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Bárbara e Chico César.

O músico Chico César se encontra com a atriz Bárbara
Santos, e juntos apresentam o espetáculo lírico musical
Camaradas, Fantasia para dueto, camerata, camarim,
atentado e passeata. O encontro dos dois artistas é uma
possibilidade especial de formação, onde Bárbara interage com as ações, desejos e pensamentos versados por
Chico no livro Versos Pornográficos, indicado ao Prêmio
Jabuti (2017), por meio de performances, e o músico
toca composições de sua autoria que dialogam mais
diretamente com o amor erótico. A primeira produção
do casal dividindo um mesmo palco foi inspirada numa
vivência anterior de ambos, com o espetáculo Ofício Cio
Sina, em que contracenavam com parte do elenco do
Teatro Oficina.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 20769700. Sexta (09) e sábado (10) às 21h e domingo (11) às 18h. Ingressos: R$ 20
e R$ 10 (meia).

Nota
Esqueceu de se inscrever para o #Chamamento de Artistas
2018? Fica tranquilo, o prazo para você cadastrar o seu trabalho para que ele tenha a chance de participar de projetos,
programas e equipamentos do Governo do Estado de São
Paulocomo a ViradaSP, Festival Paulista de Circo, Teatro Sérgio
Cardoso e tantos outros foi extendido até o dia 15/02/2018.
(www.omelhordaculturasp.com).

“Elizabeth Tudo Pode”

Uma biblioteca
mágica, em que os
personagens dos livros
ganham vida por meio
de manipulação de
bonecos e de uma
cenografia interativa
que contam a estória
de uma princesa tão
real que virou rainha:
Elizabeth I

m síntese, esta é proposta do espetáculo infantil “Elizabeth Tudo
Pode”, peça escrita pela dupla
Juliana Zancanaro e Luciana
Martuchelli. Nesta verdadeira
“aventura literária”, atores,
bonecos e um cenário cheio
de surpresas contam a vida e
os feitos da Rainha Elizabeth
I. Resultado de uma pesquisa
teatral e histórica que mistura
fatos reais à ficção, “Elizabeth
Tudo Pode” leva ao público
livros que falam e personagens que escapam de suas
fábulas. No enredo, Juliana
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Deixe de analisar demais as coisas. É importante refletir, pensar nas
possibilidades e nas possíveis armadilhas, mas que elas não sejam a força
dominante. Permaneça no momento presente e confie que algo maior
está se revelando e é o seu trabalho ficar alerta e agir de acordo com
o que o inspira. A ansiedade acontece quando você acha que precisa
descobrir tudo de uma só vez, ou que tudo precisa se manifestar agora, e
quando isto não acontece, você começa a questionar as coisas, o que está
errado e é aí que reside o seu enigma. Permita que as coisas se revelem
e espere que as coisas fiquem melhores e mais claras. Você conseguiu
isto! Apenas assuma as coisas dia a dia, passo a passo e confie no poder
do Universo para ajudá-lo a fazer as coisas acontecerem. O Pensamento
para hoje é: “Eu consegui isto! Belas coisas estão acontecendo ao meu
redor.” E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Zancanaro interpreta a bibliotecária Alexandria, que começa
a narrar a história de Elizabeth
I quando encontra um livro
sobre a rainha. A partir daí vão
surgindo outros personagens

Cena da peça
“O Compositor Delirante”,
solo escrito e interpretado
por Daniel Kronenberg.

A peça “O Compositor Delirante”, solo escrito e interpretado por
Daniel Kronenberg, foi prorrogada
até 28 de março. O espetáculo
é inspirado na vida e obra do
compositor austríaco Ludwig
van Beethoven. Numa tentativa
enlouquecida de organizar sua
trajetória, a personagem Beethoven trava discussões políticas,
filosóficas e de ordem artística
com Mozart, Haydn, Goethe e
com o próprio pai, além de outras
pessoas imaginárias. A surdez, a
loucura e a necessidade de quebra
de paradigmas são as tônicas do
espetáculo, costurado pela música
do compositor, que permeia toda
a encenação, dando cadência e
ritmo às argumentações da personagem. O espetáculo privilegia
o discurso que funde a manifestação artística autoral com a

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)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

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

Simpatias que funcionam
Para evitar brigas nos relacionamentos no Carnaval:
Pegue uma fotografia em que você esteja junto do seu
parceiro(a), somente os dois, ou uma foto individual de cada
um de vocês. O mais importante é ter só os dois. Coloque
a foto (ou as fotos) dentro de um recipiente de vidro, com
pétalas de uma rosa. Passe um pouquinho de mel na boca
do vidro e envolva-o com papel celofane vermelho. Ao fazer
o ritual, acenda uma vela rosa, e diga:
“Dentro do amor,
Sempre estaremos,
E nunca brigaremos”
Faça esse ritual perto do início do Carnaval, e deixe a foto
de vocês dentro do vidro até o final das festas. Depois, você
pode desmanchar e guardar tudo, mas agradeça enquanto
desmancha.

www.coquetel.com.br
Filme
sobre
Renato
Russo

Antiga pasta escolar
para livros
e cadernos

Campeonato espanhol
de clubes
(futebol)

Sem pelos
(a perna)
51, em
romanos
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Mindinho,
seu vizinho
ou furabolo (pop.)

