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Todas as marcas e vivências que há mais de três
décadas tecem a história da atriz e cantora Kiara
Sasso, estrela do teatro musical brasileiro, se
reúnem em uma nova apresentação de seu show
Silhuetas
m um novo momento, Kiara Sasso relembra grandes
parcerias de palco e convida Saulo Vasconcelos, com
quem contracenou em sete produções e formou cinco
casais, Kacau Gomes e Li Martins, para relembrar icônicas personagens e inesquecíveis canções. Sem deixar de lado alguns
momentos da temporada de 2017, que relembraram desde sua
infância até os dias de hoje. O roteiro, escrito e dirigido por
Lázaro Menezes, com quem divide o trabalho e a vida, trará
novidades e números inéditos, incluindo um momento de As
Aventuras de Poliana, nova novela do SBT em que integra o
elenco como Alice, mãe da protagonista.

E
Cena do espetáculo “Dançar (Não) É Preciso”,
montagem da Esther Weitzman Companhia de Dança.

O espetáculo “Dançar (Não) É Preciso”, montagem
da Esther Weitzman Companhia de Dança, que em 2018
completa 19 anos de atuação. Com direção, concepção
e coreografia de Esther Weitzman, o elenco traz os bailarinos Junior Barbosa, Fagner Santos, João Mandarino,
Julia Gil e Pedro Quaresma.
“Dançar (Não) É Preciso” tem como base a pintura
do artista estadunidense Jackson Polock (1912-1956) e
tenta responder às intensidades presentes no trabalho
do pintor, por meio de um fluxo contínuo de movimento.

Kiara Sasso

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, tel. 32267300.Terça (26) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 80.

Swing

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista. Sexta (22) e
sábado (23) às 21h e domingo (24) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

O cantor Jorge Ben Jor apresenta show da
turnê “Salve Simpatia”. O mestre do carisma,
do ritmo dançante e do balanço envolvente
vem para uma única apresentação e promete um show repleto de sucessos. Para
o show de abertura, outra grande atração
foi escolhida para fazer as honras, o Clube
do Balanço. Para abrir essa grande noite de
swing e ritmo, o Clube do Balanço chega com
um set-list reunindo seus maiores sucessos
de carreira. A banda, que originalmente
foi criada apenas para animar uma festa,
está hoje no seu quarto disco e coleciona

Reestreia

Inspirada nos meninos prateados que se pintam para fazerem
malabares nos faróis e pedirem esmolas nos metrôs da capital
paulista e nos usuários de crack e moradores de rua a Cia
Mungunzá de Teatro reestreia, Epidemia Prata, no dia 23 de
junho. Com Verônica Gentilin, Gustavo Sarzi, Leonardo Akio,
Lucas Beda, Marcos Felipe, Pedro Augusto e Virginia Iglesias.

memoráveis clássicos. “Vício Perfeito”,
“Samba e Arroz”, “Saudades da Preta” são
alguns dos hits que estarão no repertório.
O grupo é formado por Marco Mattoli, (guitarra e voz), Edu Salmaso (bateria), Gringo
Pirrongelli (baixo), Tiquinho (trombone),
Fred Prince (percussão), Marcelo Maita
(teclado), Reginaldo Gomes (trompete) e
Tereza Gama (voz).
Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795,
Barra Funda. Sábado (23) às 22h30. Ingressos: R$
100, R$ 110 e R$ 220.

Serviço: Teatro de Contêiner Mingunzá. R. dos Gusmões, 43, Luz. De sábado a
segunda às 20h . Entrada franca.

Samba

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Viva a paz

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer que
você saiba...... QUE A PAZ NÃO PODE CHEGAR A ESSE MUNDO... até
você estar convencido que a violência nunca a produzirá. Ferimento
não cura ferimento. Violência não trará um fim à violência. Ajude o
mundo a compreender isso, reagindo diferentemente, respondendo
de uma nova forma, quando a raiva e uma necessidade de ferir você se
apresentar em seu caminho. Você terá essa oportunidade em sua vida.
E provavelmente mais de uma. Não perca a chance de humildemente
enviar uma mensagem de amor.
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch

O projeto, para comemorar
os 70 anos de idade e os 45
anos da carreira de Alcione,
incluirá um musical que
contará sua história, um
documentário sobre a vida
da artista, o lançamento de
uma biografia, a gravação
de um CD/DVD com os 45
maiores hits de sua trajetória
artística.
Serviço Citibank Hall São Paulo,
Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo
Amaro, tel. 4003-6464. Sábado (30) às
22h. Ingresso: R$ 180.

