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“Cinderella”

Divulgação

A comédia musical
“Forever Young”
retrata de forma
bonita, poética e
bem-humorada,
a terceira idade e
reestreia no próximo
dia 19

Melhor idade
Marcos Moraes

Lazer & Cultura

novidade é a entrada de
Nany People no elenco,
que também conta com
Saulo Vasconcelos, Janaina
Bianchi, Rodrigo Miallaret,
Marcos Lanza e Naima. A peça
apresenta seis grandes atores
que representam a si mesmos
no futuro, quase centenários.
Apesar das dificuldades eles
continuam cantando, se
divertindo e amando. Tudo
acontece no palco de um
teatro, que foi transformado em retiro para artistas,
sempre sob a supervisão de
uma enfermeira. Quando ela
se ausenta, os simpáticos
senhores se transformam e
revelam suas verdadeiras personalidades através do bom e
velho rock’n’roll mostrando
que o sonho ainda não acabou
e que eles são eternamente

A
Cena de “Cinderella”.

Esta montagem de “Cinderella” propõe um retorno
à atmosfera e ao encantamento dos grandes contos de
fadas. Além da estória da menina órfã que é obrigada a
conviver com a madrasta e suas filhas, a peça é recheada
de muita comédia e piadas engraçadas, tornando-se uma
excelente opção para toda a família. A trilha sonora conta
com canções famosas de grandes musicais da Broadway,
como “Seasons Of Love”(Rent), All I Ask Of You (Fantasma da Ópera) e “I’m Not That Girl”(Wicked). Com
Alessandra Lelli, Victor Di Lourenço, Gabriela Camargo,
Carolina Henriques, Rita Mirone, Tom Santos e outros.

jovens. A comédia musical
consegue relatar não apenas
o problema da exclusão social
na “melhor idade”, mas também aborda questões sobre
a velhice com muito humor e
músicas que marcaram várias
gerações. Forever Young é

uma grande homenagem a todos os artistas que trouxeram
tanta magia para as pessoas.
E, principalmente, passa a
mensagem que ser jovem é algo
eterno, que a vida não para,
apenas muda-se a frequência
das ações. Com Nany People,

Divulgação

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi,
5.819, Vila Andrade, tel. 2122-4087. Sábados às 16h. Ingresso: R$ 50. Até 24/02.

Cena da comédia musical “Forever Young”.

Passeio

Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Mosteiro de São Bento.

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

Touro
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Sagitário
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(22/6 a 22/7)

Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Janeiro de 2018. Dia de São João Bosco, Santa
Marcela, Santa Luísa Albertoni e Dia do Anjo Haaiah, cuja virtude é a
compaixão. Dia Mundial dos Mágicos. Hoje aniversaria a atriz Minnie
Driver que faz 47 anos, o ator Malvino Salvador que nasceu em 1976
e o cantor Justin Timberlake que chega aos 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma natureza que busca
sempre a verdade e contempla a coisas divinas. Costuma desenvolver
habilidades no relacionamento formal, tal como na área da política, da
diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado de mente concreta,
prefere as manifestações afetivas sem muita sutileza e com resultados
concretos. Conciliador inato acredita firmemente na liberdade pessoal e
não aceita a existência de um destino já estabelecido. No lado negativo
pode ser ambicioso, traidor e até conspirador.

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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Libra
(23/9 a 22/10)

Alimento
consumido no café
da manhã
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Vender algo que não usa: Precisa de uma chave de
cera, mel e pó do objeto.Escreva na chave de cera o
seu nome e do que deseja vender. Passe mel na vela
e jogue um pouco do pó retirado do objeto de venda.
Acenda a vela e ofereça a São Pedro pedindo a Ele
para ajudar. Enrole o papel e leve até uma imagem do
santo (São Pedro) ou de outro Santo de sua devoção,
agradecendo pela venda certa.

Episódio
comovente ou
patético
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Simpatias que funcionam

Não cozida
Lombo,
em
espanhol
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BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto entrada
de dinheiro. Um beijo de Deus indica que qualquer desejo
será atendido. Números de sorte: 09, 13, 27, 41 e 85.

Big Brother (sigla)
Protetor do
encéfalo
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Dicionário dos sonhos

Momento significativo que
desencadeia mudanças que afetam
o coletivo e na vida pessoal estimula
o uso do nosso potencial criativo
para que ocorra uma evolução. A
flexibilidade pode ser adquirida
através do contato com o outro,
respeitando os pontos de vista
alheio. 22/422 – Branco.
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Coletivo
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Guerra
santa muçulmana
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Aquário
(20/1 a 18/2)

Mercúrio ingressa em Aquário e
até a metade do mês que vem a
comunicação será mais aberta e
direta. Esteja preparado, enfrente
algum atrito ou rompimento no
trabalho. Atividades ligadas ao
conhecimento e a beleza estão
favorecidas neste último dia do mês.
20/920 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Vênus
pode deixar as relações um tanto
abaladas e com alguns problemas.
Maior sensibilidade e intuição dá
esperança para as relações afetivas
serem mais livres e intensas. Seu
modo de encarar a vida é livre e sem
compromissos nas relações sexuais.
38/738 – Branco.

