entre diversos outros 
destaques do nosso País.
EM APENAS UM CENÁRIO, 
Médici e Rathsam são ágeis, es
pontâneos, bem articulados 
e super desenvoltos em cada 
um dos papéis que assumem. 
Enquanto o primeiro se desdo
bra em mais de 20 personagens, 
o segundo encara outros 12 pa
péis, cada um ao seu modo, com 
rápidas trocas de figurinos e 
numa transformação cênica tão 
bem trabalhada, que cria a ilu
são de vários atores em cena.
ALÉM DO PRÊMIO de melhor 
comédia conquistado, Ricardo 
Rathsam foi indicado como me
lhor performance de humor em 

2019 também por esse espetáculo. 
A dupla foi responsável por outros 
sucessos de critica e público como 
Cada Um Com Seus Pobrema per
manecendo em cartaz por mais de 
10 anos, e Eu Era Tudo Pra Ela E 
Ela Me Deixou, que chegou a ser 
capa da revista Veja SP com o ti
tulo “comédia campeã”.
TEATRO PARA QUEM NÃO 
GOSTA é recomendável por di
vertir ao mesmo tempo que ofe
rece uma inusitada aula da his
tória do teatro, atraindo assim 
amantes e não amantes dessa 
arte, como explicitado no titulo. 
Além disso, ressalta que o teatro 
permanecerá vivo, mesmo depois 
de mais de 3000 anos, em meio 
às crises ou competindo com tan
tas outras manifestações artísti
cas surgidas posteriormente.
O ESPETÁCULO foi monta
do em comemoração aos 30 anos 
de palco de Médici. O ator iniciou 
seus estudos em 1988 com o dire
tor Antunes Filho e desde então 
tem participado de várias peças, 
novelas, filmes, séries e sitcoms, 
recebendo diversos prêmios por 
suas atuações. Para Médici, essa 
peça é uma declaração de amor 
ao teatro.
TEATRO PARA QUEM NÃO 
GOSTA terá apresentações sex
ta e sábado, às 21 horas e domin
go, às 18 horas, até 10 de maio. 
Os ingressos custam 80 reais 
(sexta) e 100 reais (sábado e do
mingo). Espetáculo imperdível.
ATÉ 28 DE MARÇO podemos 
assistir A Verdade, com Diogo 
Vilela, Bia Nunnes, Carolina 

Gon zalez e Paulo Trajano no 
Teatro Vivo (Avenida Dr. 
Chucri Zaidan, 2.460 - Tel.: 
3279-1520, Morumbi). A his
tória fala sobre as dinâmicas das 
relações pessoais e, em particu
lar, da vida conjugal. Em cena es
tão dois casais que vão se reve
lando nas pequenas hipocrisias, 
inverdades e omissões do quoti
diano. É uma comédia leve, sem 
tom político e, por isso mesmo, 
tão necessária para o alívio e a 
diversão que todos precisam.
O DIRETOR Marcus Alvisi se 
sentiu eufórico com as possibili
dades que esse texto genial ofere
ce aos atores. “O que me fascina 
na peça é o jogo que o texto pro
põe. Todas as viradas. Sobretudo 
no personagem do Diogo. Cul
minando com a grande virada na 
última cena. O texto é todo tem
po inesperado. Vem dessa tradi
ção da comédia francesa, como 
o Vaudeville e o Boulevard, com 
uma pitada das peças de Harold 
Pinter. O que nos oferece uma 
mistura extremamente saborosa.
O AUTOR é muito hábil na ar
mação desses quiproquós”, afir
ma Alvisi que também conta que 
não foi preciso adaptar o tex
to à realidade brasileira, mes
mo sendo o autor francês. “Não 
houve adaptação. A tradução é 
sobremaneira fiel ao original 
francês. Aliás, super bem tradu
zido por Sílvio Albuquerque.
A PEÇA FALA sobre as rela
ções entre dois casais amigos. O 
sentimento, a emoção não dife
re quando o assunto é ciúmes, 
por exemplo. Você pode sentir 
de maneira mais aguda ou me
nos. Porém, ciúmes é igual para 
todos. Os jogos dessas relações 
também não são diferentes por 
estarmos no Brasil ou França. 
Aqui, na Itália, talvez possamos 
ser mais passionais. No entanto, 
não é uma diferença substantiva, 
quando estamos expostos numa 
relação amorosa. Seja no Brasil, 
na França, ou mesmo na China. 
Fato é que essa peça faz um gran
de sucesso em Pequim”, conclui.
A VERDADE, peça de Florian 
Zeller, tem apresentações às sex
tas, às 20 horas, sábados, às 21 
horas e domingos, às 18 horas. 
Os ingressos custam 80 reais 
(sextas) e 90 reais (sábados e do
mingos). Espetáculo imperdível.
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Rogério Uchoas e Gabriel Sitchin em Zoo-Ilógico