Estudo
sobre os
nomes de
lugares

Diadema
feminino
Acha engraçado

Estrutura que envolve
o prolongamento único de certas células
nervosas (Histol.)
Homem
como o
janota ou
frajola

Emissora italiana
Thomas (?), Música de
Nobel de Dorival
Literatura Caymmi
Teatro
Brasileiro
de Comédia
(sigla)

Diz-se
do bolo
que não
cresceu
(?) Bolívar,
líder da
independência venezuelana

Tecido
muito ﬁno,
de lenços
e roupas
íntimas

Imitar o
som do
galo

Carro, em
inglês

Responsabilizarse por

Gaivota
(bras.)

O fato que
ocorreu
dentro da
expectativa
Superpoder do
Hulk (HQ)

Cinema
(red.)
Cosmético
labial

Centro
Acadêmico
(sigla)
Sebastian
Vettel, por
sua nacionalidade
“Castelo (?)-TimBum”, programa (TV)
Tai chi (?), arte
marcial chinesa

(?) sem
saída:
situação
difícil (ﬁg.)

Edvard
Munch,
pintor
norueguês

Policial
(gíria)
União,
em inglês

Produto
da horta
O período
de 7 dias
Extensão
de arquivos
do Word
(Inform.)

Autarquia
com a ﬁnalidade de
promover
o desenvolvimento
da Amazônia (sigla)
“Devagar se vai (?)
longe” (dito)
Fiel companheiro de
Dom Quixote (Lit.)

Formato
do gol no
rugby

"(?)
Marlene",
hino de
esperança
dos
soldados
de Hitler

Erro de
graﬁa em
"perverção"

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 06 de Fevereiro de 2018. Dia de São Paulo Miki, São Pedro
Batista, Santa Dorotéia, São Gastão e Dia do Anjo Vassariah, cuja
virtude é a amabilidade. Aniversaria a cantora Natalie Cole que nasceu
em 1950, o vocalista Axl Rose que faz 56 anos e a atriz Cláudia Ohana
que nasceu em 1965.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Aquário costuma ter boa memória e
raciocínio rápido. Espirituoso, inteligente, com determinação e também
muito charmoso possui bastante energia para alcançar seus ideais. É
caprichoso e busca a originalidade ao mostrar-se. Deseja ser respeitado e
preocupa-se em respeitar o outro, adotando muitas vezes uma aparência
séria e discreta. Apesar disso, costuma ser eloquente na oratória e rica
em argumentos para quase tudo. Não gosta de adiar decisões tomando
e executando-as imediatamente. Evite tornar-se materialista mesmo
sendo prático e habilidoso para os negócios.
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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HERANÇA – Receber, morte em família ou perda de posição.
Pequena, aflição. Perde-la, cuidado, pois corre perigo de
miséria. Receber, aviso de felicidade no jogo durante três
dias. Números de sorte: 07, 19, 28, 52 e 99.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Dicionário dos sonhos

Tudo renasce naturalmente com
o Sol transitando em seu signo e
ativando sua personalidade este mês.
Um novo astral se inicia depois do
seu aniversário, aguarde até lá. Suas
forças vitais se renovam e devem
ser usadas de forma objetiva para
encontrar boas soluções. 92/592 –
Branco.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943,
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados Às
22h e aos domingos às 20h. Ingresso: R$
50. Até 04/03.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Sua vida começará no final desta
semana a andar mais depressa e os
acontecimentos serão renovadores
até o final de fevereiro com o Sol indo
para a casa dois, a casa do dinheiro.
Aguarde uma oportunidade de
melhoria material. Poderá encontrar
um novo amor em sua vida. 67/667
– Azul.

Acentua-se o dom de liderança para
a conquista de posições novas na
vida. Com o Sol indo este mês para
a casa quatro, mantenha contato
mais próximo com seu ambiente,
a casa e a sua família. Use toda sua
sensualidade para chamar a atenção
de alguém que lhe é atraente. 02/702
– Branco.

Um grande mistério chega aos
teatros neste verão. A nova comédia “Coisas Estranhas Acontecem
Nesta Casa” conta a história de 5
personagens excêntricos, presos
por uma tempestade, e muitos
segredos dentro de uma mansão
mal assombrada. “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa”
celebra a diversidade dentro de
um contexto absurdo. A peça
fala sobre a família que podemos
escolher, sobre os monstros que
temos que matar para sobreviver,
e sobre os problemas que devemos enterrar no nosso jardim.
Com Pablo Diego Garcia, Pedro
Bosnich, Bruno Sperança, Deo
Patricio, Daniel Aguia e Almir
Martins.
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O que andava atrapalhado pode
ser resolvido e um plano deverá
ser colocado em prática depois do
carnaval. Se estiver disposto mudar
suas crenças limitantes e respeitar
o espaço do outro pode melhorar
muito a relação a dois nesta semana.
43/443 – Marrom.

