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“As Filhas da Mãe”

“Ottomatopeia”

Caroline Bittencourt

Em 2018 “As Filhas
da Mãe” comemora
35 anos em cartaz e
reestreia no próximo
dia 5

Reprodução

Lazer & Cultura

ma das maiores comédias do teatro brasileiro, se mantém em
cena há mais de duas décadas
e arrebanhou um público
estimado em 3 milhões de
pessoas, ao longo deste período. Segundo o autor Ronaldo
Ciambroni, considerado um
dos maiores especialistas
brasileiros em comédias “As
Filhas da Mãe” é um texto que
agrada muito ao público pela
criatividade, dinamismo e pela
leveza. “É uma dramaturgia
leve, sem apelações, cujo
maior interesse é entreter e
divertir, levando ao público
uma historieta criativa que
é valorizada pelo talento do
elenco”, afirma. Este espetáculo conta a história de
uma mãe de meia idade, Diva
Maria, cuja longa e fracassada
trajetória nos meios artísticos
a leva a investir na carreira
das duas filhas, Deise Maria
e Dalva Maria. Como ambas
são totalmente desprovidas
de talento, as inúmeras tentativas de “encaixá-las” em
alguma produção artística falham sucessivamente, criando
situações hilárias e levando as
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Geison Genga

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, Centro, tel. 4469-1200. Sábado (30) às
17h. Entrada franca.

Horóscopo

Reflexões
Mude Já!

Seo Manouche

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

É aconselhável adiar compromissos e
tudo que leve a obrigações de longo
prazo ou até a implantação de mudanças acentuadas. Muita afetividade no
relacionamento amoroso. Isso torna
o senso prático nas atividades e a
concentração ótimos nesta quintafeira. 34/234 – Verde.

Lua faz aspectos positivos com Saturno e Vênus que apura o seu senso
de planejamento de negócios e de
administração das metas para 2018.
Um bom discernimento emocional,
mas fragilidade e melindre podem
atrapalhar e tirar a boa disposição
para novos contatos. 67/667 – Azul.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras.
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indisciplinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

Simpatias que funcionam
Para você e seu parceiro serem felizes juntos
em 2018: Para que você e seu parceiro sejam felizes
em 2018, façam o seguinte: À meia-noite do dia 31
de dezembro juntem duas cadeiras, deixando uma
de costas para a outra. Sentem-se. Um de vocês
deve expressar um desejo em voz alta. Depois,
movendo-se em sentido horário, troquem de lugar.
Agora, o outro é que pede uma graça. Isso deve ser
repetido até que cada um tenha feito seis pedidos.
Todos os desejos devem ser referentes a felicidade
comum do casal.

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

Conte com a ajuda de pessoas amigas para suas realizações, desejos e
ambições se realizarem. Deve adiar
compromissos importantes no setor
financeiro e tudo que comprometa.
É tempo de desenvolver seu lado
mais amável nas relações afetivas.
56/256 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

Precisa manter suas emoções sobe
controle diante da facilidade para se
melindrar. É também aconselhável
adiar compromissos importantes
no setor financeiro e as assinaturas
que levem a obrigações. Em breve
aquilo que a perturba irá se acalmar
e terminar. 67/467 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Com a Lua em Touro estará mais
prático e concentrado no que importante logo mais à tarde, agindo
de forma séria e sábia. Novas oportunidades profissionais podem dar
uma maior motivação. Melhora sua
situação financeira, pois ganhará
um dinheiro depois do aniversário.
63/563 – Marrom.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua indo para Touro prepare-se para mostrar sua amabilidade
nas relações. Há necessidade de
maturidade emocional para todo o
dia, saber o que se deve fazer, sem
infantilidade. Aproveite e faça uma
revisão de suas condições, sem iludir-se com aquilo que a vida oferece.
21/821 – Lilás.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Libra
(23/9 a 22/10)

Com a Lua em Touro terá um pouco mais de calma e um bom senso
prático nas atividades. Evite atritos
devido ao desgaste que isto provoca
para sua imagem perante os outros.
As atitudes egoístas afastam as
pessoas e o levam a ficar só. 44/344
– Branco

