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Comemoração

“Canção dentro do Pão”
Devido ao sucesso,
a comedia “Canção
dentro do Pão” faz
nova temporada a
partir de quinta-feira,
15 de março

Divulgação

Divulgação

Lazer & Cultura

om direção de Bete
Dorgam, o texto de
Raimundo Magalhães
Júnior é inspirado em uma
passagem do romance “Jacques le Fataliste et Son
Maitre” (Jacques, o Fatalista
e Seu Amo) do escritor francês
Denis Diderot. A trama traz
um pretenso adultério entre
a inconsequente Jacqueline e
do intendente Monsieur Finot,
que pretende incriminar Jacquot - marido de Jacqueline
e leal padeiro do rei Luiz XVI,
com a introdução de uma
canção subversiva dentro dos
pães que serão servidos na
corte, às vésperas da Queda da
Bastilha. O espetáculo conta
com música ao vivo, cenários
e figurinos com características
de época, todavia também traz

C

Serviço: Teatro Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim
das Acácias. Sábados e domingos às 16h. Ingresso: R$ 50 (família fantasiada paga
meia-entrada). Até 25/03.
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Reflexões
Um Presente
Você é um belo presente.
Você nasceu com um propósito especial, assim reconheça o presente
que você é e permita que este seja o pensamento que você mantém
em sua mente sempre,independentemente do que esteja acontecendo
ao seu redor. Você é um criador poderoso e o Universo quer que você
saiba que ele tem o seu apoio.
É um novo mundo e todos vivemos juntos. Você passou por dificuldades
e por momentos incríveis. Alegre-se com as grandes bênçãos e saiba
que você pode superar as outras coisas, mas lembre-se sempre de
que você é um presente especial e belo, e que ninguém pode fazer
isto como você!
O Pensamento para hoje é: Você é um belo presente e está aqui com
um propósito especial.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

elementos anacrônicos tanto
na concepção visual quanto na
linguagem em cena. O texto traz
a fragmentação de poderes da
monarquia e coloca a ficção se

O musical infantil “Bita e a Imaginação que Sumiu”
dirigido por Alessandra Colasanti e adaptado por João
Henrique um dos criadores do personagem que já foi
visto por mais de 500 milhões de pessoas na internet,
musical conta a aventura do personagem título, Bita,
e seus amigos: Lila, Tito e Dan, que precisam reverter
uma inesperada falta de imaginação no planeta em que
habitam. O Mundo Bita é um planeta distante, que fica
na Galáxia da Alegria. Lá moram Bita e pequenos seres
verdes, chamados Plots. Nesse lugar tudo é movido a
um combustível especial: imaginação. Um dia, os Plots
percebem a falta deste ingrediente no reservatório do
planeta. Cabe ao protagonista viajar para a Terra com
seus amigos na tentativa de solucionar a questão. O
desenho animado foi o primeiro filme de animação feito
no Norte/Nordeste, exibido na programação diária de
um canal de televisão. Bita e a imaginação que sumiu
é fruto de uma parceria entre a empresa criadora dos
personagens, Mr.Plot e a Gávea Filmes, produtora de
cinema e teatro. “Bita surgiu, na verdade, para ilustrar
o quarto da minha primeira filha, em 2011. Ele foi
criado para essa geração de crianças que está aqui”,
comenta Chaps Melo, autor das canções que ilustram
os vídeos do youtube e o espetáculo. “Conheci os

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

Evite atritos com as pessoas
próximas, conciliando situações
sociais que possam atrapalhar um
bom negócio. Senso estético, bons
modos e gentileza contarão muito
nesta tarde. Ao final do dia, boas
chances de surpresas agradáveis,
possibilitando sair um pouco da
rotina. 63/463 – Verde.

Dicionário dos sonhos
DEUS – É um sonho que tem sempre relação com
o estado mental e espiritual de quem sonha. Rezar
a Deus, consolo. Ser abençoado por ele, elevação,
prosperidade e fortuna. Falar-lhe, grande alegria.
Vê-lo com as mãos estendidas em sua direção, indica
riqueza inesperada, sorte no jogo. Números de sorte:
05, 15, 56, 89 e 95.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoa indesejada: Vai precisar de
5 cubos com gelo, 1 tapawer com tampa e 1 papel e
caneta (azul ou preta). Esta simpatia para afastar alguém
indesejado é bem simples. Comece escrevendo o nome
completo da pessoa que quer afastar, dobre o papel
e coloque dentro do tapoer de plástico. Enquanto vai
colocando uma pedra de cada vez faça, essa oração abaixo.
Afaste (nome da pessoa) da minha vida. Que (nome da
pessoa) não tenha mais forças para atrapalhar a minha
vida. Que (nome da pessoa) fique como esses cubos de
gelo, frios, surdos e mudos até quando eu quiser.

