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Nino mágico

José de Holanda

Homenagem
Após mergulhar no universo de Cartola,
Emicida começa 2018 com um projeto
em homenagem a Clementina de Jesus,
no show “Obrigado, Clementina”, com
direção musical da dupla Os Prettos

P

or que Clementina? O batuque, o tipo de
samba, a personalidade vocal, o timbre único,
a ideologia política, artística e os cantos religiosos da artista; tudo isso serviu de inspiração para a
realização do espetáculo, idealizado por Emicida. “O
partido-alto é o freestyle tupiniquim. O rap, através
de sua cultura de samplers, sempre buscou fazer
reverências a suas referências, homenagear quem
veio antes e abriu caminho para que hoje estejamos
aqui”, conta ele. “Obrigado, Clementina” é, mais que
uma homenagem, uma maneira de trazer à tona a
versatilidade da artista, desmistificando a ideia de
que ela foi apenas uma “cantadora” de cunho religioso e cantigas de trabalho escravo. Entre os nomes
que ela gravou estão personalidades do quilate de
João Bosco, Aldir Blanc, Paulinho da Viola, Zé Keti,
Elton Medeiros, Nelson Sargento, Anescarzinho do
Salgueiro, Candeia, Martinho da Vila, Dona Ivone
Lara, entre outros.

Cassio Scapin

Para comemorar seus 36 anos de carreira, Cassio traz de
volta aos palcos uma de suas mais importantes criações,
depois de 20 anos sem interpretá-lo na peça Admirável
Nino Novo. O mais conhecido e querido personagem, do
já legendário Castelo Rá Tim Bum, está de volta numa
sensacional aventura inédita. Numa arrojada iniciativa e
acompanhado apenas do invisível Espírito da Aventura (na
voz de Ney Matogrosso), o aprendiz de feiticeiro deixa o
Castelo para cair na estrada e assim descobrir o sentido
e a sensação do que é uma verdadeira aventura. Como
escolher para onde ir? Como se guiar? Que roupas levar?
Com que meio de transporte? São tantas as perguntas
para responder. E as possibilidades também. Sendo então
nosso protagonista um jovem mágico, estas possibilidades
se multiplicam em inúmeras outras.

“DR – Discutindo a relação”

Divulgação

Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros,
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 16h. Ingresso: R$ 60. Até 25/03.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo. Domingo (11), segunda (12) e terça (13) às 19h. Ingressos: De R$ 7,50 a R$ 25.
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Sincronicidade
Expandindo as suas Intenções.
À medida que você se abre para a ideia de infinitas possibilidades,
irá perceber que tem cada vez mais coincidências significativas
e encontros sincronísticos. Isto é uma indicação segura do despertar de sua consciência superior. Quanto mais você se torna
consciente destes momentos, mais eles parecem ocorrer e a
vida se torna mais mágica.
Acorde de manhã com a intenção de que notará mais destes
eventos e fique surpreendido e grato por estes encontros e observe como você começa a se preocupar menos, sentir menos
stress e ansiedade e experienciar mais alegria e leveza.
O Mantra para hoje é: “Estou emocionado com todos os encontros
sincronizados e coincidências significativas que estão ocorrendo
em minha vida.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Musical
O espetáculo “Renato Russo, O Musical” cumpre temporada até 4 de março.
Em cena, belíssimas canções e histórias
curiosas sobre a vida e a obra de um
dos grandes poetas do rock nacional,
Renato Russo (1960-1996). O espetáculo
reúne canções que marcaram toda uma
geração. No papel principal está o ator

Bruce Gomlevsky. Em cena, a banda toca
ao vivo Para deixar o espetáculo ainda
com mais cara de show. A Arte Profana
é formada por teclado, guitarra, baixo,
bateria e ilustra a peça com 22 canções.
O texto conta a história de Renato Russo desde a juventude punk em Brasília,
quando fundou a banda Aborto Elétrico
e ficou por dois anos, em uma cadeira de
rodas, até o sucesso da Legião Urbana.

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

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está
próximo (a) de grande vitória. Abandonada ou
parada: cuidado com adversidade. Demolir para
construir é sinal de que gostaria de recomeçar
algo. Números de sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50.

