Página
ágina 10

São Paulo, sexta a segunda-feira, 30/03 a 02/04 de 2018

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

“DesPrincesa”

Clássicos da MPB

Divulgação

A temporada do
espetáculo infantil
“DesPrincesa”,
montagem da
Companhia Casa da
Tia Siré foi prorrogada
até 8 de abril

Divulgação

Lazer & Cultura

om texto e atuação de
Andressa Ferrarezi
e Juh Vieira a peça
destaca, por meio da história da menina Lila, como as
questões de gênero podem
ser realçadas, ludicamente,
favorecendo à expressão de
dúvidas e sentimentos que
são comuns entre meninas e
meninos no seu desenvolvimento. Lila é uma criança de
sete anos, que no seu primeiro
dia de férias é convocada,
pela avó, a arrumar o quarto
começando pelo guarda-roupa. Dentro do armário, Lila
encontra seu brinquedo, um
dinossauro inflável, que será
seu companheiro com quem
vai desbravar os mundos
existentes por trás dos portais
do reino do guarda-roupa.
Juntos, eles embarcam em

C

Aguarde conhecimento que o levará
a novas descobertas. Até lá aproveite
bem as oportunidades que podem
surgir durante este mês de abril.
Este é um dia em que manter a
rotina e não mudar nada de última
hora pode ajudar a evitar problemas
mais graves. 32/632 – Cinza.

Evite cometer gasto além do que
estava previsto, aumentando as suas
dívidas e criando situações urgentes
e tensas. O dia é bom para tratar de
questões de dinheiro e preparar-se
para lucrar mais. O período é ideal
para dedicar-se um pouco mais a
relação familiar e ser feliz ao lado
de alguém. 24/324 – Azul.

Dicionário dos sonhos
TEMPESTADE - Estar no meio dela, dificuldades. Com
vento, brigas em família. Com chuva, perda de posição.
Com neve, perseguições. Com trovões, problemas de
dinheiro. No mar, evite viagens e confusões. Em um rio,
problemas legais. Números da sorte: 02, 07, 26, 77 e 98.

Simpatias que funcionam
Simpatia para se livrar de qualquer problema: Tudo
que você precisa é um pouco da água do peixe salgado,
você deve pegar um pouco da água que usou para tirar o
sal de um bacalhau, cação ou qualquer outro peixe que
preparar para amanhã. Pegue essa água obtendo ela na
quinta, sexta-feira santa, sábado ou domingo de Páscoa e
faça a simpatia em qualquer desses dias. Deixe em água do
peixe da semana santa em uma bacia e pegue um pedaço
de papel branco e escreva o problema que você deseja
resolver. Deixe de molho até a noite do Domingo de Páscoa,
e jogue e tudo fora onde achar melhor. Atenção: Esta
simpatia serve para resolver qualquer problema, seja ele
um problema financeiro, de saúde, problema sentimental.

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

Este é um momento em que
a lida com dinheiro e a busca
pelo status social predominam.
Com a Lua Cheia em Escorpião
aconselha a manter a rotina.
Poderá estabelecer novos contatos
melhorando sua comunicação de
forma mais aprimorada e detalhista.
85/385 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

É um período para planejar e ter
uma visão mais ampla do caminho
que deve ser seguido daqui para
frente. O trabalho colocado a
serviço da ambição mais positiva
é o elemento que nos revela o lado
benéfico. Melhora o seu prestígio e
os ganhos materiais nesta semana.
68/768 – Amarelo.

Dia positivo para lidar com as coisas
de forma mais concreta. Aceite as
situações e as pessoas como elas são,
para que os atritos se ocorrerem,
não sejam exagerados. Com jeito
irá obter a satisfação dos seus
desejos, esclarecendo questões
com criatividade e bom senso.
73/473 – Cinza.

Aspessoasestãomaisentusiasmadas,
esfuziantes e querem sair para
se expandirem e isso pode ser
perigoso. Aceite situações novas
na relação de amor ou apenas no
sexo. Curta mais e melhor um
relacionamento que tenha um
sabor de aventura, mas pode ser
duradouro. 09/409 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Determinação e metas a atingir
devem ser traçadas para depois que
a Lua estiver em seu signo. Talvez
não consiga expressar o romantismo
e o seu sentimento amoroso da
forma que gostaria. Muita coisa
que esperava de uma forma será
diferente, até para melhor. 38/238
– Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Equilibre as situações em sua vida
e defina o que pretende fazer. É o
momento de assumir a austeridade
e conter a frieza. Dê mais valor à
maneira como se comunica com as
pessoas, de forma sincera e aberta.
Comunicando-se em seu ambiente
tudo ficará mais fácil. 63/463 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Precisa ser firme para superar os
problemas que vem enfrentando
nos últimos tempos. Os assuntos
materiais, como o dinheiro, ficam em
destaque durante este primeiro dia
útil da semana. Neste dia imponhase um alto nível de qualidade e
isso será o passaporte do sucesso.
67/567 – Verde.

