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A peça "Somos Todos Tão
Jovens" que estreia dia 1º de
junho, apresenta o universo
de dúvidas, angústias, medos,
alegrias, irresponsabilidade,
acertos e erros de seis jovens
amigos na cidade de São
Paulo
“Chico César Para Crianças”.

om texto de Vinícius de Oliveira
e direção de Ricardo Grasson, espetáculo traz no elenco os atores
Ghilherme Lobo (do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho), Júlio Oliveira, Gabriel Moura, Bruno Damásio, Fernando
Burack e Luis Fernando Delalibera
acompanhados pelos músicos Gabriel
DeLucca, Kelly Martins, Léo Rosso e
Rozera Nunes. Preconceitos, sonhos,
drogas, relacionamentos e sexualidade,
com temas que se desdobram em gra-

C

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos.
Ataque significa perda de algum amigo ou parente.
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que será afastado. Ser bandido representa força
de vontade e que conseguirá vencer suas dificuldades.
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para arrumar emprego logo: Você que está afim de um
emprego logo, e precisa muito que apareça alguma coisa
urgente, essa simpatia é pra você: Comece pegando um copo
de água e um cordão velho que você não usa mais, embrulhe em um papel de presente, o cordão e jogue dentro do
copo de água, depois coloque o copo com uma gota de mel
dentro, em cima da geladeira, ou de algum lugar alto, onde
ninguém possa mexer. Em seguida, coloque picotes do papel
de embrulho dentro de uma gaveta, e aguarde quatro dias.
depois que for chamado para o emprego, retire os picotes
de dentro da gaveta e pode jogar fora, mas no lixo reciclável,
para não misturar seu emprego com algo passageiro. Essa
é a simpatia para arrumar um emprego logo.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Mantenha o alto astral e lute para
alcançar seus interesses pessoais.
Novas ambições estão surgindo no
trabalho. O momento é de descobertas para superar até crises. Deve ler
bem o que assinar os avais e fianças
e maior atenção ao assumir compromisso financeiro. 67/467 – Azul.
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O dia dá chance de sucesso em
assuntos comerciais e nos negócios
a serem firmados. O final da tarde
pode trazer desconforto e cansaço.
A Lua também faz um aspecto negativo com Saturno que pode tende
a deixar todos mais exigentes e
pessimistas. 66/366 – Azul.

Dê atenção ao que tenha relação
com pessoas queridas, amigos,
familiares ou a pessoa amada. Briga
íntima tanto com a pessoa amada
ou familiar deve ser evitada, pode
provocar rompimento mais sério.
Neste seu dia favorável aumenta o
idealismo e a fixação em metas mais
elevadas. 74/774 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 24 de Maio de 2018. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora,
São Domingos, São Rogaciano, São Domiciano, São Davi I da Escócia,
e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. Dia Nacional do
Milho, Dia do Café, Dia do Vestibulando, Dia do Datilógrafo e
Dia do Detento. Hoje aniversaria o cantor e compositor Bob Dylan
que chega aos 77 anos, o ator José de Abreu que nasceu em 1946, a
atriz, empresária e ex-modelo Luiza Brunet que nasceu em 1962 e a
atriz e modelo Helena Ranaldi que faz 52 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é curioso e mentalmente expressivo, com a habilidade de entender a essência de qualquer assunto. É
um geminiano que tem sensibilidade e talento para escrever ou falar,
nos negócios e nos esportes. Sabe compreender as motivações das
pessoas e é rápido para notar a falta de sinceridade. Tem a necessidade
de estudar para que um pensamento claro seja desenvolvido. Uma de
suas características mais notáveis é a sinceridade. No lado negativo
decisões precipitadas podem trazer problemas.
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.

País asiático com
maior IDH
(2016)
Ajustar,
em inglês
Dirige o
olhar para
Ave considerada
uma das
maiores
do mundo,
encontrada
ao longo
dos Andes

Aparelho
sanitário
com torneira
Bebericar (p. ext.)
Condição do banco
ao realizar empréstimo a alguém
Capitão
do Penta
(fut.)

Brinquedo
de origem
indígena
(pl.)
Agente de
alergias
respiratórias
(?) sísmico: atingiu
o Irã em
11/2017

Roedoras
de esgotos
Risos
(abrev.)

Substância como
o soro
antiofídico
Disposição de
ânimo
(fig.)
Monarca
indiano
Louco, em
inglês

Apelido de
"Eduardo"
Assobio
Etapa da
viagem
Achar
graça em
Espécie
de quartzo

"Os (?)
Eram Assim", série (TV)

Cantar,
em inglês
A partir de
(?) Hamburger,
cineasta

Intrumento musical
Pequeno
círculo

Sistema
operacional da
Apple
Em consequência de
50, em
romanos

Os profissionais como Laura
Muller

BANCO

52

Solução
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Esta quinta não terá muita facilidade,
provocando desentendimentos e
ressentimentos nas relações. Compreenda o ponto de vista do outro
mesmo que o seu seja diferente, para
evitar discussões. Haverá uma forte
tendência à dispersão até quase o final do mês de maio. 55/355 – Marrom.