Alcione

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

DEUS – É um sonho que tem sempre relação com o estado
mental e espiritual de quem sonha. Rezar a Deus, consolo. Ser
abençoado por ele, elevação, prosperidade e fortuna. Falar-lhe,
grande alegria. Vê-lo com as mãos estendidas em sua direção,
indica riqueza inesperada, sorte no jogo. Números de sorte:
05, 15, 56, 89 e 95.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoa que te incomoda: Os materiais necessários serão uma tira de papel branco, sete cubos de gelo, uma
vasilha de plástico transparente e com tampa. Escreva o nome
completo da pessoa que quer que seja afastada. Dobre a tirinha
de papel e a coloque no fundo da vasilha de plástico. Jogue
os sete cubos de gelo enquanto vai falando “Afaste (nome da
pessoa) de minha vida. Que (nome da pessoa) não tenha mais
forças para atrapalhar minha vida ou a vida de qualquer outra
pessoa próxima a mim. E que (nome da pessoa) fique como
esses cubos de gelo, frios, cegos e surdos, enquanto eu quiser.”
Repita isso para cada cubo de gelo colocado, ou seja, sete vezes.
Feche o pote plástico com a tampa, coloque no fundo do freezer
ou congelador. Se mudar de opinião sobre essa pessoa, é só
tirar a fitinha com o nome do fundo da vasilha, rasgar e jogar
na correnteza pedindo que a simpatia seja desfeita.

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)

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

Dicionário dos sonhos

De manhã momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado
em todos os assuntos. Momento
de ampliar os horizontes com a
mudança de pensamento sobre
crenças que nos limitam. O melhor
mesmo é cumprir nossos deveres,
com zelo e responsabilidade.
90/990 – Azul.

Inflamação tratada pelo
otorrino
Othon
Bastos,
ator
baiano

(?) da primavera:
20-21 de
março, no
Hemisfério
Norte
"Nome" da
letra "F"

Amor de
Bentinho
(Lit.)
Para + o
Erva
comum
em balas
Indefinido

Inquérito
Policial
Militar
(sigla)
1.200, em
romanos
Gaze
embebida
Escondi

Fazer
parar o
carro

Achavam
graça

(?) duro:
esforçarse muito
(gíria)

Doença
infecciosa
também
chamada
de paralisia infantil
Bosque de
árvores
frutíferas
O templo
típico do
Nepal e
do Tibete

Aquele a
quem se
envia algo

Proteção
de janelas
contra
mosquitos

Tecido
brilhoso

Instrumento que
afina a
orquestra

Pronome
neutro da
língua
inglesa

A traseira
do navio
Prefixo de
"apicultor"

Município
do Vale do
Paraíba
fluminense
Desmond
Tutu,
bispo sulafricano

Plural
(abrev.)

Colégio público em
que Manuel Bandeira
lecionou (Rio)
Forneci; cedi
Desinência
dos verbos
de 2ª conjugação
Forma da
régua de
desenho
técnico

Fonema
"chiado"
no sotaque
carioca

(?) tide:
maré
morta,
em inglês

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 20 de junho de 2018. Dia de São Silvério, Santa Florentina, Santa
Miquelina de Pesaro e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude é o otimismo. Dia
do Revendedor e Dia do Migrante. Hoje aniversaria o ator Kadu Moliterno
que completa 66 anos, a cantora Cyndi Lauper que nasceu em 1953, a atriz
Nicole Kidman que nasceu em 1967 e o ator e apresentador Marcos Mion que
completa 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste último grau é caloroso, amável e sociável. É popular
e sabe se divertir e entreter aos outros. Costuma ser muito hábil em convencer
os outros da necessidade de uma vida espiritualizada. Têm personalidade forte,
sendo em geral muito idealista. Não gosta de fazer ou manter inimigos e fará
sempre de tudo para estar em paz com todos. Frequentemente é bem conservado fisicamente, e não consegue viver só. No lado negativo precisa evitar a
teimosia, a impaciência e acreditar realmente em uma ideia, se jogar de corpo
e alma nela para obter resultados que espera.
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.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Evite começar qualquer projeto
novo ou assumir compromisso de
vulto pela manhã é desaconselhado. Depois à tarde o clima de
otimismo o torna mais maleável
nos relacionamentos pessoais e
na vida sentimental. Mais tarde, à
noite, estará refeito e revigorado.
26/626 – Branco.

