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Apaixonado

Divulgação

“Rose, a doméstica do Brasil”
Depois do sucesso
na internet e em
duas temporadas
paulistanas, o ator
e humorista Lindsay
Paulino reestreia a
comédia “Rose, a
doméstica do Brasil”

Divulgação

Lazer & Cultura

ose é uma mulher simples e batalhadora, que
enfrenta os problemas
típicos de uma dona de casa
no interior de Minas Gerais.
Além de trabalhar duro limpando o lar de outras famílias,
ela precisa se preocupar com
o marido, os filhos e a própria
casa. Ela ficou famosa depois de postar um vídeo na
internet cantando “Grelo”,
uma paródia da música Halo,
da consagrada cantora pop
norte-americana Beyoncé.
Rose conta para o público
aspectos de sua vida antes
da fama, como a infância,
suas desilusões amorosas,
os filhos, um sonho com seu
ídolo Amado Batista e sua
rotina de trabalho. Tudo isso

R
Cena de “Oliver”.
O enredo de “Oliver” revela o quebra cabeça da vida
do protagonista homônimo, um homem que se apaixona
perdidamente por sua vizinha e não mede esforços para
conquistá-la. Inspirado livremente na lenda germânica
Doppelgänger e em jogos como L.A. Noir (Rockstar) e
Heavy Rain (Quantic Dream), o espetáculo propõe uma
experiência sensorial única ao convidar o público a imergir
em um universo de realismo fantástico com o auxílio da
holofonia, técnica de som 3D que reproduz a qualidade
e sensação da audição humana.
Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro,
tel. 3222-2662. De segunda a quarta às 20h. Entrada franca.

Cena da peça “Lampião no Céu”.

A história desta peça começa pelo fim: a perseguição de
Lampião, lendária figura da história nordestina, pelo tenente
João Bezerra. O cangaceiro leva um tiro no coração e cai morto. No céu, dois anjos muito atrapalhados são convocados. A
missão deles é descer à terra para resgatar o morto e preparar
o possível novo hóspede das paragens celestiais. “Lampião
no Céu” é uma divertida incursão pelo imaginário brasileiro.
Serviço: SESC Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000.
Domingos às 16h. Entrada franca. Até 17/12.

O núcleo de pesquisa do teatro Pequeno Ato traz sua
versão da obra O Beijo no Asfalto (Nelson Rodrigues,
1912-1980), encenada a céu aberto. A apresentação
faz parte do Teatro Fora da Caixa, projeto do Sesc
Belenzinho que apresenta o teatro criado para fora
dos espaços e formatos convencionais. A peça une
técnicas do teatro de rua com o conceito do site
specific. Depois de temporada de estreia na Praça
Roosevelt, a peça transforma a praça do Sesc em
cenário. As escadas serão as arquibancadas para o público. Na trama, Arandir sofre um massacre midiático
por dar um beijo em um homem que morria após ser
atropelado. A polícia, procurando abafar escândalos,
encampa uma cruzada moralista seguindo a estética

Reunião
A morte do pai provoca algo
que há tempos não acontecia
na vida de três irmãos: o seu
reencontro no drama a Herança.
A reunião acontece no aparta-

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
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Profissional que prepara medicamentos
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pela velocidade
O uso do
esterco
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índice
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Carne
apreciada
em "picadinhos"

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 08 de Dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora Imaculada
Conceição, São Leonardo, e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a esperança. Dia Nacional da Família, Dia do Cronista Esportivo, Dia
da Justiça, Dia do Agrônomo, Dia dos Produtores de Rádio e
Televisão, Dia de Oxum e em São Paulo e em João Pessoa, na
Paraíba, Dia de Iemanjá. Hoje aniversária atriz Kim Basinger que
completa 64 anos, o fotógrafo Marcelo Durst que nasceu em 1962 e a
cantora Sinead O’Connor que chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é carismático, cheio de vitalidade e
força de vontade. Quando se sente inspirado suas ideias fluem com clareza
tornando o seu ambiente harmônico e positivo. Gosta de viver intensamente
a vida social e faz amigos com grande facilidade. Busca tudo que é nova,
inédito e excitante, tanto em suas atividades como na vida sexual. Precisa
de ambientes onde haja movimento e muita ação e se dá bem em atividades
ao ar livre e contato com a natureza, a qual busca proteger.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