O Sol em aspecto com a Lua traz
clareza, coragem, força de vontade
e maior poder de liderança. Alianças
ficam mais firmes através do entendimento mútuo. O dia favorece o
que exija prudência e honestidade
e os assuntos ligados a finanças.
52/652 – Verde.

Faça planos que foram bem pensados, iniciando logo o que é mais
importante e decisivo. Tome para si
a responsabilidade de dirigir sua vida
e melhorar seus ganhos materiais.
O senso de justiça é valorizado e o
senso crítico apurado dá o poder
para tomar decisões. 28/428 – Verde.

Totalidade de
recursos financeiros
do Estado

© Revistas COQUETEL
Hiroyuki Sanada e
Canudo comprido
pelo qual se impelem, Margem
Ken
com sopro, projéteis alta do rio Watanabe
(Cinema)
(pl.)
Fósforo (símbolo)

Cargo de Gilberto Occhi no Governo Temer
Feito que torna um
jogador artilheiro
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Surge algum desentendimento com
a pessoa amada, mas tudo será superado com uso do bom senso. Em
todas suas ações deve estar atento
para evitar descuido e negligência.
Participe junto dos familiares e
amigos, pois desde esta manhã as
pessoas ficam mais extrovertidas e
festeiras. 67/467 – Verde.

A Lua em mau aspecto com Vênus
pode trazer aborrecimentos, principalmente com mulheres, familiares
e com pessoas com quem temos
mais intimidade. Evite otimismo
exagerado ao achar que seus erros
são pequenos e não prejudicam.
52/452 – Vermelho.

O Sol em seu signo ajuda a superar
dificuldades de forma estratégica e
com muita diplomacia. Discussões
na vida amorosa não levam a nada,
evite-as. A forte sensibilidade provoca mágoas e ressentimentos. O
Sol em Gêmeos ajuda a renovar-se
e ter empenho em tudo. 96/496 –
Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Está vivendo a fase mais delicada
do ano, precisando de momentos de
reflexão e meditação. Afaste-se de
ambientes agitados e evite discussões com a pessoa amada, amigos ou
com seus familiares. Evite o descuido
e a negligência, o desalento e o desanimo. 42/442 – Branco.

Um maior interesse por algo novo
irá orientar uma mudança de vida
em junho. Cuidado com uma ânsia
por liberdade e a irritabilidade que
tira a boa capacidade de julgamento. Evite a atitudes negativas que
influenciam os negócios e gastos
que terá dificuldade para saldar no
futuro. 71/571 – Azul.
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A desorganização pode trazer
problemas no trabalho ou para realizar negócios e transações. Tome
decisões e até improvise para que
possa obter maior tranquilidade.
A Lua em aspecto com Marte traz
dá muita energia para empreender
nos negócios e na vida doméstica.
80/780 – Verde.

Serviço: Sesc Avenida Pauçista, 119, Bela Vista Quinta
(31) às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Esta quinta é o décimo dia da lunação. A Lua ingressa em Libra desde a madrugada faz o astral mais cooperativo.
A Lua em aspecto com Marte traz dá muita energia para empreender nos negócios e na vida doméstica. O Sol
em aspecto com a Lua traz clareza, coragem, força de vontade e maior poder de liderança. O final da tarde pode
trazer desconforto e cansaço. A Lua em mau aspecto com Vênus pode trazer aborrecimentos, principalmente com
mulheres, familiares e com pessoas com quem temos mais intimidade. A Lua também faz um aspecto negativo com
Saturno que pode tende a deixar todos mais exigentes e pessimistas.

diversas correntes artísticas, ele extrai
do seu vibrafone eletrificado sons que
vão além do som original, com timbres
e distorções inusitados.
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Serviço: Shopping Fiesta, Av. Guarapiranga, 752,
Socorro. De terças a sextas às 20h e aos sábados,
domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h . Ingressos: De
R$ 30 a R$ 40. Até 24/6.
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O show do vibrafonista Beto Montag,
acompanhado do seu grupo Psycoletivo
contará com a participação especial
do guitarrista André Sampaio, representando a guitarra afro-rock. Montag

apresentará as músicas de seu disco de
estreia, acompanhado por Guilherme
Nakata (bateria), Eder “O” Rocha (percussão), Mestre Nico (percussão), Fabio
Prior (percussão), Duda Francisquini
(percussão), Gabriel Catanzaro (baixo) e
Lello Bezerra (guitarra). Influenciado por

rompido por um som de sinos. Quando os
dois procuram de onde vem tal som, surge
Kazani, que transporta todos para a Fábrica
Mágica, um universo fantástico onde tudo
é possível. A cada badalar do sino e movimento das engrenagens, Ly é transportada
para outro universo com novas atrações,
sempre acompanhada pelo seu amigo Alan.
Kazani não gosta da interação entre Alan e
Ly e compete por sua atenção. Essa disputa
irá seguir e se fortalecer até o último ato,
onde ocorre o confronto final, quando Ly
conseguirá transmitir aos dois o poder da
amizade e união, mostrando que é possível
compartilharem suas habilidades, assim
como os livros e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com seus leitores.

