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Michel III Uma Farsa à
Brasileira

Cena da comédia dramática “Morte Acidental de um Anarquista”.

A peça “Morte Acidental de
um Anarquista” estreiou em
(03/03). No mote um louco, cuja
doença é interpretar pessoas
reais, é detido por falsa identidade. Na delegacia, se passa por
um falso juiz na investigação do
misterioso caso do anarquista.
A polícia afirma que ele teria se
jogado pela janela do quarto andar. A imprensa e a população
acreditam que foi jogado. O que
teria acontecido realmente? O

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

Aproxime-se de alguém que dê
conselhos úteis. Uma decisão
importante precisará ser tomada, e
algo irá mudar na sua rotina nesta
terça, que é o seu dia favorável
da semana. Uma fase de intensas
emoções, em que irá demonstrar
tudo o que se passa no seu íntimo.
33/433 – Verde.
Há perigo de acidentes e problemas
no trabalho mesmo que tenha
preparado tudo antes muito bem.
Recomece o que não deu certo e
poderá obter sucesso e elevação
material. A sexualidade estará a flor
da pele. Haverá maior estimulo para
os romances. 28/428 – Azul.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Touro
(20/4 a 20/5)

Dicionário dos sonhos

Virgem
(23/8 a 22/9)

Melhoria da situação material e
financeira virá através de mudanças
na rotina e no trabalho. Se continuar
fazendo a mesma coisa nada irá
mudar. As pessoas devem ser ouvidas
antes de agir, pois podem ajudar
muito na tentativa de encontrar
soluções. 92/592 – Amarelo.

Muita habilidade nas negociações e
nas relações de negócios. Cuidado
para que suas ambições não
escondam a realidade. É hora de
usar de sabedoria e maturidade. Bom
momento para lidar com as finanças
e resolver assuntos pendentes.
Seja mais ousado nos assuntos
sentimentais. 52/352 – Amarelo.
Pode enfrentar conflitos pessoais
por suas atitudes e acabar sendo
prejudicada. Atente a saúde e
a recupere bem. No final da
tarde haverá uma boa vitalidade e
compreensão. A Lua em aspecto
positivo com o Sol dá força e
entusiasmo. 42/142 – Verde.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Compromissos materiais serão muito
produtivos e trarão lucros com a Lua
em seu signo depois das nove da
noite, podendo tratar de assuntos,
obtendo soluções. Seja direto e mais
aberto sobre o que pensa para ser
bem melhor compreendido em seu
ambiente. 88/388 – Verde.

O seu bem-estar estará associado ao
dever cumprido. Por isso faça tudo
corretamente. Com o Sol em Peixes
aguarde para tomar decisões e seja
bem prático no modo de pensar e
agir. Na parte emocional, analise
friamente a situação, corte excessos.
83/383 – Azul.

Muito entusiasmo nas relações,
levando-o a encantar as pessoas
próximas e atrair atenção de todos a
sua volta. Precisa encarar tudo mais
às claras e resolver o que deseja e o
que quer alcançar neste ano. A Lua
em Escorpião num bom aspecto com
Vênus nos deixa mais amorosos.
43/243 – Branco.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Vênus ingressa em Áries e até o
final de março ficará mais ousado e
sensual. A sexualidade estará a flor
da pele. O modo de encarar uma
situação poderá mudar tanto em
casa como na atividade profissional.
É hora de encarar tudo com mais
maturidade e seriedade. 21/721
– Azul.

Leão
(23/7 a 22/8)

A Lua em bom aspecto com Netuno
melhora a sensibilidade e a intuição.
No final da tarde haverá uma
boa vitalidade e compreensão.
Algum atrito ou rompimento
pode acontecer na relação com as
outras pessoas, podendo acarretar
desentendimentos e será melhor
tentar evitar isso. 44/544 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Mercúrio passa a transitar em
Áries e a comunicação ficará mais
rápida e direta. Não vai adiantar
ter muita pressa para resolver as
pendências, por isso deve usar de
calma e ponderação. A reflexão e a
meditação são fundamentais para
saber o que deseja e preparar o que
pretende fazer. 78/478 – Branco.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o décimo nono dia da lunação. Mercúrio passa a transitar em Áries e a comunicação ficará mais rápida e direta.
Não vai adiantar ter muita pressa para resolver as pendências, por isso deve usar de calma e ponderação. A Lua em bom aspecto
com Netuno melhora a sensibilidade e a intuição. No final da tarde haverá uma boa vitalidade e compreensão. A Lua em aspecto
positivo com o Sol dá força e entusiasmo. Às 20h47 Vênus ingressa em Áries e até o final de março ficará mais ousado e sensual.
A sexualidade estará a flor da pele. Haverá maior estimulo para os romances. A Lua em Escorpião num bom aspecto com Vênus
nos deixa mais amorosos.

