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- Imóveis

Comunicamos a todos os clientes, fornecedores, leitores e jornaleiros que a partir de
4/2/2022 A Gazeta da Zona Norte terá o novo formato “Germânico” devido ao
padrão gráfico do Estadão e outros jornais. Agradecemos a colaboração de todos.
A Direção
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Paschoal XIII

A ILUMINADA, espetáculo inédito de Heloisa Périssé,
que estreou em Lisboa, Portu
gal, no Teatro Tivoli, em 20
de outubro de 2021, faz estreia nacional em São Paulo
no Teatro-D (Rua João Ca
choeira, 899, piso G2 – Tel.:
3079-0451,
Itaim-Bibi),
abrindo a temporada do ano.
DEPOIS DE LISBOA, a
peça seguiu em turnê pelo
país, indo a Braga, Póvoa de
Varzim e Porto, com grande
sucesso.

e Claudio Botelho, e Vanessa
Costa assinando a direção da
remontagem.
O ESPETÁCULO retorna
trazendo nomes como André
Loddi (Príncipe Topher),
tcsha (Madrasta), Helga
Got
Nemetik (Fada Madrinha),
Diego Montez (Jean Michel),
em um elenco de 24 atores. A produção é da Touché
Entre
tenimento. Banco RCI
Brasil apresenta o espetáculo, que tem patrocínio master
do Teatro Multiplan, patrocíFoto: Divulgação

Heloísa Périssé em A Iluminada

A ILUMINADA, faz uma
alusão aos ted talks. Na palestra mais animada da face
da terra, que além de ser motivacional é quântica, é oferecido ao público uma inusitada forma de ver o mundo.
A PALESTRANTE, que
quando nasceu foi batizada
pelos pais como Doroteia das
Dores, é um exemplo de superação absoluta. Por ter tido
uma família excêntrica, passou por bullying na escola,
com os amigos, nos relacionamentos, e em todas as coisas
que pudessem configurar sua
existência. Até que um dia,
ela chegou ao fundo do poço.
MAS O QUE PODERIA ser
seu fim, acaba sendo seu recomeço, pois ela percebe que
essa coleção de fracassos é exatamente o que a pode levar ao
sucesso. Quando seus olhos
se abrem para o invisível, seu
coração se enche de gratidão
e ela se harmoniza com seu
destino.
A ILUMINADA, de Heloisa
Périssé, sob a direção de
Mauro Farias, tem apresentações as quintas, às 20 horas;
sextas e sábados, às 21 horas.
Os ingressos custam 120 reais
e 60 reais (meia). Bilheteria: a
partir das 16 horas, nos dias
de eventos ou on-line pela
Sympla: www.sympla.com.br.
UMA DAS MAIS FAMO
SAS histórias da literatura universal retorna aos
palcos do Rio de Janeiro.
Cinderella, o musical estreia no Teatro MultiplanVillage Mall, após ser visto
por mais de 250 mil pessoas
em suas montagens anteriores, incluindo a volta a São
Paulo, em setembro de 2021.
Com Fabi Bang encabeçando o novo elenco, Cinderella,
de Rodgers & Hammerstein,
tem direção original e versão
brasileira de Charles Möeller

nio da Eurofarma. O apoio é da
Giovanna Baby, Sérgio Franco
e CDPI. A realização e direção
geral do projeto é de Renata
Borges.
COM DIREÇÃO da consagrada dupla Charles Möeller
e Claudio Botelho, a versão
brasileira de Cinderella estreou no Brasil em 2016, passando por Rio, São Paulo (em
três temporadas) e várias capitais brasileiras. O espetáculo colecionou prêmios, como
o Reverência (Melhor espetáculo voto popular, cenário
e iluminação), Bibi Ferreira
(Melhor cenário) e Botequim
Cultural (Melhor figurino).
CINDERELLA, O MUSI
CAL, realização da Touché
Entretenimento, tem apresentações em janeiro, às quintas, às 19 horas; sextas, às 14
e 19 horas e, aos domingos, às
15 e 21 horas. Em fevereiro:
as quintas, às 14 e 19 horas;
as sextas, às 14 e 19 horas;
aos sábados, às 11 e 16 horas
e, aos domingos, às 15 e 21
horas. O Teatro Multiplan/
Shopping Village Mall fica
à Ave
nida das Américas
3.900, piso SS1.
DEPOIS DE ESTREAR
na França e Alemanha, Sem
Palavras chega a São Paulo
no Teatro do Sesc Pompeia
(Rua Clélia 93 - Pompeia).