Simpatias que funcionam
Simpatia da Maçã para ter a pessoa que quer:
Pegue um pequeno pedaço de papel e escreva nele
o nome da pessoa que quer. Agora pegue uma maçã
e faça um furo na fruta. Coloque o papel ali dentro
e feche o furo da maçã com uma mistura de açúcar
e mel. Pegue a maçã e leve até a um jardim. Lá você
deve virar de costas e jogar a maçã no jardim, jogar
por cima de sua cabeça, siga em frente e não olhe
pra trás (pra ver aonde a maçã caiu), não olhe. Dica:
Escolha um local onde você não precise passar sempre
pois você deverá não passar neste jardim durante 7
dias seguidos.

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)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O trabalho fica em destaque nas
próximas horas, assim como
os assuntos do cotidiano já em
andamento. Os negócios materiais
estão favorecidos e trarão retorno
rápido. Procure manter a paz e a
tranquilidade. Preserve aquilo que
já possui e procure conquistar mais.
17/117 – Branco.

Deve manter a calma e a harmonia
nas relações. Pode descobrir o que
impede sua felicidade dedicando-se
um pouco mais ao ambiente familiar.
Mas, não tente impor sua vontade e
nem interferir muito na vida do outro.
Usar de autoridade não dará certo.
77/677 – Cinza.

A noite promete ser mais leve e
descontraída. Só não tente se impor
nem interferir muito na vida um do
outro. Logo surgirão oportunidades,
aumentando a motivação para
progredir. Aproveite esta Lua para
ser espontâneo na relação afetiva.
Use e abuse de franqueza. 87/387
– Verde.

www.coquetel.com.br
Tecido para forração
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Acessório de segurança para
transportar crianças em carros
Saudação (?) buraco: remediar
esotérica uma situação (pop.)

Peça móvel do sino
Aluguel, Inumeráem inglês vel; incalculável

Região
brasileira
do vento
minuano
Condecoração dada
às pessoas de
destaque
Divindade
mitológica
dos rios

Cobertura
de choças
Carne,
em inglês
Pequena
carruagem
O popular
“cangote”
A (?): independentemente da
experiência

(?) Rosa,
o Poeta
da Vila
(MPB)
Cardápio Comissão
Determina- Especial de
do em seu Inquérito
propósito (sigla)
Penteado
típico da
cultura
jamaicana
A mais
lacônica
das
respostas

Pôr-se em A rival da
harmonia esposa
com
legítima

Teoria da
formação
do
Universo

“(?) sei
que nada
sei”, frase
socrática

Elogio;
apologia
(ﬁg.)
Órgão da
vaca
comprimido na
ordenha
(?) LDL: é
prejudicial ao
coração

Ferramenta
do coveiro
Amerício
(símbolo)

“Queridos
(?)”,
antiga
minissérie

Marcos (?),
apresentador de
televisão
Operação
que completa uma
costura

Patrão;
senhor
Parte
mais alta

Analgésico
contraindicado
na dengue
Cedo, em
francês
Pátria de Abraão (Bíb.)

Agência
espacial
dos EUA
A origem
da
palavra
“arara”

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Fevereiro de 2018. Dia de São Jerônimo Emiliano, São
Ciríaco, São Juvêncio, e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a harmonia.
Hoje aniversaria o ator Jonas Bloch que faz 79 anos, o ator Nick Nolte que
nasceu em 1941, a atriz Jussara Freire que completa 67 anos, o humorista
Beto Silva faz 57 anos e o ator Rodolfo Freitas que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é charmoso e confiante, é
também generoso e direto, tem capacidade para perceber rapidamente
as oportunidades que a vida lhe apresenta. Sente um prazer especial
na resolução de problemas mais difíceis, que considera estimulante
e desafiador. Rende mais em cargos de comando ou coordenação e
normalmente assume atitudes firmes, embora muito emocionais. Possui
um psiquismo afiado e quase sempre precisa ter as coisas em ordem, para
que possa agir com eficácia. É ambicioso, mas deve evitar ser arrogante.
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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Serão bastante profundas as
mudanças que ocorrem em sua vida
social e profissional. Um novo amor
ou até mesmo paixões rápidas ativam
as relações. Contenha o ciúme e abra
caminho para a renovação de um
relacionamento que irá melhorar
sua vida pessoal e sexual. 66/766 –
Amarelo.

Evite sobrecarrega-se com os
problemas dos outros, cuide de
você, valorizando seu erotismo e
sexualidade. É preciso cuidar de
quem ama sem querer controlar
tudo. Fique atenta a mudança, haja
sem precipitação ou terá perdas.
38/238 – Lilás.