Usufrua o convívio com o seu ambiente
e dos seus amigos, saia da rotina e
divirta-se neste momento de festas.
Algumas dúvidas o farão refletir um
pouco mais e colocar a cabeça em
ordem. Os relacionamentos afetivos
terão uma fase de evolução. Pode
melhorar muito a relação a dois.
90/390 – Vermelho.

Precisa evitar o desgaste de sua
imagem com atitude crítica demais.
Será bom assumir os compromissos
e cumprir o que foi proposto. Alguém
que andava afastado voltará ao
seu convívio. Mantenha encontros
sociais e afetivos dentro da rotina
neste período incerto e estéril.
21/421 – Verde.

Comédia
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A Lua em mau aspecto com Mercúrio
tende a provocar dificuldades na
comunicação e mal-entendidos.
Este dia de Marte começa bem
para as atividades rotineiras pela
eficiência e praticidade nos contatos
sociais. O autocontrole pode ajudar
a não exagerar e cometer excessos.
76/476 – Azul.

A vida amorosa continua bastante
intensa e apaixonada, mas tudo
se estabiliza e fica em ordem. Os
relacionamentos afetivos terão uma
fase de evolução. Quem estiver
disposto mudar suas crenças
limitantes e respeitar o espaço do
outro pode melhorar muito a relação
nesta semana. 96/396 – Dourado.

O relacionamento íntimo e sexual
pode revelar um novo interesse entre
você e a pessoa amada. Mostre-se
objetivo e comunicativo nas atitudes
que tomar e coloque tudo em ordem
a sua volta. Maior atenção para o
lazer e acentua o dom de liderança
para a conquista de posições novas.
34/534 – Amarelo.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça
Franklin Roosevelt 158, Centro. Quartas às
21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 28/03.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui
Barbosa, 153, Bela Vista tel. 3288-0136. Sábado (17) e domingo (18) às 16h. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Antes da entrada da Lua Minguante
será ótimo iniciar os processos de
limpeza e purificação. Situações
críticas começam a serem afastadas e
a vida deverá se estabilizar neste final
de mês. Veja tudo com clareza, sem
iludir-se, pois, isto cria confusões em
sua rotina. 56/756 – Verde.

Vênus em bom aspecto com Urano
leva a tomar novos caminhos no
amor. Os relacionamentos afetivos
terão uma fase de evolução. A Lua
em bom aspecto com Saturno nos
dá foco e disciplina. A carreira
sairá ganhando se você ampliar suas
ambições. 27/327 – Azul.

possibilidade de rever condutas
e experiências revolucionárias na
mudança do pensamento ocidental - o romantismo. O Compositor
Delirante mostra que o caráter
revolucionário e transgressor do
artista permeia um universo onde
o romantismo predomina à lógica,
a razão perde terreno para a intuição. A encenação é carregada
de elementos românticos, seja
na figura de Beethoven, com sua
insurgência contra as doutrinas
retóricas e tradicionais, seja no
tom do discurso que adota com
suas amantes, seja no argumento
revolucionário com que defende
o espírito criador do artista, uma
lida pacífica com seus próprios
demônios.

uma milenar traça gourmet que
só devora bons livros.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o vigésimo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em Escorpião deixa o astral bastante intenso. Antes da entrada
da Lua Minguante será ótimo iniciar os processos de limpeza e purificação. A Lua em bom aspecto com Saturno nos dá foco e
disciplina. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a provocar dificuldades na comunicação e mal-entendidos. Vênus em
bom aspecto com Urano leva a tomar novos caminhos no amor. Os relacionamentos afetivos terão uma fase de evolução. Quem
estiver disposto mudar suas crenças limitantes e respeitar o espaço do outro pode melhorar muito a relação nesta semana.
De manhã ainda poderá resolver
assuntos pendentes através da
eficiência e praticidade e a facilidade
de convencer pela palavra. Decisões
devem ser tomadas neste mês,
mas mantenha a paciência e a
comunicação dentro da rotina, não
exagere em nada até o momento
certo. 83/283 – Claras.

como o Patinho Feio, William
Shakespeare e a Rainha de Copas, que “saem” de seus livros e
ajudam a contar a história. Na
biblioteca vivem também o cão
bombeiro Firefox e D. Cesárea,

3/car. 4/lili — mann. 5/chuan — simón — union. 8/badameco. 9/toponímia. 15/bainha de mielina.

Horóscopo

Cena da peça “Elizabeth Tudo Pode”.

“O Compositor Delirante”

Divulgação

Encontro

Telmo Ximenes

Lazer & Cultura
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