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

Mantenha a boa vontade ao lidar com
as pessoas, procure a compreensão
junto das pessoas que ama e dos
amigos. Está sujeito a enfrentar
conflitos pessoais por suas atitudes
de gostar ou não. Há propensão à
intolerância e irritabilidade que
podem causar problemas com os
outros. 99/399 – Verde.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

A Lua em seu signo faz conjunção
com Júpiter desde às 05h56 da
manhã e fica fora de curso até
ingressar em Sagitário no começo da
noite, às 19h04. No final do dia pode
demonstrar uma tendência forte a
paixões passageiras. Evite gastos
com dividas que depois serão difíceis
de saldar. 77/577 – Verde.

Mantenha o ritmo e obterá bons
lucros através do trabalho. Devido
a Lua fora de curso as atividades
que dependam dos outros atrasam
um pouco. Não é bom começar nada
importante até o final da tarde.
Precisa manter os bons modos e a
gentileza que contaram muito em
suas atitudes. 45/445 – Verde.

Está muito carente de romantismo
e afeto, podendo mostrar um humor
instável e sem critério. Haverá
uma busca por leveza, lazer e,
principalmente, relacionamentos
estáveis. Bom final de dia para buscar
o prazer naquilo que gostamos de
fazer deve trazer leveza e suavidade.
34/634 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

As pessoas devem ser ouvidas antes
de agir, pois poderão ajudar muito
ao tomar decisões. Evite tentar
resolver assuntos de dinheiro e
financiamentos. Ao final do dia,
chance de surpresa agradável,
possibilitando sair um pouco da
rotina e fazer algo diferente do
habitual. 44/544 – Amarelo.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Leão
(23/7 a 22/8)

Precisa muito do apoio dos amigos,
colegas e familiares, conte com eles
para resolver problemas pendentes.
Há propensão à intolerância e
irritabilidade. O astral fica nervoso,
porque as coisas tendem a não sair
conforme o esperado desde cedo pela
manhã. 82/182 – Amarelo.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R.
das Olimpíadas, 360, tel. 3448-5061. Sábado (10 e 17) e domingo
(11 e 18) às 15h. Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Ingressos: R$ 70 e R$ 80.

Mantenha o ritmo de vida, e o rumo
traçado com firmeza. Se precisar
mudar faça isso com calma e
sabedoria para não sofrer perdas.
Uma atitude generosa no amor será
muito melhor do que o ciúme e o
sentimento de posse exagerado que
atrapalha a sua felicidade na vida a
dois. 66/366 – Branco.
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Artista Término da
como vida que se
Brigitte processa
Bardot
devagar

Age com excessos
Estado da
lagoa Mi- Motivo (?): agrava o
homicídio (Dir.)
rim (sigla)

"Ar", em
"aeronave"

O
caminho
com muitas curvas
Doença
comum em
digitadores (sigla)

Onomato- Abreviatupeia da
ra de
fala do
piano
bebê (HQ) (Mús.)
Museu de
Arte de
Nova
York

Rapaz, em
inglês
Signos (?):
Touro e Libra

Causa de
incômodo
ao perfeccionista
Apelido de
José
Que veio à
superfície

Goste
muito de
Forma as
dunas
Pessoa
que nega a
existência
de Deus
O conjunto
dos galhos
de uma
árvore

(?) Hot Chili Peppers,
banda de
rock
Desenho
japonês
Mamífero
herbívoro

Astatínio
(símbolo)
As vogais
do alfabeto
Peça de
artilharia
para atirar
projéteis
Dama de
companhia
(?) Johnson, ator

Fragmento
de louça
Retirou-se
Esquiadora
que sofreu
grave acidente treinando para
os Jogos
de Sochi
(2014)

A parte
comestível da
cenoura

O livro
mais curto
do Antigo
Testamento
Combate
o trabalho
infantil
(sigla)

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Março de 2018. Dia de Santa Felicidade, Santa Perpétua,
São Saturnino, e Dia do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. Dia Mundial da
Oração. Hoje faz aniversaria a atriz Nívea Maria que faz 71 anos, o ator Bryan
Cranston que nasceu em 1956 e a atriz Rachel Weisz que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau sente-se à vontade diante dos assuntos
da mente, da espiritualidade e das tradições. É sensível e gentil, mas também
cauteloso. Tem muitas ideias e um forte sexto sentido, versátil e talentoso.
Aparenta vivacidade e confiança, mas a sua natureza é séria. Deve aprender
a se concentrar em seus verdadeiros objetivos, evite desperdiçar energias
com pequenos acontecimentos. A sua inteligência e intuição o ajudam a
se sair bem em qualquer carreira. Fica desconfortável, porém, diante das
indecisões ou da agressividade dos outros, mas em geral é paciente com
tais atitudes quando quem as manifesta é alguém por quem possui afeto.
Como pai ou mãe é muito atuante e normalmente possui um alto grau de
fertilidade e grande apetite sexual.
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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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

personagens através da minha assistente Marcela, que
tem uma filha pequena que adora os desenhos e foi a
maior incentivadora para a realização da montagem”,
conta Bianca de Felippes que produz o espetáculo em
parceria com Gabriel Bortolini.