BANCO
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Solução
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Simpatias que funcionam
Melhorar o ânimo e sua energia: Num sábado de
Lua Cheia à noite, acenda 1 vela violeta sobre 1 prato
branco e, enquanto a vela queima, leia o Salmo 51.
Depois, feche os seus olhos e imagine que o poder da
chama está aumentando as suas energias e deixando
você mais disposta para tudo. Jogue os restos da vela
no lixo. Lave o pires e reutilize normalmente.

Mutação no DNA que
produz alterações
como a síndrome
de Down (Biol.)

C

CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele,
prejuízos por excesso de confiança. O carro tem
como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando
por uma longa estrada. Sofrer acidentes sem ficar
machucado, solução dos seus problemas e mudança
para melhorar na vida. Números de sorte: 14, 22,
64, 67 e 86.

O dia pode trazer preocupações, insônias e aborrecimentos familiares
ou sociais. Uma chance nova pode
surgir, até uma paixão ou um novo
sentimento por alguém. Bom para
as relações sociais e o contato físico.
Novos amigos serão conquistados
neste novo ano que vem vindo aí.
33/733 – Azul.

www.coquetel.com.br

O

Dicionário dos sonhos

Peixes
(19/2 a 20/3)

O Sol vai para a casa doze, dia 21 e
a ajuda na reflexão nesta fase mais
delicada do ano que vai começar.
Resolva tudo agora e depois mantenha rotina. Aguarde um pouco
mais, por enquanto vá fazendo planos
que o levarão a viver intensamente
um relacionamento sexual. 09/509
– Branco.

A fase pede expansão em atividades
ligadas à divulgação de conhecimento que tendem a obter bons
resultados. Dedique mais atenção
a si mesmo e a intimidade. Evite
atitudes que afastem as pessoas
amigas de perto de você. Seu pensamento pode logo se realizar desde
que acredite. 23/123 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A
D
A
M

Aquário
(20/1 a 18/2)

A forte sensação de liderança e os
desejos são fortes e profundos. Lute
por metas que possa alcançar neste
ano novo e prepare-se para fazer
mudanças necessárias. Siga a rotina
e tire um tempo para se aprimorar e
conhecer mais a fundo os assuntos
que interessam. 29/429 – Cinza.

Este é um dia para evitar mudanças
e viagens de última hora. No amor
surgem situações inesperadas e fora
do comum, que dão um encanto especial a sua relação íntima e ativa a
vida sexual. Por isso, precisa analisar
as situações e ver o que importa
mais no momento. 38/538 – Verde.

Brahma Kumaris

L

Libra
(23/9 a 22/10)

Maior carência de aplauso e reconhecimento pelo que realiza. Aproveite
as novas oportunidades que surgirão
no trabalho no início de 2018 e que
podem mudar sua vida. No amor
terá ânimo para aventurar-se e criar
situações para a relação sexual.
02/402 – Amarelo.

O envolvimento tende a ser profundo e os momentos de intimidade
tranquilos. No campo das sensações
físicas do amor, é momento em que
a sensualidade é mais forte. Abra
espaço para o inédito e desconhecido neste final de ano de 2017. Uma
nova ideia pode fazer você brilhar.
82/582 – Amarelo.

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207.
Quintas às 21h e aos domingos às 19h.
Ingresso: R$ 40. Até 10/12.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A fase pede expansão e os esportes
coletivos e atividades ao ar livre e
tudo que programou para o novo ano
começará a se formar para acontecer.
Tome cuidado para não se esquecer
das questões práticas. Evite compras
de última hora que podem não agradar. 88/288 – Azul.

morrer. Com Luiz Hirschmann,
Artenisio Teixeira, Diogo Cintra
e Juliana D’faria.
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Grande aumento do domínio da
carência ampliada, do aplauso e do
reconhecimento. Este é o momento
de encontrar amigos e compartilhar
seus sonhos com eles. Agora que o Sol
vai para seu signo aumenta o poder
de agir usando a determinação. Saiba
aguardar. 22/622 – Verde.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000,
Belenzinho, tel. 2076-9700. Sábado (9) e domingo (10) das 18h às
19h30. Entrada franca.