Haverá maior inspiração e habilidade para uma cobrança de nossas
ambições e procurarmos uma
maior prosperidade. Iremos contar
com a admiração das pessoas. A
tarde uma sensação de confiança
faz a diferenciação e eleva os ânimos no final do dia. 21/921 – Azul.

Animais
do ranário

Pelica fina
e macia,
que "imita"
o couro
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É preciso improvisar nas situações
ou pode haver algum tipo de prejuízo. O comportamento brusco
e o exagero da franqueza podem
ocorrer em momentos inoportunos
e levar com isso à frustração de
planos importantes na parte da
manhã, cuidado. 56/756 – Verde.

Lua faz bons aspectos com Mercúrio e Júpiter na parte da manhã,
estimulando a sensibilidade e a
compreensão. Vá com cautela, o
ritmo dos acontecimentos tende a ser
mais complicado de manhã. À tarde
elevação de ânimos e bom astral,
com novidades irrompendo na rotina
também a noite. 89/389 – Verde.

A praticidade e a intuição devem
ser usadas para que não ocorra
confusão emocional. É preciso
cuidado diante de questões sérias e o apego excessivo ao luxo.
Os estudos, a comunicação com
o estrangeiro e outras culturas
estará favorecida. 35/235 – Cinza.

A conversa que mere- Biodiesel,
ce atenção especial etanol ou
Estados fronteiriços biogás
no Sudeste e Sul do país (BR)
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Os rompimentos ocorridos serão
superados facilmente se usar de
diplomacia e afirmar seus valores. É
tempo de tratar seus compromissos
seriamente e cumprir aquilo que
se propôs. O final do dia é muito
propício para tomar um rumo na
sua vida. 58/558 – Rosa.

Mercúrio em bom aspecto com
Júpiter dá uma visão mais ampla de
tudo e permite uma comunicação
mais aberta e compreensiva. Haverá
maior inspiração e habilidade para
uma cobrança. A antecipação é o
ponto alto de um dia em que todas
as impressões serão mais nítidas e
claras. 35/535 – Branco.

Preserve as coisas boas que já tem
nas mãos e use seu lado atraente
para conquistar as pessoas e ter
a atenção delas. Um senso profético altamente desenvolvido
que se manifesta pela intuição e
sensibilidade. Podem surgir desentendimentos e desalento de
manhã. 57/557 – Amarelo.

O remédio
que promete alívio
imediato
de dores

© Revistas COQUETEL

Como é conhecido o economista Muhammad
Yunus, ganhador do Nobel da Paz em 2006
Ingênuo, Sintoma
(?) Tse: fundou
em francês de asma
o Taoismo (Rel.)
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Apego aos hábitos rotineiros
ligados ao ambiente familiar, o
senso de beleza e estética, a atração pela harmonia e o instinto
maternal. Sendo mais afetuoso
com uma pessoa próxima evitará
desentendimentos. É o momento
de ter certeza do rumo já traçado
e definido. 81/781 – Verde.

Já será mais fácil comunicar-se mas
não deve começar qualquer projeto
ou assumir compromisso de vulto
pela manhã é desaconselhado. A
Lua em mau aspecto com Netuno
pode provocar uma visão errada
da realidade. O melhor mesmo é
cumprir nossos deveres, com zelo
e responsabilidade. 99/399 – Azul.

Símbolo
de "bit"
(Inform.)

ES

Lua faz bons aspectos com Mercúrio e Júpiter na parte da manhã,
estimulando a sensibilidade e a
compreensão. À tarde, elevação
de ânimos e bom astral, com
novidades irrompendo na rotina
irá tornar o final do dia diferente
e revigorado. 63/663 – Vermelho.

www.coquetel.com.br

D

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quarta é o oitavo dia da lunação. Lua faz bons aspectos com Mercúrio e Júpiter na parte da manhã, estimulando a
sensibilidade e a compreensão. A praticidade e a intuição devem ser usadas para que não ocorra confusão emocional. A
Lua em mau aspecto com Netuno pode provocar uma visão errada da realidade. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter
dá uma visão mais ampla de tudo e permite uma comunicação mais aberta e compreensiva, por conta da influência dos
signos de água. Os estudos, a comunicação com o estrangeiro e outras culturas estará favorecida. Momento de ampliar os
horizontes com a mudança de pensamento sobre crenças que nos limitam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

2/it. 4/naïf — neap. 5/dúbio — piraí. 6/apneia. 7/pedro ii.

Horóscopo

Divulgação