© Revistas COQUETEL
De viva voz; oral
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

É uma fase favorável para mudar
algo no convívio íntimo e nas
relações conjugais devido a maior
flexibilidade. Surgem também novos
objetivos profissionais, dedique-se a
eles e veja se está cumprindo o que
planejou. Precisa resolver situações
que o perturbam. 99/599 – Amarelo.

O desejo sexual diminui devido a
atritos e discussões. Isso poderá
perturbar as relações com as pessoas
da família. Tente realizar algo que
não deu certo antes mais uma vez,
vai conseguir agora através de novas
parcerias. Agite novidades sociais e
afetivas. 35/535 – Verde.

Fantasia; utopia
É motivado pelo
preconceito contra
um grupo social
Que está
de acordo
com o bom
senso
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Com o Sol indo para a casa três neste
próximo mês em breve poderá lidar
com a vida material e começar a
mudar seu rumo. Use sua habilidade
nas negociações e nas relações de
negócios. Seja mais realista em tudo,
para que as ambições não ofusquem
a realidade. 13/313 – Amarelo.

Ainda é grande a possibilidade de
iniciar um novo relacionamento
sexual ou fortalecer uma relação
antiga que andava desgastada.
Assuma compromissos materiais
produtivos que poderão gerar em
breve bons lucros. À noite bom
momento para fazer novas amizades.
09/209 – Dourado.

Os impulsos parecem não estar
em sintonia com a vontade dos
demais e é possível que isso gere
irritabilidade. É melhor ser idealista
e otimista do que reclamar da vida
e das dificuldades que lhe são
impostas. Uma decisão importante
precisará ser tomada esta semana.
33/733 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Encare situações novas e diferentes
de frente, mesmo as mais difíceis.
Uma atitude generosa pode angariar
simpatia das pessoas íntimas, muito
mais usar de crítica. Fale menos,
ouça mais familiares ou amigos. Um
conselho ajudará a tomar decisão que
vinha sendo adiada. 44/244 – Azul.

Tenha cuidado para que a tendência
a se apegar a uma só certeza não
afaste alguém. O seu conforto deverá
melhorar, tanto em casa como no
trabalho. As decisões importantes
devem ser adiadas naturalmente.
Há um quadro de fragilidade para
compromissos importantes. 92/492
– Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/dad — psi. 4/fred — lomo — peta. 5/jihad. 8/alcateia. 9/joana d’arc. 11/crime de ódio.

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. Desde o final da manhã a Lua entra na fase Cheia e ocorre o eclipse
lunar total. Como é a segunda Lua Cheia do mês, deve ser chamada de Lua Azul. Momento significativo que
desencadeia mudanças que afetam o coletivo e na vida pessoal estimula o uso do nosso potencial criativo para
que ocorra uma evolução. Mercúrio ingressa em Aquário e até a metade do mês que vem a comunicação será mais
aberta e direta. A comunicação fica mais fluida e o raciocínio mais ágil. O contato com os amigos e grupos estará
favorecido. A Lua em mau aspecto com Vênus pode deixar as relações um tanto abaladas e com alguns problemas.

Não crie obstáculos para realizar
fantasias e desejos sexuais que
agora podem se realizar. Poderá
sentir no ar um maior romantismo e
afeto. Muito entusiasmo nas relações
sociais e sentimentais, levando-o a
conquistar e encantar as pessoas
que estão próximas. 42/342 – Verde.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Seja paciente e permita. Seja paciente quando as coisas não
sairem como foi planejado. Aceite que o que é seu virá a
você da maneira certa e na hora certa.Disto não há dúvida,
é só que você precisa, às vezes, permitir que o poder do
universo coloque as coisas em jogo. Você será guiado pelos
sinais quando for o momento de agir. É apenas uma questão
de confiar e saber que é assim. Respire profundamente e
fique em silêncio por alguns momentos. Há muito do que
se conscientizar no silêncio e é deste espaço de verdadeira
tranquilidade que você encontrará a energia da permissão
e, na maioria das vezes, a própria resposta que você busca.
O Mantra para hoje é: “Algo realmente surpreendente está
acontecendo agora.” E assim é.

Serviço: Largo de São Bento (em
frente à Estação São Bento do Metrô),
Centro, tel. 3328-8799. De segunda a
sexta das 6h às 18h e sábados e domingos das 6h às 12h e das 16h às 18h.
Entrada franca.

A comunicação fica mais fluida e
o raciocínio mais ágil. O contato
com os amigos e grupos estará
favorecido. Está sujeito a enfrentar
conflitos pessoais por suas atitudes
impulsivas e impensadas. Desde o
final da manhã a Lua entra na fase
Cheia e ocorre o eclipse lunar total.
94/194 – Branco.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre
Estevão Pernet, 588, Tatuapé - São Paulo - SP,
03315-000. Sextas às 21h30, sábados às 21h
e aos domingos às 19h. Ingressos: Sextas R$
60 e R$ 30 (meia), sábados e domingos R$
70 e R$ 35 (meia). Até 25/03.

Paciência

O Mosteiro de São Bento
é um símbolo importante
para a cidade de São Paulo.
Com mais de 400 anos de
História, foi doado pela
Câmara de São Paulo em
1600 aos monges. Segundo
o documento de doação
das terras, guardado no
arquivo do Mosteiro, o local
era “o mais importante e
melhor, depois do colégio”.

Horóscopo

Saulo Vasconcelos, Janaina
Bianchi, Rodrigo Miallaret,
Marcos Lanza, Naima.