3/ﬁt — mad. 4/rajá — sing. 5/ribas — sílex. 9/cingapura.

Horóscopo

Senhoras e senhores, preparem-se para
uma grande viagem ao divertido universo
de magia e fantasia do Circo dos Sonhos.
No dia 25 de maio, reestreia o espetáculo
Alakazan - A Fábrica Mágica, que traz à
cena ilusionismo, música, teatro, dança e
circo. O espetáculo conta com performances
de grande impacto e números circenses
de báscula, contorção, rola, malabares,
monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada. Alakazan - A
Fábrica Mágica traz à cena o duelo entre os
personagens Alan e Kazani, que disputam
a atenção da pequena Ly, a já conhecida
menininha do Circo dos Sonhos. Ly é uma
criança curiosa, que toca e fotografa tudo
ao seu redor. Em uma visita à Biblioteca, ela
é surpreendida por Alan, que surge como
num passe de mágica e lhe entrega um livro
especial, retirando o tablet de suas mãos.
Encantada pelo livro, ela pede que ele leia
a história, mas quando ele inicia, é inter-

Trupe Circo dos Sonhos.

Show

Alakazan - A Fábrica Mágica
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Um grande passo em direção ao amor é o compartilhar.
Compartilhe tudo que você tem...
Compartilhe sua vida.
Qualquer coisa que esteja em você, compartilhe, não guarde.
Sua sabedoria... Compartilhe.
Sua prece, seu amor, sua felicidade, compartilhe.
Se não encontrar ninguém, compartilhe com os cães, com as rochas,
com o mar, com a natureza, mas compartilhe.
O importante é dar.
Quando você priva as pessoas de qualquer coisa em seu próprio benefício voce envenena o coração.
Toda acumulação é venenosa.
Se você compartilhar, seu organismo ficará livre de venenos.
E quando você der não se importe se há resposta ou não.
Nem mesmo espere por um obrigado.
Sinta-se grato à pessoa que permitiu que você compartilhasse alguma
coisa com ela.
Não faça o contrário.
Não espere a resposta, dizendo a si mesmo, lá no fundo, que ela deveria
se sentir agradecida porque vc compartilhou algo com ela.
Não, não faça assim.
Sinta-se, você, agradecido porque ela esteve disponível para ouvi-lo,
para compartilhar alguma energia com você... Porque ela esteve disponível para ouvir sua canção...
Porque ela esteve disponível para você.
Compartilhar é uma das virtudes mais espirituais, uma das maiores
virtudes espirituais.
[ Osho ]

Serviço: Teatro Nair Bello, R. Frei Caneca, 569, Consolação, tel. 3472-2414. Sextas, às 21h, sábados às 20h e aos
domingos, às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).
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que se entrelaçam de Plínio (Luis Fernando Delalibera), Gui (Ghilherme Lobo),
Théo (Júlio Oliveira), Daniel (Fernando
Burack), Beto (Bruno Damásio) e Renato
(Gabriel Moura).
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Serviço: Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Domingo (27) e domingo (3/6)
às 12h. Ingresso: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).

Elenco da peça “Somos Todos Tão Jovens”.

videz indesejada, a primeira vez, sonhos
frustrados e homossexualidade, a peça
traz à cena assuntos recorrentes, mas
sempre presentes na passagem para a vida
adulta de todos os jovens. Em cenários
lúdicos de uma grande cidade, como um
bar, um apartamento, um terraço de um
prédio ou um parque conta as histórias
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Um dos mais importantes nomes da música popular brasileira mostra uma outra faceta artística. Em “Chico César
para Crianças” o cantor e compositor paraibano apresenta
seu livro “O Agente Laranja e A Maçã do Amor”, dedicado
ao público infantil.Conhecido no Brasil e no mundo como
compositor e cantor de rara inventividade, Chico César é
também poeta (como se confere no livro “Cantáteis”) e,
como o livro mostra, um contador de histórias imaginosas
e simples, em que as palavras são saboreadas com o ouvido, os olhos e a boca. A história gira em torno do Agente
Alan Laranjeira, um fiscal da prefeitura, que vai verificar
o estado das frutas na Festa das Neves, na Paraíba.