A primeira parte do dia pode se
arrastar um pouco mais, mas a
tarde deve ser mais acelerada e
dinâmica. A noite promete ser mais
leve e descontraída. Com a Lua indo
para Sagitário é tempo de atitudes
mais impulsivas que podem gerar
hostilidade. 62/362 – azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Certa bagunça na sua vida prejudica o
desenvolvimento de projetos pessoais,
sociais e amorosos. Compartilhe com
otimismo as relações, tanto com a
pessoa amada como junto dos amigos.
Use a poderosa imaginação para
momentos inesquecíveis, mas evite
as cenas de ciúme. 56/556 – Azul.

Procure manter-se calmo diante
da agitação emocional que pode
atrapalhar o seu plano de felicidade.
Mude o modo de dizer o que
sente a quem está perto de você.
Reconsidere seu ponto de vista use
sua sensibilidade. As dimensões
altas da alma humana são facilmente
alcançadas. 35/435 – Vermelho.

A Lua vai ficar fora de curso às
05h17 até ingressar em seu signo
oposto Sagitário às 11h55 da manhã.
Os passos devem ser antes bem
detalhados para não errar nunca.
A época é boa para começar novos
empreendimentos, mas para também
para levar adiante os iniciados.
03/203 – Amarelo.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia),
R. Olimpíadas, 360. Sextas e sábados às 21h e aos domingos
às 17h30. Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia). Até 04/03.
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Não fuja de situações que terá que
enfrentar, mas deixe para o final do dia
para começar a arrumar. Mantenha
a serenidade diante de dificuldades.
A velocidade dos acontecimentos
não será a esperada, mas boas
chances surgem para o futuro. Haja
com cautela e prudência no amor.
44/144 – Verde.

Atitudes firmes deverão diminuir
os problemas que vinham sendo
enfrentados. As mudanças começam a
acontecer, mesmo que estejam ainda
ocultas virão breve. A noite é bom
aproveitar para soltar a imaginação
e para ser espontâneo na relação
afetiva. Use e abuse de franqueza.
27/727 – Azul.

O quebra-quebra num show em Brasília
e os problemas com drogas estão na
encenação. Depoimentos, reportagens,
entrevistas, livros e imagens de shows
serviram de base para a concepção da
obra biográfica, que há 11 anos estreou
no centro do Rio.
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A Lua forma um aspecto negativo
com Vênus que pode provocar
dificuldades nas relações pessoais
e nos assuntos domésticos. Deve
manter um contato maior consigo
mesmo e idealizar planos para serem
colocados em ação após o aniversário.
99/399 – Cinza.

Serviço: Teatro UMC (Campus Villa
Lobos), Av. Imperatriz Leopoldina, nº
550, Vila Leopoldina, tel. 3476-6403.
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$
25 (meia). Até 02/03.

R
E
S
C O
L
U
T
C O

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua forma um aspecto negativo com Vênus que pode provocar
dificuldades nas relações pessoais e nos assuntos domésticos. A Lua vai ficar fora de curso às 05h17 até ingressar em Sagitário às
11h55 da manhã. A primeira parte do dia pode se arrastar um pouco mais, mas a tarde deve ser mais acelerada e dinâmica. A
noite promete ser mais leve e descontraída. Só não tente se impor nem interferir muito na vida um do outro. Usar de autoridade
não dará certo. Aproveite esta Lua para ser espontâneo na relação afetiva. Use e abuse de franqueza.

lidar com os amigos do parceiro, falta de comunicação,
afinidades, egoísmo, ciúmes,
mágoas acumuladas ao longo
do tempo e todos os ingredientes sempre presentes
em qualquer relação.

comuns entre um casal que
estão juntos a cinco anos.
Discutindo a Relação leva o
casal (Théo e Luiza) a buscar
terapia para tentar resolver
seus problemas conjugais,
mas o que era para ajudar
acaba transformando a vida
desses dois em uma verdadeira guerra dos sexos! Sem
pudor, os dois avaliam sua
vida sexual, dificuldade em

3/tôt. 4/avir — beef — mion — rent. 6/priori. 7/tílburi. 9/rastafári. 10/cosmogenia.

Horóscopo

Texto aborda os problemas enfrentados
em toda relação afetiva, mostrando o
dia a dia de um casal interpretado pelos
atores Sharon Barros e Thíago Uriart.

Dirigida por Cris Nicollotti,
a peça “DR – Discutindo a
relação” estreia em curta
temporada no dia 16 de
fevereiro. Com texto de
Thíago Uriart, dramaturgia
nasceu de situações vividas
e presenciadas pelo autor
que também atua ao lado
da atriz Sharon Barros. A
trama se desenvolve levando para a cena problemas