As apresentações, presenciais, vão até 20 de fevereiro,
às quintas, sextas e sábados,
às 21 horas; domingos, às 18
horas. Os ingressos custam
40 reais e 20 reais (credencial plena/trabalhador no comércio e serviços matriculado
no Sesc e dependentes, pessoas com mais de 60 anos, estudantes e professores da rede
pública de ensino) e estão disponíveis para compra online
e para compra presencial nas
unidades do Sesc SP.
O NOVO ESPETÁCULO
da companhia brasileira de
teatro tem direção e texto de
Marcio Abreu. Com música
ao vivo executada por Felipe
Storino, Sem Palavras tem
em seu elenco Fábio Osório
Monteiro, Giovana Soar,
Kauê Persona, Kenia Dias,
Key Sawao, Rafael Bacelar,
Viní Ventanía Xtravaganza e
Vitória Jovem Xtravaganza.
A ATUAL MONTAGEM,
junto com Projeto Brasil e
Preto, compõe uma espécie de trilogia feita pela cia.
Para refletir territórios em
que palavra e corpo são elementos indissociáveis, que
usam da dinâmica da interação entre linguagens diversas e abordam temas ligados
aos pensamentos decoloniais
e às urgentes e vertiginosas
transformações das sociedades contemporâneas.
SEM PALAVRAS fez duas
sessões na Ocupação Mirada
- Festival Ibero-Americano
de Artes Cênicas, do Sesc SP,
na última semana de novembro de 2021. Antes, a peça esteve em turnê na França (no
PASSAGES
TransFestival,
em Metz, e no Théâtre Dijon
gogne, em Dijon) e na
Bour
Alemanha (no Künstlerhaus
Mousonturm, em Frankfurt);
e realizou uma série de atividades online e presenciais de seu
processo no Centro Cultural Oi
Futuro, Rio de Janeiro.
A ASSESSORIA de Impren
sa Canal Aberto informa que
os espetáculos: Com os Bolsos
Cheios de Pão, com estreia marcada no Sesc Pompeia e Estudo
nº 1: Morte e Vida, no Sesc
Ipiranga, ambos no dia 14/1 e
Chroma Key, no Sesc Avenida
Paulista, dia 21/1 foram adiadas por motivos diversos, inclusive de saúde. As produções informam que tão logo haja uma
nova data, será comunicada.
Agradecemos a compreensão.
Foto: Priscila Prade/Divulgação

André Loddi e Fabi Bang em Cinderella, O Musical

Campanha de Doação de
Sangue “AMOR SE DOA”
tem a primeira edição
deste ano
A campanha de doação de sangue com o tema
“Amor se doa” acontece nos
dias 20 e 21 deste mês, das
10 às 16 horas, no Piso L3 do
Shopping Metrô Tucuruvi.
Para doar, é necessário realizar um agendamento prévio através do site http://
shoppingmetrotucuruvi.rds.
land/doacao-de-sangue-janeiro-2022. Na data escolhida, é preciso ter em mãos
um documento oficial com
foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos

no dia anterior, pesar mais
de 52kg, estar descansado e
não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses.
Além disso, é necessário ter
entre 16 e 69 anos. Menores
de idade precisam de autorização do responsável. O local
segue com todas as medidas
sanitárias, como: uso obrigatório de máscaras, intensificação na limpeza, marcação no piso para indicar o
distanciamento seguro, disponibilização de álcool em
gel e material descartável.
Foto: Divulgação

Shopping Center convida os clientes para fazer o bem e ajudar
no reabastecimento dos bancos de sangue da cidade