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta, é o décimo primeiro dia da lunação. Marte em bom aspecto com Netuno permite maior intuição, uma grande
aliada na tomada de decisão. Às 04h24 a Lua vai ingressar em Touro e o astral deve ficar mais calmo. Iremos buscar
conforto e segurança material. De manhã a Lua faz aspectos positivos com Saturno e Vênus que apura o nosso senso de
planejamento de negócios e de administração das metas para 2018. A Lua em harmonia com o Sol no final da tarde traz
vitalidade e renova as energias. A noite deve ser amorosa e romântica. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral
bastante sensível. Mas como a Lua faz um aspecto ruim com Marte, poderá ficar vulnerável e impaciente.
Agindo de forma mais prática com a
Lua em Touro terá algum benefício
imediato nesta quinta. Verá de uma
forma mais ampla o que deve viver
neste ano. Lua faz um aspecto ruim
com Marte, poderá ficar vulnerável e
impaciente. A noite deve ser amorosa e romântica. 78/578 – Vermelho.

Somos a somatória de um
conjunto harmônico de Energias.Use sua energia para viver
bons momentos, para sentir
prazer pela vida, para criar
dias inesquecíveis e úteis em
sua jornada pela terra. Mude,
não é difícil, não espere pelo
tempo, você é dono de sua vida.
Faça isso imediatamente, VAI
ESPERAR ATÉ QUANDO? (O
Poder do Pensamento Positivo)

Elimine aquilo que não for mais útil,
livre-se do que não serve mais entre
seus bens e objetos pessoais. Doe ou
ajude alguém com o que não precisa
e não usa mais. A Lua em harmonia
com o Sol no final da tarde traz
vitalidade e renova as energias. A
noite deve ser amorosa e romântica.
71/771 – Amarelo.
Precisa expandir seus relacionamentos, fazer novos amigos e
conhecer ambientes diferentes será
melhor. As relações sentimentais
ficam mais firmes, podendo viver
bons momentos na vida sexual. Logo
cedo ao amanhecer, em bom aspecto
com Netuno aumenta a suavidade.
55/355 – Verde.
Lua em Touro ajuda a manter a
calma e o senso prático na tarde
desta quinta, seu dia favorável da
semana. A tarde mantenha a rotina sem inovações e a noite estará
mais sociável e disposto. Qualquer
problema será resolvido neste seu
dia favorável da semana se agir.
60/460 – Azul.
Precisa evitar o início de qualquer
projeto de algum risco. A Lua em
Touro o leva a pensar com mais seriedade visando melhorar a situação
profissional. Nas relações afetivas
o carinho estimula à sensualidade
levando a relacionamentos duradouros. 33/233 – Cinza

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 28 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Teófila, São Cesário, São Calínico, São Antônio de Lérins, São Damião, e Dia do Anjo
Damabiah, cuja virtude é a perseverança. Dia dos Santos Inocentes,
Dia do Salva-Vidas, e Dia da Marinha Mercante. Hoje aniversaria
o ator Denzel Washington que completa 63 anos, o ator Leonardo Vieira
que nasceu em 1967 e a cantora Wanessa Camargo que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tende a parecer aventureiro
para as pessoas mais formais. Possui muito interesse pelo conhecimento,
é empreendedor e com isso poderá mudar algumas vezes de vocação, pois
precisa de variedade em seu trabalho. Aprecia a liberdade e as mudanças
e o que para outros pode ser seguro, para ele pode parecer uma prisão.
Cresce e evolui pelo movimento constante. No amor, precisa saber doar-se
equilibradamente. Precisa sempre harmonizar a vida material e a espiritual. Isto inspira ao equilíbrio e a força interior que podem neutralizar
condições vibratórias negativas inerentes a sua natureza.

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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Montanha da (?): postal da
Cidade do Cabo, na África do Sul
Patrocinador de Delegacia
intervalos comerciais (abrev.)

O mágico, pelos
truques que aplica
Clube popular de
dança (bras.)