Encare tudo dentro da realidade
e não faça inovações na sua vida.
Uma atitude generosa e simpática
será muito melhor do que apenas
criticar. Logo começará a prosperar
materialmente depois que o Sol
estiver em Áries, na sua casa dois
no próximo dia 21, aguarde até o lá.
29/429 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia

BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, TERÇA 06 de Março de 2018. Dia de Santa Rosa de Viterbo, Santa Inês da
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado com Boêmia, São Olegário, São Vitorino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja qualidade é
suas palavras, que podem compromete-lo. Números de a virtude. Hoje aniversaria a cantora de ópera Kiri Te Kanawa, que completa
74 anos, a atriz Natália do Valle que nasceu em 1951 e o jogador de basquete
sorte: 10, 19, 33, 49 e 63.
Shaquille O’Neal que chega aos 55 anos.

Simpatias que funcionam
Contra inveja: Inicie preparando uma “água de arroz”,
ou seja, cozinhe um pouco de arroz durante alguns
minutos de modo que seja possível aproveitar a água
utilizada para o cozimento, separando-a dos grãos.
Depois, adicione à água três galhos de manjericão,
macerando-os bem. Despeje essa água em seu corpo, do
pescoço para baixo. Esse ritual deve ser realizado três
vezes: a primeira vez, numa segunda-feira; a segunda
vez, na quarta-feira seguinte; e a terceira vez, na sextafeira seguinte.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau é geralmente uma pessoa bastante atenta ao
seu comportamento e altamente dotada de autocrítica. Sua intuição quanto às
pessoas é quase sempre correta tem habilidade para liderar, mas para ter sucesso
é preciso autodisciplina. Determinado e inteligente, presta atenção a detalhes, é
curioso; é também possuidor de extremo magnetismo e com isso se torna muito
popular. O fato de querer ajudar o próximo talvez o leve a trabalhar na área
da saúde, como por exemplo, a medicina. Quando criança costuma apresentar
traços de maturidade precoce e, na juventude e idade adulta apresenta uma boa
resistência para o trabalho contínuo e talento para empreendimentos difíceis.

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.

louco vai enganando um a um,
assume várias identidades e,
brincando com o que é ou não é
real, desmonta o poder e acaba
descobrindo a verdade de todos
nós. Com Dan Stulbach, Henrique Stroeter, Riba Carlovich,
Maíra Chasseraux, Marcelo
Castro e Rodrigo Bella Dona.
Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900,
Cerqueira César. Tel. 3253-4102. Sábados às
22h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 70
e R$ 80. Até 29/04.

Comédia
A comédia musical “Forever Young” retrata de forma
bonita, poética e bem-humorada, a terceira idade.
A novidade é a entrada de
Nany People no elenco,
que também conta com
Saulo Vasconcelos, Janaina
Bianchi, Rodrigo Miallaret,
Marcos Lanza e Naima. Com
grandes hits mundiais do pop
e rock, o aclamado musical,
do suíço Erik Gedeon, estreou em agosto de 2016, no
Teatro Raul Cortez em São
Paulo, realizou temporada
em 2017 no Rio de Janeiro e
passou por mais oito capitais
brasileiras. O espetáculo
foi indicado aos maiores
prêmios de teatro musical
como Prêmio Bibi Ferreira,
Prêmio Reverência, entre
outros. Com Nany People,
Saulo Vasconcelos, Janaina
Bianchi, Rodrigo Miallaret,
Marcos Lanza, Naima.
Serviço: Teatro Fernando Torres, R.
Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé. 000.
Sextas e sábados 21h e aos domingos às
19h. Ingressos: Sextas R$ 60 e sábados e
domingos R$ 70. Até 25/03.
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A maior intérprete de
Noel Rosa (MPB)
Iodo
James (?), (símbolo)
Cordeiros
ator (EUA)

(?) Bolena,
rainha consorte da
Inglaterra
(?) Colorado, personagem
de TV

Bactéria Parâmetro econômico
causadora utilizado pelo Prouni
da gonorpara a concessão
reia (Patol.) Em + ela de bolsas

Recémnascido
(bras.)
Devoto

Sufixo de
"londrina"
Estudo da
Biologia
aplicada à
Eletrônica
De segunda (?): de
qualidade
inferior

Dia do
Instrumen- (?): 9 de
to musical janeiro
da Anti- de 1822
guidade (Hist. BR)

Hiato de
"voo"
Intrometido (pop.)
Penhasco,
em inglês
Ave com
crista

Base dos
ensinamentos de
Lao-tse

Associação Cristã
de Moços
(sigla)
Maria (?)
Machado,
escritora
brasileira
Última
bolsa do
estômago
das aves
Cada um
dos orixás
das águas,
de energia
predominantemente
feminina
Porta-voz
de uma
celebridade

BANCO

Saudação
jovial
Patrões;
senhores
Leste
(abrev.)
Libido dos
animais

Roupa
do juiz
Caixas de
madeira
1.101, em romanos
Rod
Telúrio
Stewart,
(símbolo)
cantor
Centro
das ações
da "Ilíada"
(Lit.)

