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Na exposição “A Arte
do Sorriso”, o sorriso
é a forma universal de
demonstrar a satisfação
de um momento, e
a fotografia uma das
formas mais expressivas
de eternizá-lo
lguns são de lábios cerrados, outros de
olhos bem abertos; alguns representam
a explosão, outros, o silêncio. Seja o
riso suspiroso de um adulto apaixonado, seja
o da criança que gargalha ao brincar, todos
aqueles que encontram a alegria descobrem
que sorrir é o melhor remédio. Em suas viagens
pelo mundo, Renan Rosa captou tal essência
em inúmeras nações e etnias. Do Brasil ao
Vietnã, do norte da Índia ao sul da África,

A

extremos raciais e culturais que diferem em
cores e costumes realçam sua felicidade por
meio de uma expressão em comum, o sorriso.
A multiplicidade dos povos encontra nesse ato
radioso um elo, em que não existem barreiras
de idioma ou de outra natureza para a expressão do contentamento.
Serviço: Sesi Guarulhos, R. Benedito Caetano da Cruz, 566,
Jardim Adriana, Guarulhos, tel. 2404-3133. De terça a sábado das
9h às 18h. Entrada franca. Até 24/05.

Stand-up
Comedy

Divulgação

cultural, no qual bailarinos
contam, dançando e cantando, a história da dança pelo
tempo, tendo como mestre de
cerimônia o Rei Luís XIV. No
palco, ao lado de 14 bailarinos,
está o personagem Rei Sol,
como era conhecido Luís XIV.
Responsável pela divulgação
massiva do balé no mundo, o rei

Wania Merigo

Estreia hoje (19) a peça SPL – Saltos, Pantufas e Lingeries.
Wania Merigo, atriz, terapeuta e criadora do projeto, uma mulher
comum, com medos e inseguranças, mas sempre em busca da
própria essência, enfrentando o mundo lá fora.
Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, ViIa Leopoldina, tel. 2574-7749.
Sextas às 22h30. Ingresso: R4 40. Até 09/06.

da França, no século XVII, tinha
esse apelido porque, artista, ele
só se apresentava depois do pôr
do sol. Do clássico ao samba, o
espetáculo é fruto de mais de
dois anos de trabalho, visto por
mais de 150 mil pessoas.
Serviço: Teatro Hebraica, R. Hungria, 1000, Pinheiros. Sábado (20) às
21h. Ingresso: R$ 100.

Político e social
A exposição coletiva “Nada levarei quando
morrer, aqueles que me devem cobrarei no
inferno”, conta com obras Caetano Dias, Claudia
Andujar, Miguel Rio Branco e Rodrigo Bueno,
entre outros. De cunho político e social, a mostra
reúne vídeos, instalações, pinturas e fotografias.
Serviço: Galpão VB, Av. Imperatriz Leopoldina, 1150. De
terça a sábado das 12h às 18h. Entrada franca. Até 17/06.

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)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Adoro
A índole
da vilã A situação
(?) sabor: que provoinsípido ca risos

Encargo sobre algo
Terra de
Fagner
Sequazes;
comparsas
Pecado,
em inglês
Tipo de
pimenta

Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Pedro (?):
proclamou
a Independência

Estado
Islâmico
(sigla)

Reduz a pó
utilizando
o pilão
Região sob
a administração de
um bispo
Fruto energético
exportado
pelo Pará

Unidade
Taximétrica (sigla)

Massa, em
inglês

(?) do Rei, conselheiro
real, em "Game of
Thrones" Cavalo da
(TV)
Bretanha
É vislumbrada na
bola de
cristal

Barreiras utilizadas em
represas para conter
o fluxo de água
A da safira é azul
Crítica (?):
visa melhorar o desempenho
de uma
Ocimar
pessoa
Versolato,
estilista
Que vem a
brasileiro
propósito

Tocantins
(sigla)
Correr,
em inglês

Triste,
em inglês

Estimativa
(abrev.)
Organização
de MMA

Item discriminado
na conta
de telefone

Base do
trabalho
do doutorando

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 19 de Maio de 2017. Dia de São Crispim de Viterbo, Santa
Catarina de Gênova, Santa Emiliana, Santo Ivo, e Dia do Anjo Umabel,
cuja virtude é a amizade. Dia Mundial dos Meios de Comunicação
Social e Dia do Advogado. Hoje aniversaria o cineasta brasileiro
Cacá Diegues que chega aos 77 anos, a cantora, modelo e atriz Grace
Jones que nasceu em 1952, o ator e diretor Jayme Monjardim que
completa 61 anos e o cantor MC Gui nascido em 1998.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é bastante sensível e emocional,
podendo sofrer por causa do amor. Precisa saber escolher muito bem
a pessoa com que irá unir-se sentimentalmente. Tem uma capacidade
extraordinária de liderança. Cuidadoso, prudente e um tanto independente, aparenta ser uma pessoa confiante, controlada e segura de si.
Aprecia demais as viagens e os prazeres honestos. Sua sensualidade
atrai vários admiradores e o torna muito especial no meio em que
vive. No lado negativo nascem os libertinos.
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