Marcelo Médici e Ricardo Rathsam em Teatro Para Quem Não Gosta
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Esmaltes para curtir 
o final de semana

O final de semana está chegan
do e junto com ele algumas dúvidas 
aparecem: “descansar ou curtir?” 
Em qualquer uma dessas ocasiões, a 
Dote te acompanha e oferece as co
res perfeitas para que você fique ain
da mais linda dentro e fora de casa.

A  l inha  de  e sma l te s 
#DONASDARUA by Dote foi lança
da para que todas as mulheres usem 
e abusem da sua beleza com o poder 
das cores e dos glitters. A coleção con
ta com seis tons em embalagens ex
clusivas de 5,5ml cada lado, com co
res cremosas e glitter no mesmo tom.
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Na última terçafeira (3), o jor
nalista e narrador CARLOS 
EDUARDO SICA CORTEZ 
que, atualmente trabalhava na 
plataforma de streaming es
portivo DAZN, foi vítima de 
um infarto fulminante e mor
reu. Cadu passou mal dentro do 
avião, quando retornava de uma 
viagem da Argentina, de onde 
realizou uma transmissão ao 
vivo. O jornalista trabalhou em 
canais como TV Cultura, SBT, 
TV Record e Fox Sports e tam
bém passou pelas rádios Nativa, 
Bandeirantes e Eldorado. Cadu 
deixa um filho, Mateo Cortez, 
de 14 anos.

No sábado (8) de fevereiro, o 
cantor sertanejo HENRIQUE, 
da dupla Netto e Henrique, ba
teu o carro que dirigia na tra
seira de uma caminhonete em 
Santa Fé do Sul (SP), distan
te 625 km da capital paulista, 
e sofreu traumatismo crania
no. Após a batida o carro pegou 
fogo e ficou completamente des
truído, mas Henrique foi tirado 
antes das chamas começarem. 
Após 22 dias internado em es
tado grave, Henrique é o nome 
artístico de Wesley Pereira da 
Silva, 22 anos, não resistiu aos 
ferimentos e morreu na madru
gada da última segunda (2).

Na última quartafeira (4), o 
exjogador RONALDINHO 
GAÚCHO e seu irmão, Assis 
Moreira, estão sendo investiga
dos por suspeita de uso de pas
saporte e documentos de identi
ficação paraguaios falsos. Eles 
ficaram sob custódia no hotel 
onde estavam hospedados em 

Assunção, no Paraguai. O ex
jogador da Seleção Brasileira 
de Futebol, que estava na capi
tal paraguaia para compromis
sos comerciais, e o irmão pas
saram a noite sob custódia da 
polícia no Hotel Resort Yacht y 
Golf Club Paraguayo. Na últi
ma quintafeira (5), eles foram 
levados para uma audiência no 
Ministério Público onde serão 
ouvidos. MP decidirá se denun
cia ou não os dois brasileiros.

Na última quartafeira (4), a 
cantora e acordeonista ADE-
LAIDE CHIOZZO, 88 anos, 
morreu em um hospital na 
Tijuca, na Zona Norte do Rio. 
Um dos grandes sucessos na voz 
da artista é a canção “Beijinho 
Doce”. Segundo o neto de Ade
laide, ela estava internada após 
sofrer uma queda em casa há 12 
dias. A artista foi operada, mas 
contraiu infecção urinária e pul
monar e morreu.
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