Partilhar a rotina com novas
pessoas fortalecerá os vínculos.
Com o Sol aproximando-se do seu
signo aumenta a energia sexual
e a disposição física e mental.
Contenha teimosia e use de atitudes
desprendidas. Dedicação as suas
atividades, dá o resultado esperado
muito breve. 76/576 – Amarelo.

Faça tudo com a máxima
competência, imponha-se um
alto nível de qualidade e terá o
passaporte do sucesso em suas
mãos. Irá viver novos ambientes e
conhecer novas pessoas que serão
úteis a seus planos. As confusões
do momento logo irão desaparecer.
53/353 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Troca de uma aposentadoria por outra
com mais tempo de
contribuição e maior
valor
mensal a
receber,
no futuro

O nativo do dia
O nativo de Áries desde dia e grau é uma pessoa pioneira e progressista.
É inspirado a ter uma vida ativa e animada. Possuidor de charme e desejo
de harmonia, e apesar de aventureiro pode ser também reservado. O seu
enorme potencial se realiza através da autodisciplina, sendo responsável e
muito trabalhador. Têm o dom da oratória e boa capacidade para transmitir
ideias e experiências vividas. No lado negativo nem sempre demonstra seus
sentimentos, tem tendência a magoar-se facilmente.
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.

O (?) Guloseima oferecida
perdido:
como brinde em
conceito festas de aniversário
de Darwin
infantis

A pistola
prestes a
disparar
"O Tronco
do (?)",
de José
de Alencar
Torcedor
do time
da Cruz
de Malta

Banco do
Vaticano
Corrida
"off-road"

Parte do "Quem (?)
corpo onde viaja",
se manifes- lema de
ta a bursite campanha

Anedota
Imigrante
japonês na
América

Posição
de autoridade (fig.)

Interações
em posts
Quitou
(a dívida)

Estanho
(símbolo)
Branca como a neve

Olho, em
francês
Porção;
amontoado

Titã, em
inglês
Cidade
cujo
Carnaval é
Patrimônio
Imaterial
da Bahia

Agência
de espionagem
dos EUA

A dona de Coragem,
o Cão Covarde do
desenho animado
Fúria; raiva
7, em
romanos
Fogueiras
funerárias
Conserta
estradas
estatais
(sigla)
Dito
engraçado
Maranhão
(sigla)

Vogal
nasalizada
em "cão"
Tecido
metálico da
armadura
medieval

Cidade
natal do
profeta
Maomé

(?) Harris,
ator de
"Apollo
13" (Cin.)
A palma
da mão do
lavrador,
ao tato

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 02 de Abril de 2018. Dia de São Francisco de Paula, São
Leopoldo de Gaiche, Santa Teodósia, Santa Maria do Egito e Dia do Anjo
Mebahel, cuja virtude é a proteção. Dia Internacional do Livro InfantoJuvenil. Hoje aniversaria a atriz Linda Hunt que completa 73 anos, o ator
e modelo Paulo Zulu que nasceu em 1964, o roqueiro Supla chega aos 52
anos, o ex-jogador de futebol Edmundo que nasceu em 1971 e o atleta
Alessandro Matero que faz 44 anos.
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Neuropatia que ocasiona
convulsões e hidrocefalia
Epopeia
Hidrocarboneto
viking usado em plásticos
País
africano
cuja capital
é Dakar
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Solução

A

Determinação e metas a atingir
devem ser traçadas neste dia. Nem
tudo que deseja que aconteça lhe
será possível imediatamente, mas
já terá alguma conquista importante
em um dia ótimo para negócios. Uma
relação sairá ganhando se partilhar
a rotina com alguém. 90/490 –
Vermelho.

Neale Donald Walsch.
Cena de “1 Melhor que o Outro”.

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

Esta segunda é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua Cheia está plena em Escorpião desde ontem domingo,
dando excesso de franqueza e sinceridade que nesse caso resulta em gafes e dificulta a comunicação levando
a incompreensão. Com a Lua em Escorpião será melhor estarmos atentos às nossas emoções que ficam mais
extremadas. As pessoas tendem a reagir de forma passional e dramática no final do dia e isso pode criar situações
tensas no lar e nas relações sociais.