U

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Efígie
(Rel.)
Chuva,
em inglês

T

Câncer
(22/6 a 22/7)

Província romana
situada na atual
França, é cenário das
aventuras de Asterix

L

Libra
(23/9 a 22/10)

Entidade
perneta do
folclore
brasileiro
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Simpatias que funcionam
Para separar duas pessoas: Serve para separar duas
pessoas, esta magia branca para separar dois amigos
e até dois amores mas funciona melhor se você tem
seus nomes completos. Também é preferível realizar
durante a lua minguante. Para isso vai precisar do
seguinte: 2 limões. Uma faca. Lápis preto e papel.
Vinagre.Faça um buraco na parte de extremidade
de cada um dos limões. Digite um nome oito vezes
em um pedaço de papel, e outro nome oito vezes em
outro papel. Enrole e coloque cada papel dentro de
um limão. Enterrar limões, e durante 3 dias, molhá-los
com vinagre. Esta magia vai fazer os dois se separarem.

Cromossomo exclusivo do homem (Gen.)
"(?) Today",
jornal dos EUA

Atividade que combina
excursões e respeito à
Doença natureza
alérgica da pele
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BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos
em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve.
Queimado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo
a alguém, reconciliação. Números de sorte: 23, 35,
42, 61 e 90.

"A justiça
tarda, (?)
não falha"
(dito)
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Dicionário dos sonhos

Uma reação rebelde tende a
aumentar os problemas, por isso
controle-se. Tudo isto exige que se
atente mais ao próprio equilíbrio
interno neste final de semana. A Lua
em conjunção com Netuno deixa a
noite bem mais calma e romântica.
44/344 – Verde.

(?) rachada: dizse da voz
estridente

© Revistas COQUETEL

Marcas
O "dom" que resuldo bom tam da
orador gravidez

VA

Aquário
(20/1 a 18/2)

Tenha um consenso de opiniões e
só depois faça uma avaliação segura
dos passos que deverá dar semana
que vem. Vênus forma um aspecto
negativo com Júpiter que aconselha
a fazer negociações com o parceiro.
A noite deve ser mais romântica.
79/379 – Azul.

Cumpra seus compromissos e se
expresse de forma responsável em
todas as situações. Com a Lua em
Peixes a noite ficamos mais emotivos
e voltados aos nossos relacionamentos e ao ambiente em que vivemos.
No final do dia a insatisfação pode
se refletir nos entretenimentos.
85/585 – Verde.

Recordista Mecanisde vitórias mo que
no WCT concede a
(surfe) maioridade

E
L

Procure exercer manter a calma
diante das dificuldades, pois logo as
coisas irão melhorar muito. Deve agir
na certeza, sem diminuir a persistência para alcançar o que deseja. O dia
será ótimo para encontrar pessoas,
passear e viajar, ir ao cinema e ouvir
música. 74/374 – Amarelo.

Entendimento afetivo profundo
nas relações amorosas e sexuais
trará bom momento. Aumenta a
agressividade nas emoções e de
humor instável com altos e baixos
no ânimo. Com a Lua em Peixes estará emotivo e voltado ao ambiente.
74/774 – Cinza.

A agressividade nas emoções e de
humor instável com altos e baixos no
ânimo para agir no cotidiano tende a
perturbar o dia. Faça tudo de forma
bem pensada e planejada e em longo
prazo. Seja muito prudente com
suas amizades e cuide do bem-estar
pessoal. 64/364 – Verde.

Cisne.www.coquetel.com.br
Foto: Julio Leão
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Uma grande alegria em relacionamento sentimental ou social deve
acontecer neste final de semana.
Algo inesperado tende a ser muito
favorável para o amor e as amizades.
No começo do dia os afetos tendem
a ser gratificantes e a relação íntima
marcante. 78/678 – Rosa.

Evite lidar com dinheiro ou valores,
por causa de dívidas e atrasos que
causam problemas. Tome cuidado
possível para não deixar dúvidas
sobre o que deseja. No final da
tarde aumenta a ansiedade e pode
sentir algum descontentamento ao
esperar demais de uma situação.
89/389 – Amarelo.