Você é único!
“No mundo moderno, estamos condicionados a nos
compararmos com os outros.
Assim como vemos, comparamos; assim como comparamos,
desejamos. E, como desejamos,
perdemos a habilidade de sermos contentes com o que somos
e temos. Que tal dar um fim a
esse hábito da comparação?
Para isso, tenha em mente
que: você é singular, único, e
é impossível ser igual a outro
alguém. Lembre-se, ainda, que
a sua vida é um presente e uma
oportunidade de criar o seu
próprio caminho e de moldar
o seu destino. E pra completar,
não esqueça que você já tem o
que precisa.”
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A fase é boa para resolver problemas familiares, assim como para a
divulgação de novidades para o ano
que vem. O momento é de dedicação
total ao sentimento mais forte de
todos o amor. Atitudes conciliadoras
impulsionam as novidades e tornam
as relações sexuais intensas. 22/622
– Branco.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, tel. 3255-4380. Quartas
e quintas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25
(meia). Até 14/12.
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Com a Lua cheia aumenta o ânimo
para as comemorações. Sua natureza
imaginativa e emotiva ajudará a viver
novo e interessante sentimento. Um
forte estimulo para a vida afetiva e
o contato social ajuda a tornar mais
fácil apimentar o romance. 96/796
– Branco.

em cartaz em Belo Horizonte e
já foi visto por mais de 50 mil
pessoas.

Reflexões

do linchamento, tão comum nos dias de hoje. Utilizando coros e elementos contemporâneos, essa versão
revigora o impacto da tragédia rodrigueana. Na rua,
a violência e homofobia estão muito mais latentes. O
atropelamento é uma possibilidade real e a encenação
joga com essa tensão entre a cena e o cotidiano ao
redor. Os atores se revezam em vários personagens
se multiplicando em cena. Com André Salama, Diego
Dac, Fhelipe Chrisostomo, Gabriela Fontana, Gustavo
Pompiani, Isabela Fikaris, Maria Eduarda Machado,
Mariana Beda, Mau Machado e Roberto Garcia.

mento da família, onde o irmão
adotivo reside atualmente - e
onde passou a vida inteira para
dedicar-se a cuidar do pai na
velhice - e onde os três irmãos
cresceram, passaram boa parte
da adolescência e viram a mãe

Esta sexta é o vigésimo primeiro dia da lunação. De manhã a Lua em bom aspecto com Urano facilita o contato
com amigos e com as pessoas de suas relações. Fica mais fácil neste dia de Vênus abrir o diálogo. De tarde a Lua
faz um bom aspecto com Mercúrio que permite boas conversas, com muita facilidade e descontração. No início
da noite a Lua em bom aspecto com Marte dá mais força e energia para soluções de problemas pessoais. Às 20h42
a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Virgem logo em seguida a partir das 21h10.
Bom entendimento nas relações
amorosas e sexuais. A preocupação pode perturbar os assuntos de
dinheiro e a precipitação pode gerar
prejuízos. No início da noite a Lua
em bom aspecto com Marte dá mais
força e energia para soluções de problemas pessoais. 77/177 – Vermelho.

cida na internet, o ator criou
mais vídeos, até que surgiu a
oportunidade de levar esse
sucesso ao teatro e à televisão,
em séries como Treme Treme,
do canal Multishow. Em 2017, o
espetáculo comemorou 4 anos

2/up. 3/aim — itá. 4/adam. 5/âmbar — cânon — earth — malar. 6/lentos. 9/arcabouço.

Horóscopo

é contato com muito humor e
música ao vivo. A personagem
surgiu quando Paulino fez um
vídeo engraçado apenas para
seus amigos, sem qualquer
pretensão de ficar famoso. À
medida que Rose ficava conhe-

Tragédia rodrigueana

Divulgação

Imaginário

“Rose, a doméstica do Brasil”

