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As Galvão

Cool Romantics

A cantora italiana
Mafalda Minnozzi
chega para única
apresentação de seu
novo "show Cool
Romantics"

Divulgação

Lazer & Cultura

ti. O espetáculo faz parte das
comemorações mundiais dos
60 anos do gênero inventado
por João Gilberto desde o
lançamento do EP Chega de
Saudade, em 1958. No roteiro,
Minnozzi apresentará também
canções que inspiraram ou
foram inspiradas pelo gênero,
como Estate, de Bruno Martino, gravada em 1976 por João
Gilberto em seu álbum Amoroso, Arrivederci de Umberto
Bindi e Via Con Me, de Paolo
Conte, além de clássicos da
world music, como Hymny
a L’Amour, de Edith Piaf e o
standart My Funny Valentine,
de Richard Rodgers e Lorenz
Hart.

a apresentação, a
intérprete mescla
canções de seu último disco, que leva o mesmo
título do espetáculo, com
clássicos da Bossa Nova,
como Água de Beber, Inútil
Paisagem e Insensatez, de
Antônio Carlos Jobim. No
show, Mafalda divide o palco
com o guitarrista Paul Ricci
e conta com as participações
especiais do pianista Tiago
Costa e da cantora Ná Ozzet-

N
Irmãs Galvão

A dupla de música caipira de maior carreira do Brasil hoje, as
irmãs Galvão saíram do interior paulista para ganhar o mundo
da música. No começo, era apenas o sonho de duas crianças de
cantar no rádio. Hoje, 70 anos depois, a realidade é o enorme
sucesso da dupla.
Serviço: SESC Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Quarta
(20) às 15h. Ingresso: R$ 25.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés,
127, Moema. Hoje (19) às 21h. Ingresso: R$
65 (couvert).

Mafalda Minnozzi.

que montar – em tempo recorde,
um espetáculo musical com as
estrelas da MPB que foram dessa
para melhor. A partir daí, assim
na Terra como no Céu, tudo vira
uma grande confusão que se
resolve apenas com uma intervenção para lá de inesperada.
Com Adriana Lessa, Érico Brás,
Giulia Nadruz, Reiner Tenente,
Marcelo Góes e Dagoberto Feliz.

Musical PB – Musical Popular Brasileiro.
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Ótima terça-feira para todos os
relacionamentos, ao amor e ao bom
gosto. Os acontecimentos tendem
a ser metódicos dentro de sua rotina. Pense antes de agir para não
se arrepender. A energia deste dia
ajuda a dar curso a alguma de suas
ambições. 22/422 – Verde.

Não faça no trabalho alterações
de última hora, mas siga adiante
o que tem feito. É melhor seguir
aquilo que foi planejado antes.
Estará um pouco mais maleável nos
relacionamentos e na intimidade.
Mantenha o senso prático ao tratar
de assuntos profissionais. 67/867
– Branco.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença próxima. Se estiver doente, ficará curado. Tratando de doente,
ficará curado. Ser médico, acautele-se com situações
difíceis. Números da sorte: 03, 08, 11, 28, 48 e 71.

Simpatias que funcionam
Simpatia Para Ter Sorte em Tudo: Três velas laranjas;
um prato; um incenso; um copo; Arroz. Comece por acender
as 3 velas alaranjadas e coloque-as no centro do prato, junto
com um incenso e um copo cheio de arroz. Agora com o
pensamento de que irá ficar com muito mais sorte do que
aquela que tem tido, diga as seguintes palavras com os
olhos fechados: “Deusa da Sorte, atenda-me enfim: Deusa
da Sorte, corra para mim. Saiba que, quando a Lua Cheia
chegar, a sorte vai estar ao meu lado “. Guarde o prato e
o copo e o resto dos componentes pode jogar na lixeira
quando acabar com o processo.
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.

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

A irritabilidade e as tensões só
aliviam no final desta semana e até
lá é preciso manter a calma diante
de situações difíceis. Poderá tomar
atitudes ousadas, tudo que exija
energia e aumente sua persistência
e coragem. Inclinação à sensualidade e prazer nos relacionamentos.
41/241 – Verde.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Compreensão e improvisação são
atitudes boas com a proximidade
do Sol da casa doze. Se surgir
algum imprevisto poderá resolver
tudo mantendo a calma e a cabeça
fria. Procure mudar sua maneira
de pensar e agir, mesmo que seja
irrefletidamente. 56/856 – Amarelo.

Seu otimismo e entusiasmo pelas
coisas estão em alta, e sua confi ança também. Seja cuidadoso
com as palavras, meça-as bem
para não criar áreas de atrito por
causa de bens e dinheiro. O ciúme
e o sentimento de posse assumem
um papel negativo. 42/642 – Bege.