Precisa dedicar-se a vida pessoal
e aos envolvimentos profissionais,
mas é bom ter cuidado com a impulsividade em mudar alguma coisa
sem pensar bem. Pode estar vivendo
um momento com novos interesses
e desafios. Evite os negócios. 74/374
– Amarelo.
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Use bem os dons mais amplos da
criatividade, da inovação e da experimentação. Há necessidade de
novos esforços para alcançar o que
deseja, por isso dedique-se. Curta a
família e o ambiente nesta fase mais
delicada do ano que vai começar.
84/884 – Cinza.

Procure os parceiros certos para
os seus negócios que poderão ser
resolvidos neste sábado. Há uma
tendência forte de sentir carência
afetiva. Os relacionamentos podem
ser ajustados. O dia será importante
equilibrar as nossas metas com as
metas do outro. 51/651 – Azul.

Medita na responsabilidade de discernir e pensar.
A razão é a luz que nos distingue dos animais.
Saibamos, assim, levantá-la ao nível do conhecimento superior que
já nos felicita o destino, através da ação permanente e infatigável
no bem, porque calcular exaltando o egoísmo e raciocinar em favor
do crime é lançar
sobre o espelho de nossa mente a lama das trevas que nos compelirá
amanhã a padecer idiotia e loucura, indispensáveis à nossa limpeza
para o dia da redenção. Emmanuel.
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É um dia voltado para tudo que queira se implantar e concluir, bem como
qualquer projeto novo. Com a Lua
em Peixes o momento é ótimo para
encontrar pessoas, romper a rotina,
sair, buscar paisagens, fazer viagens
e se aventurar. 55/255 – Verde.

Deixa que a bondade e a compreensão, a fé e a harmonia se expressem por teu pensamento, a fim de que o Sol do Amor resplenda
em teu roteiro.
Guarda-o na humildade e no equilíbrio, na educação e no serviço,
para que as energias do Céu se exprimam na Terra por intermédio
de tua vida.

E
K E L
M O
T A Q
O N U
C E
S I N
P C
C A I
A Ç A
Ã
C O M
Ã
C O
O
P R OV

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua em b om aspecto com Mercúrio faz a comunicação fluir. A Lua plena em
Peixes deixa o astral sensível e mais compreensivo. Os relacionamentos podem ser ajustados. O dia será importante equilibrar
as nossas metas com as metas do outro. Vênus forma um aspecto negativo com Júpiter que aconselha a fazer negociações com
o parceiro. Precisamos incluir o outro nas nossas vidas e não pensarmos só em nós mesmos. Também é importante avaliar se
não estamos anulando os nossos desejos em função do outro. A Lua em conjunção com Netuno deixa a noite calma e romântica.

Teu cérebro é o espelho luminoso a refletir a beleza da Vida no
aprimoramento e na sublimação de teu mundo espiritual.
Filtro divino, por ele, sabes traduzir os cânticos da natureza, entendendo a glória do firmamento que te espera e os tesouros da Terra
que te alenta e aperfeiçoa.
Com ele, pesas a estrela, medes a distância dos astros, analisas a
essência da luz, aprecias a estrutura da flor...
Através dele, navegas no espaço e desces ao abismo oceânico.
Manejando-o, conjugas as forças e os elementos que te circundam,
acendendo o fulgor do progresso.
Aproveitando-o, redimiste os metais, ergueste o santuário doméstico
e traçaste caminhos múltiplos à solidariedade.
Não uses semelhante instrumento para ferir o próximo e oprimirlhe a existência.

3/mão — run — sad — sin — ufc — usa. 4/mass — rain. 6/imagem. 11/kelly slater.

Horóscopo

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Divulgação

Bruna
Louise

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. Sexta (26)
às 23h59. Ingresso: R$ 40.

O Instituto Horas da Vida
traz o espetáculo “Vem
Dançar” produzido pela Cisne
Negro Cia de Dança, em única
apresentação. Aclamado pela
crítica, o grupo apresenta
um dinâmico e divertido
musical, social, histórico e

Comédia

TEU CÉREBRO

Bruna Louise é uma das poucas mulheres do Brasil a ter destaque no gênero stand-up comedy, um cenário dominado pelos
homens. Tanta coragem e bom humor renderam a ela grande
notoriedade na comédia nacional, sendo considerada um dos
destaques da nova geração do humor. A humorista tem como
tema principal justamente brincar com os defeitos dos homens,
e enaltecer, claro, as qualidades da mulher.

Dança

Fotos: Renan Rosa

“A Arte do Sorriso”