46

Solução

T

Serviço: Teatro UMC (Campus Villa
Lobos), Av. Imperatriz Leopoldina, nº 550,
Vila Leopoldina, tel. 3476-6403. Domingos
às 18h. Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

Divulgação

B

Horóscopo

Dirigida por Cris Nicollotti,
a peça “DR – Discutindo a
relação” reestreia em curta
temporada no próximo dia
dia 11 de março. 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 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 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.

Morte Acidental

C
C

Neale Donald Walsch

Serviço: Galeria BASE, Av. 9 de Julho,
5593/11, Jardim Paulista, tel. 3071-3614.
Segunda a sexta das 13h às 19h e sábados
das 11h às 15h. Entrada franca. Até 06/04.

Reestreia

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av.
Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Quartas e quintas às 21h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 40.
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Sua Paixão
Neste dia de sua vida,
querido(a) amigo(a),
acredito que Deus quer
que você saiba...... Que
é fácil fazer dinheiro. É
muito mais difícil fazer
a diferença. O Universo
convida você agora a ser
alguém que cria uma vida,
em vez de um viver. Caminhe na direção da sua
paixão. Expresse através
de seu trabalho diário e
suas atividades diárias
aquilo que ilumina sua
alma. Não acredite naqueles que dizem que você
não pode fazer isso. Faça
assim mesmo. De verdade. Faça assim mesmo.
Amor, Seu Amigo

Desenhos
A exposição “Teoria dos Conjuntos” é composta por 18 obras
em técnicas variadas, desenho,
encáustica, fotografia e pintura,
de Fábio Stachi, José Cláudio,
Lucas Länder, Márcio Almeida e
Marco Ribeiro. Desenvolvida pelo
matemático russo radicado na
Alemanha Georg Cantor, a “teoria
dos conjuntos” intitula a mostra e
sustenta o seu conceito curatorial:
a partir de uma dialética, cinco
artistas de gerações distintas se
cruzam em uma poética tênue,
dando forma a uma coleção, que
apresenta diversos temas e, ainda
assim forma uma unidade coerente.
Assumindo o papel de decano, José
Cláudio, aos 86 anos de idade, exibe
em “Teoria dos Conjuntos” três
obras inéditas da “Série Negra”,
da década de 1960. Segundo o
artista, tais trabalhos são fruto
de sua obsessão compulsiva por
desenhar, tendo levado até dois
anos para serem concluídos.

O

a figuras protagonistas do jogo político,
além de Michel Temer: Lula, Dilma Rousseff, Marta Suplicy, Marina Silva, Eduardo Cunha, Romero Jucá, Sergio Moro;
empresários como Marcelo Odebrecht e
Joesley Batista; e Janaína Paschoal, uma
das autoras do pedido de impeachment.
Com Marcelo Diaz, Amazyles de Almeida,
Martha Meola, Fabiano Medeiros, Lena
Roque e Michel Waisman.

3/tao. 4/amos — caan — iabá. 5/cliff. 7/biônica. 8/chapolin — gonococo. 9/tracionar.

Reflexões

autor Fabio Brandi Torres se inspirou em “Rei Lear”, “Macbeth”,
“Ricardo III”, “Romeu e Julieta”,
“Júlio César”, “Hamlet” e até “Sir Thomas

More” (texto inédito em português), entre
outras obras de Shakespeare, para revisitar o período histórico brasileiro do final
do segundo mandato de Lula, passando
pelo processo de impeachment de Dilma
Rousseff, até o momento presente. O
título Michel III remete a Michel Temer,
o terceiro vice que se tornou presidente
após a redemocratização. Num ambiente
de intrigas e obscuridades, cada personagem das cenas shakespeareanas tem o seu
equivalente na política brasileira. Nesta
sátira, os personagens fazem referência
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Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. das Olimpíadas,
360, tel. 3448-5061. Sábado (10) às 21h. Ingressos: A partir de R$ 50.

Michel III - “Uma Farsa à
Brasileira”, com estreia dia 7
é uma sátira política que cria
relação entre as personagens de
William Shakespeare e os fatos
recentes da política brasileira
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O espetáculo “Stomdup”, de Tom Cavalcante acontece
no dia 10. Em “Stomdup”, seu espetáculo mais recente,
Tom aborda diversos assuntos da atualidade no Brasil e no
mundo com doses de comédia e improviso. O humorista
mescla observações sobre o comportamento humano
e a política do país. O comediante também recorre às
imitações que o tornaram conhecido em todo o país e a
personagens como o Sr. Venâncio, a doméstica Jarilene e a
apresentadora Ana Maria Bela, entre outros. Considerado
um dos maiores nomes da comédia brasileira, Tom Cavalcante ficou conhecido no início dos anos 1990, quando
interpretou João Canabrava na Escolinha do Professor
Raimundo, exibida pela TV Globo. Atualmente, Tom
protagoniza programa de entrevistas bem-humoradas
no Multi Tom, exibido pelo canal Multishow.
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