A busca por novas ideias e novos
conhecimentos também podem se
manifestar ao longo desse ciclo.
Terá muita energia para conquistar
a atenção das pessoas e receber
ajuda para o que pretende. Precisa
usar a sensibilidade e as emoções
evidentes e usar o coração ao agir.
44/644 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

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

Pode haver algum tipo de prejuízo
se não aceitar a real possibilidade
que terá nesta semana. O sentimento de posse ainda assume um
papel que pode se tornar negativo
pelos excessos. Fique atento aos
sentimentos, irá conhecer pessoa
que será marcante em sua vida.
84/984 – Marrom.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Bom dia para começar coisas novas
e aproximar-se de pessoas dando
início a novas relações. É tempo de
alargar os horizontes percebendo
como sua vida está e como ela
pode ficar se começar a agir. Evite
os excessos que se cometem se
deixando levar pelos sentimentos.
57/857 – Azul.

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Não tente abraçar o mundo, nem
pegar mais do que você pode carregar nesta fase em que o Sol ainda
não chegou ao seu signo. Na dúvida,
só faça aquilo que foi definido antes.
Otimismo demasiado também não
é bom até o dia do aniversário.
32/832 – Branco.

A Lua em Virgem torna a vida afetiva
favorecida pelo bom aspecto da Lua
com Vênus. Por isso a terça-feira
é um daqueles dias em que vai se
sentir de bem com a vida. A intensa
energia deste dia ajuda a dar curso
à ambição. Mas cuidado, otimismo
demais não é bom. 53/253 – Azul.

Questões financeiras ainda estão
um tanto difíceis de ter solução. O
humor fica mais estável e propício
às boas relações afetivas e sociais.
Terá que tomar decisões importantes, mas aguarde o momento certo.
Pode tomar atitudes destruidoras
daquilo que vem conquistando.
28/728 – Amarelo.
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"Passeio" Lema da Bandeira no Universidade do
oferecido qual alguns políticos Estado do Rio de
em sites defenderam a inclusão Janeiro
Roupa
(sigla)
de museus da palavra "amor"

Forma de
protesto
adotada
por Gandhi
Abreviação
no jaleco
de médicos
Expulsando; expelindo

Que está
embriagado

Matemática (abrev.)
Avião não
tripulado

Mamífero
de tromba
curta
(Zool.)

Traçar
listras
Perfilham
Cidade de
Ferreira
Gullar

Indulto
"(?) Maria",
sucesso de
Tom Zé

Bronco;
ignorante
(bras.)
Oxford
English
Dictionary
(sigla)

Boi, em
inglês
(?) Arraes,
cineasta
de "Lisbela
e o Prisioneiro"
Jornada
do (?),
modelo
narrativo

Pousada,
em inglês
Pedro (?):
proclamou
a Independência

Enfeitei
Logaritmo
decimal
(abrev.)
"Teclar", na
linguagem
dos chats
(web)
Letrasímbolo do
tamanho
médio

Festa
pansexual
República
Árabe do
Egito
(sigla)

Grito do
lobo
Em qual
lugar?

Vibrações
captadas
pelo
ouvido
Profissional formado no
Senac

(?) e Alexandre,
dupla
sertaneja

(?) seca:
babá
Triste, em
inglês

Ouvido,
em inglês

Encarcerada

A psique
primitiva
(Psican.)

Profissão a que Ber- Ramo da
nardinho se dedicou Física
após se aposentar Homem,
como jogador
em italiano

Marcelo
Rossi, Monograsacerdote ma de
brasileiro "Sabrina"

Embirram;
insistem

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 19 de Junho de 2018. Dia de São Romualdo, São Gaudêncio,
São Gervásio, Santa Juliana Falconieri e Dia do Anjo Leuviah, cuja
virtude é a modéstia. Dia Nacional do Luto, Dia do Profissional de
Marketing e Dia do Vigilante. Hoje aniversaria o cantor Sidney Magal
que faz 68 anos, a atriz Kathleen Turner nascida em 1954, o cantor e
compositor carioca Chico Buarque de Holanda, que nasceu em 1944
e a atriz Letícia Spiller que chega aos 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser amável e possuidor de
sofisticado gosto artístico e cultural. Têm boa intuição, principalmente
quanto a perigos ou possibilidades de ataques dos inimigos. Gosta de ter
domínio sobre os acontecimentos de sua vida e, normalmente, com um
alto grau desse tipo de poder. Precisa apenas se esforçar no treinamento
do poder de observação e ouvir mais a sua intuição. Organizado e muito
instintivo pode transformar ideias inspiradas em realidade. É também
muito leal e responsável. Gosta de explorar novas ideias e de iniciar
projetos originais, mas também busca a segurança e a estabilidade, por
isso precisa procurar sempre o equilíbrio.