“Melanina” é o primeiro clipe
da carreira de Drik Barbosa e o
primeiro single do EP “Espelho”,
que será lançado em março pela
gravadora Laboratório Fantasma. Inspirada na festa semanal
Discopédia, a letra é sobre a
importância de festejar a vida.
Para participar da faixa, Drik
chamou o rapper Rincon Sapiência. O videoclipe foi gravado na
Discopédia com participação dos
DJs residentes Dandan, Marco e
Nyack e na sede da Laboratório
Fantasma, em São Paulo. A direção é de Adilson MP, que já dirigiu
clipes de Rincon Sapiência, Sandy e outros. O EP “Espelho” foi
gravado no novo estúdio da Lab
Fantasma e chega às lojas digitais
dia 16 de março e a partir de 23
de março no formato físico nas
principais lojas do país. (www.
youtube.com/watch?time_continue=2&v=OhE2VDf4FEs).
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Mantenha o romantismo nas relações
amorosas e elas serão felizes. O dia é
bom mesmo para negócios e trabalho.
Seja direto e mais aberto na relação
com o ambiente e mude o que não
agrada no seu ambiente para não
sofrer depois por arrependimento.
78/678 – Cinza.

Musical infantil
“Bita e a Imaginação que Sumiu”.

Nota
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Pela influência do uso de meios
eletrônicos as relações afetivas
podem estar sobe tensão durante
a semana. Melhorias começam a
chegar, tanto em casa como nas
atividades profissionais. Tome
algumas decisões importantes nesta
quarta e faça aquilo que seja do seu
gosto. 55/455 – Azul.

Serviço: Teatro Denoy de Oliveira, R.
Rui Barbosa, 323, Bela Vista, tel. 3289-7475.
Quintas às 20h, e sextas às 21h. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (Meia). Até 17/05.
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É tempo de renovação em sua
vida, até mesmo de mudar a forma
como realiza algo. Pode não gostar
de manter aquilo que agradava
há pouco tempo. Os diálogos no
final do dia estarão propícios a
esclarecimentos. Período em que
aumenta a produtividade também.
25/625 – Branco.

Mancini e Rafinha Nascimento.

“Bita e a Imaginação que Sumiu”

Esta quarta é o vigésimo dia da lunação. A Lua faz conjunção com Júpiter desde às 05h56 da manhã e fica fora de
curso até ingressar em Sagitário no começo da noite, às 19h04. O dia deve ser bastante introspectivo. Estamos nos
aproximando da Lua Minguante e será positivo promover limpezas, principalmente de emoções mais densas. A
Lua em harmonia com Vênus deixa a noite desta metade de semana mais divertida. Bom final de dia para buscar
o prazer naquilo que gostamos de fazer deve trazer leveza e suavidade
Estamos nos aproximando da
Lua Minguante e será positivo
promover limpezas, principalmente
de emoções mais densas. Pode ter
a valorização dos atos e uma nova
forma de realizar o que não agrada.
Melhora a relação na vida sexual
e surgem bons íntimos. 56/756 –
Vermelho.

aproximando da realidade em
meio à crise política vivida pelo
Brasil nos últimos anos.Com
João Ribeiro, Pedro Monticelli,
Rebeca Braia, Ricardo Koch

3/lad — red. 4/moma. 5/anime. 6/abdias. 8/aﬂorado. 9/camembert — laís souza.

Horóscopo

Cena da peça “Canção dentro do Pão”.

Divulgação

Lu Lopes como Palhaça Rubra.

A palhaça, musicista, arte-educadora, diretora e escritora
Lu Lopes, a Palhaça Rubra, comemora 25 anos de carreira
com uma temporada de shows intitulada “Palhaça Rubra
– 25 Anos”. Para comemorar com o público sua trajetória,
a Palhaça Rubra (vocais e improviso) virá acompanhada
pelo palhaço-guitarrista Álvaro Lages (Pelanca) e pelo
palhaço-baterista Danilo Dal Farra (Palhaço Gastão),
num show divertido e interativo, com uma linguagem
musical lúdica, onde a plateia faz parte do espetáculo e
da brincadeira.No repertório estarão os hits da carreira
como “Eleva o Tórax”, “Miniminimá”, “Planta Seu Pé no
Planeta”, entre outros. Um pot-pourri de canções carismáticas fazem parte do show, coletadas dos dois CDs da
artista, “Rubra Pop Show” (Selo SESC) e “Almanaque Da
Banda Gigante” (livro-CD/ SESI), e do programa diário na
TV Rá Tim Bum, Rubra e as Criaturas, além de marchinhas
inéditas de carnaval que integrarão o Bloquinho Momos
da Corte em 2019.