Acessório do braço de
Thiago Silva durante
os jogos da Copa de
2014
Aqueles
que são
vítimas
de calamidades

Marca histórica do
início da Guerra do
Paraguai, lembrada
em dezembro de 2014

Cai em
flocos
Animal do
arado
Opõem-se
às consequências

Histórias
como as
de Esopo

Ivete
Sangalo,
cantora
baiana de
"Festa"

O aço de
panelas
Rondônia
(sigla)

Ondas
Curtas
(abrev.)
Limpo
(com água)
Prêmio de
Jornalismo

(?) Verissimo,
escritor
Quantia

Composto
gasoso da
respiração
Luxúria
(p. ext.)
Jogo de
pontaria

Cheiro repugnante
(bras.)

Levantei;
ergui
De novo!
Sean
Connery,
astro do
Cinema

Divisória
da quadra
de tênis
Conterrâneo
de Vera
Fischer
Estimativa
(abrev.)
Cerveja
inglesa
(?) de
enterro:
fisionomia
triste

Observatório
Nacional
(sigla)
Peça
giratória
de ventiladores

Parte
albuminosa do ovo

A palavra
"guerra",
por sua
origem
Defeito
que causa
a parada
do motor

Caco (?),
atuou em
"Novo
Mundo"
Cachinhos
(?), personagem
infantil

Tecido de
roupas de
recémnascidos

Estado dos
habitués
de praias
naturistas
(?) Guedes, chef
brasileiro
Nanica

Estudar
(o livro)
André (?),
tenista
Bairro
boêmio
carioca

(?), brilho e matiz:
as três informações
do sinal elétrico de
TVs em cores

BANCO

40

Solução

E

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio
Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146.
Quintas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 28/12.

Neste show, Seu Manouche apresenta um repertório composto
por sucessos, com destaque para a interpretação vocal de “Seven
Nation Army” (White Stripes) e temas brasileiros como “Aquarela
do Brasil” (Ary Barroso), “Louras ou Morenas” (Vinícius de Moraes) e “Com que Roupa” (Noel Rosa), presentes com uma leve
e agradável pitada de humor. Ainda no playlist, canções autorais
em estilo manouche presentes no novo CD, como “Cavaquinho
de Itu”, “Voz Mundial” e “Django no Pandeiro”. Além de uma
exímia execução estilística de cada música, Seo Manouche traz
na interpretação vocal de cada canção uma performance distinta,
que garante momentos de diversão ao público.
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Irreverente e divertido, Rodrigo Capella abre para o público
suas histórias e novas experiências vividas com a paternidade na
comédia Não recomendado para
a Sociedade!!!.. Solteiro, independente e baladeiro, aprendeu na
marra as funções de trocar uma
fralda, esquentar o leite e até
fazer seu filho arrotar. Ele conta
tudo isso de uma maneira leve,
descontraída e com muita música!

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista,tel.
3105-3129. Sextas às 21h, sábados às
20h30 e aos domingos às 20h. Ingresso:
R$70. Até 28/01.

N

Música Clássica

Stand-up Comedy

vida de Diva Maria, que acaba
se envolvendo em situações
inusitadas e surpreendentes
ao longo de todo o espetáculo

A
R
I
O

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Sexta (9) às
23h59.Ingresso: R$ 65.

duas moças à atitude desesperada de fugir de casa para obter
a liberdade. A partir de então, a
busca pelas filhas toma conta da
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O grupo Ambervision, que é formado por nove músicos,
apresenta repertório com hits dançantes dos anos 1960 até
hoje, incluindo sucessos da disco music, do soul e do pop.
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Dance
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Hoje
(28) e sexta (29) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

3/ale — cio. 4/esso — lapa — mesa. 5/alemã. 6/ilusor. 8/gaﬁeira. 9/saturação.

Otto

Show do novo álbum do cantor pernambucano intitulado
Ottomatopeia, após um hiato de quatro anos. Composto
por onze faixas autorais, o disco ainda conta com uma
versão da música “Meu Dengo” de Roberta Miranda. O
disco é o sexto álbum de estúdio do artista, que começou
a carreira como percussionista da Nação Zumbi, e em 1998
lançou o primeiro trabalho solo, Samba Pra Burro. Depois
vieram Condom Black (2001), Sem Gravidade (2003),
Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos (2009) e
The Moon 1111 (2012). Além de Otto nos vocais a banda
é formada por Junior Boca (guitarra), Bacteria (baixo e
teclado), Marcos Axé (percussão), Malê (percussão) e
Hugo Carranca (bateria).