BANCO

43

Solução
E
T U A L
F O M E
M A T
D O
R
R
S O
O T A M
N A D A
E P
G
I N N
R A E
O
V T
R N E I
G
S
I M A M
A R I O

A certeza e firmeza naquilo que
pretende neste seu dia favorável
da semana é que fará seus planos
darem os primeiros resultados. No
final do dia envolva-se com o que
estiver fazendo. Dedicação o torna
mais feliz ao lado das pessoas com
quem se relaciona. 85/485 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o sétimo dia da lunação. A Lua em Virgem torna a vida afetiva favorecida pelo bom aspecto da Lua com
Vênus. Viagens curtas e contatos sociais estarão favorecidos. Boas conversas e entendimento com as pessoas de nossas
relações. Surgem situações de agradável intimidade e aconchego no início da noite. A busca por novas ideias e novos
conhecimentos também podem se manifestar ao longo desse dia. Preste atenção apenas para não incorrer em excessos,
pois esse é um risco com a Lua em Virgem. Não tente abraçar o mundo com as pernas, nem pegar mais do que você pode
carregar. Otimismo demais não é bom.

Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318,
Barra Funda, tel. 3611-3042. Quinta (21) e
sábado (22) às 21h e sexta (23) às 21h30.
Ingressos: R$ 50 e R$ 60.
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Horóscopo

O compositor, cantor e
rabequeiro Maciel Salú acaba
de divulgar “Liberdade”, seu
quinto álbum solo. Composto
por 10 faixas autorais, todas
produzidas por Hugo Linns, trabalho discursa sobre
temas políticos e sociais.
Ouça: (https://youtu.be/
xAhEhCqjPbc).

Noite. Venha ver ao vivo e conferir essas e outras imitações
num contexto diferenciado!
Três apresentações com convidados muito especiais como:
Oscar Pardini, Zé Américo e
Robson Bailarino do Café com
Bobagem, A Praça é Nossa e
Programa da Sabrina. Com Celso Junior, Filipe Pontes, Marcos
Aguena e Rodrigo Cáceres.
Convidados: Robson Bailarino,
Zé Américo e Oscar Pardini.
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Neste dia de sua vida querido(a) amigo)a),
acredito que Deus quer que você saiba... Que
alguém está observando você neste momento,
se preparando para seguir o seu exemplo.
Permita que isso guie sua próxima escolha.
Nós pensamos com frequência que estamos
operando em um vácuo, que ninguém nos está

observando, que nossas ações são na maioria
das vezes privadas. Mas e se você soubesse
que todos os seus pensamentos, palavras e
ações seriam imitadas hoje por alguém que
admira você? Você consegue se sentir bem
com o que demonstra? Maravilhoso. Se sua
resposta é sim, maravilhoso! Amor, seu amigo.
Neale Donald Walsch.

“Imitadores S.A” apresenta
um show que mistura Stand-up
Comedy e Imitações das mais
variadas como de personalidades e de desenhos animados,
com um elenco de verdadeiros
“monstros da imitação”: Celso
Junior (Donald), Filipe Pontes
(Luciano Huck), Marcos Aguena (Silvio Santos Japonês) e
Rodrigo Cáceres (Zacarias),
todos com passagens nos diversos programas de TV como:
Zorra, Altas Horas, Pânico, Legendários, Show do Tom, Tudo
é Possível e entrevistados pro
Danilo Gentili no programa The
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Seu exemplo

Serviço: Teatro das Artes (Shopping
Eldorado), Av, Rebouças, 3970, Pinheiros,
tel. 3034-0075. De quintas e sábados às 21h
sextas às 21h30 e domingos às 20h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 100. Até 15/7.

2/ox. 3/ear — inn — sad. 4/nave — uomo. 5/drone. 6/ataíde.

Filial brasileira de uma empresa multinacional recebe a visita
de investidores estrangeiros no
musical PB – Musical Popular
Brasileiro. Para impressionar
os gringos, a empresa prepara
um grande espetáculo com
canções da MPB dirigido por
um antigo diretor de musicais.
Às vésperas da estreia o diretor
tem um piripaque e vai parar às
portas do Céu, entre a vida e
a morte. Lá, ele encontra dois
anjos caídos, fugidos do inferno,
que lhe garantem o retorno à
Terra. Em troca o diretor terá

Divulgação

Musical PB – Musical Popular Brasileiro