Problemas
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que
Deus quer que você saiba......
QUE NÃO PODE ESPERAR
QUE UM PROBLEMA SE
RESOLVA...Usando a mesma
energia que o criou. Quer se
trate de guerras intermináveis
no mundo ou de discussões
intermináveis e lutas em sua
própria casa, o problema é o
mesmo: energias conflitantes.
Se você quer mudar o resultado,
mude a energia. O mais extraordinário desta solução é que você
não precisará esperar por outra
ocasião para fazer isto.
Amor, Seu Amigo.

B

Serviço: Teatro Morumbi Shopping, Av.
Roque Petroni Júnior, 1089, tel. 5183-2800.
Sextas às 23h. Ingresso: R$ 50. Até 25/05.

Reflexões

E

Paulinho Serra, Marcinho Eiras,
Felipe Ruggeri e Mauricio Dollenz
vão colocar em cena todas as suas
habilidades, e o público decide
quem é o melhor! Na comédia “1
Melhor que o Outro” que estreia
no próximo dia 6. Marcinho Eiras
toca duas guitarras ao mesmo tempo, Mauricio Dollenz faz números
inusitados de mágica e mentalismo,
Felipe Ruggeri faz imitações únicas
e Paulinho Serra satiriza questões
do seu cotidiano. Juntos, os parceiros de palco voltam ao teatro numa
disputa onde cada comediante terá
quinze minutos para registrar sua
marca com o público e provar que
é melhor do que o companheiro a
se apresentar na sequência.

Divulgação

“1 Melhor que o Outro”

M

Horóscopo

Serviço: Centro Cultural São Paulo, .
Sábados e domingos às 16h. Entrada franca.
Até 08/04.
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Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554,
Santa Paula, São Caetano do Sul. Sextas (
6) às 19h30 e sextas (13, 20 e 27) às 20h.
Entrada franca.

cada vez mais distantes aos das
princesas descritas nas fábulas
e começa a “desprincesar-se”.

IL

em dispositivos de cena por
diferentes meios e linguagens.
Já na literatura, Minha avó e
seus silêncios de amor (dia
20/04). A atriz Kiara Terra,
exímia contadora de histórias,
evoca memória, ancestralidade e
pertencimento na sua contação
interativa, uma troca afetuosa,
delicada e, por vezes, engraçada
com o público, sobre as suas
avós, mulheres poderosas, fazedoras de sabores, texturas e
carinhos. E, na música. Tiê em
Coisa da Minha Avó (dia 27/04).
Neste show em formato intimista, a cantora e compositora Tiê
desfila o inspirado na figura da
sua avó, a pioneira da televisão
brasileira Vida Alves, e outras
mulheres de sua família, como
sua mãe e filhas. Ancestralidade,
elementos da natureza, com
toques de humor e ternura,
permeiam as canções embaladas
pela sua doce voz.

e fada-madrinha e passeia pelo
mundo dos contos-de-fada,
tornando-se a princesa das histórias por ela conhecidas. Mas,
a cada história, Lila percebe
seus desejos e comportamento

3/ior — nsa. 4/oeil. 5/issei — titan. 6/magote — muriel.

Espetáculos artísticos que
tiveram a figura da avó como inspiração, em programação aberta
à diversidade técnica e estética
das diversas linguagens artísticas, em seus diferentes públicos.
Cinema: Minha Avó era Palhaço
(dia 06/04). O documentário
conta a trajetória artística da
primeira palhaça negra do Brasil, Maria Eliza Alves dos Reis:
“o” palhaço Xamego. A grande
atração do Circo Guarany, no
início da década de 40. No teatro,
Laura (dia 13/04). Com Fabricio
Moser a peça solo é inspirada
em uma experiência biográfica,
a morte da sua avó materna e o
silenciamento de sua história de
vida, e na questão ancestral: o
que das avós há em nós? A peça
é um caminho para reelaboração
dessas vivências e sua dramaturgia surge do jogo afetivo do
solista e seus colaboradores e do
público, no contato com memórias e histórias, depoimentos e
fotografias, gravações em áudio
e vídeo, documentos e objetos
reais, que são transformados

uma série de aventuras, que
aos poucos mostram à protagonista que ela não é com as
princesas dos contos de fadas.
Lila sugere ao dinossauro que
seja seu príncipe, dragão, bruxa
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Só vovós

Andressa Ferrarezi e Juh Vieira.

N
R I
V
IP E
R A
A
S PE

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (10) às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).
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Claudio Lins revisita os grandes sucessos da MPB no
show O Expresso Brasileiro. Em seu novo show, Claudio
pretende fazer uma viagem musical, por meio dos sucessos
que marcaram épocas importantes da nossa história. No
repertório Expresso 2222, Canto de Ossanha, Lembra
de Mim, Tropicana, Corsário, Oceano, Fora da Ordem,
Ponteio, Volte para o seu lar, entre outras.
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Claudio Lins.

