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São Paulo, sexta-feira, 27 de abril de 2018
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Divulgação

Com dois romances
vigorosos publicados no
Brasil, finalmente a premiada
escritora francesa Marie
NDiaye terá seu teatro
revelado ao público brasileiro
ilda”, primeira peça da
autora, cuja obra teatral é
totalmente inédita por aqui,
estreia hoje (27) de abril. A montagem
do Núcleo Caixa Preta de Teatro aborda
o drama da vida privada e suas afetações burguesas no nível da mais franca
histeria, fazendo surgir no palco um
tagarelar incessante da mais pura neurose, através de Madame Lemarchand,
interpretada por Cácia Goulart. Na trama, a mulher rica e ociosa, que delega
aos outros a própria vida, decide por
puro capricho que quer ter Hilda como
empregada. Tanto ela quer e tanto ela
pode, que sequer precisa consultar Hilda, bastando que o marido desta “feche
negócio” com a patroa, praticamente
leiloando a esposa. Ter Hilda passa a
ser a principal ocupação da madame, e

“H
O cantor Almir Sater subirá ao palco acompanhado
por sua viola de dez cordas, mais conhecida como viola
caipira, e mostra ao público alguns clássicos de sua carreira como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Moreninha
Linda”, entre outros.
Serviço: Citibank Hall São Paulo, Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro,
tel. 4003-6464. Sexta (27) às 22h. Ingressos: De R$ 90 a R$ 260.
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É SOMENTE A MUDANÇA. VOCÊ ESTÁ SEGURO

A mudança está no ar. Estou vendo muitos dos meus amigos fazendo
grandes mudanças em suas vidas neste ano. Eu também estou tentando coisas novas. Se estamos nos mudando para uma nova cidade,
fazendo uma mudança em nossa carreira, tentando uma nova atividade
ou seguindo um sonho, lembre-se de que a mudança é uma coisa boa.
Mudança significa que nós nos libertamos de sentimentos de isolamento, separação, solidão, raiva, medo e dor. Criamos uma vida cheia
de paz maravilhosa, onde podemos relaxar e aproveitar a vida como
ela vem para nós, onde sabemos que tudo vai dar certo.
Eu gosto de dizer essa afirmação para a mudança: A vida é maravilhosa. Tudo é perfeito em meu mundo e eu sempre me movo para
um bem maior. Desta forma, não importa para mim em qual direção a
vida me leve, porque eu sei que irá ser maravilhoso.
No momento em que você está disposto a mudar, é notável como o
Universo começa a ajudá-lo. Ele lhe traz o que você precisa. Pode ser
um livro, um curso on-line, um workshop, um professor ou mesmo um
amigo que faz uma observação, que, de repente, tem um significado
profundo para você.
Se você está passando por uma fase de transição em sua vida agora,
lembre-se de elogiar-se por cada pequeno avanço que você fizer. Se
você está disposto a mudar, você pode. Se você estiver disposto a fazer
o trabalho envolvido, então você pode mudar sua vida para melhor.
Você tem o poder dentro de você.
Vamos afirmar: É somente a mudança. Estou seguro. Tudo está bem.
Com amor
Louise Hay
Regina Drumond

a apropriação vai se fazendo cada vez mais
intrusiva, até ela decidir que nem o marido
nem os filhos de Hilda poderão vê-la mais;
ela mesma, madame, dará banho em Hilda,
vestirá Hilda, cortará os cabelos de Hilda,
alugará Hilda aos amigos, emprestará Hilda
ao marido… O vampirismo estarrecedor
de Lemarchand não dá margem sequer

Forró
Elba Ramalho
costuma decidir
o repertório junto
ao público e dificilmente os clássicos
De Volta Pro Aconchego, Bate Coração, Asa Branca,
Banho de Cheiro,
Elba Ramalho.
Eu Só Quero Um
Xodó, Tenho Sede
e Na Base da Chinela ficam de fora. Outra característica do show é ter uma parte
reservada para improvisos. Pode parecer algo amador, mas não, a banda que a
acompanha é a banda do Mestrinho, o sanfoneiro que a acompanhou durante
anos e que conhece seu repertório completo, além de conhecer uma vastidão
de músicas dos grandes nomes do ritmo. A banda traz também Vinicinho Guimarães (zabumba), Michael Pipoquinha (baixo), Léo Rodriguez (percussão),
Thiago dos Santos (cavaco) e Elton Moraes (triângulo). Elba volta ao palco do
Canto após o sucesso do trabalho Cordas, Gonzaga e Afins, que homenageia
o rei do baião Luiz Gonzaga. O show é beneficente e destina verba em prol da
campanha da Taylla Cristina.
Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. Quarta (16) às 20h30.
Ingressos: R$ 45 e R$ 55 (no dia).

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

VALE - Um vale, cuidado com a saúde. Parente em
um vale, não se esforce demais nos afazeres. Estar
em um vale com os filhos, receberá inesperadamente
um dinheiro que lhe pertence. Animais em um vale,
riquezas. Atravessar um vale verde, contentamento à
vontade. Um vale sem nada, insatisfação e necessidade. Números da sorte: 04, 07, 38, 51, 43 e 47

Simpatias que funcionam
Afastar a outra do seu marido: Coloque em um
vidro um pouco de água, azeite e sal, escreva o nome
de quem deseja afastar em um papel branco e no final,
o nome de seu marido. Coloque dentro do vidro junto
com a mistura (sal, azeite e água), deixe no freezer.
Com certeza a pessoa irá se afastar.
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.

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)

Dicionário dos sonhos

Procure incluir momentos de diversão ao lado de quem ama, pois
o Sol na casa três, ajuda a mudar
a rotina neste final de semana e
melhorar a disposição. As relações
sociais em geral devem fluir bem,
com muita conversa e possibilidade
de fazer bons contatos e acordos.
83/383 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
A Voz do Morro,
exaltou em sambas a
malandragem de
tipos cariocas

Diz-se do
indivíduo
capaz de
perceber
detalhes
sutis
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Artistas que acabam
de se tornar
conhecidos do
grande público

Adiantadas
Uma das
Órgão de classe que metas do
defende a liberdade arrivista
de imprensa (sigla)

Grupo
sanguíneo
do receptor
universal

(?) presencial: não é
dada no curso por
Findar em corresalto estilo pondência

"(?) logo",
expressão
de despedida

Cerveja,
em inglês

Singulares
(fem.)
Eu, em
francês

Fora, em
inglês
(?) da
Argentina,
etapa sulamericana
do WRC
(autom.)
Gauss
(símbolo)

Motivação
imediata
do crime
racial

Dano
emocional
na base
da neurose,
segundo
Freud
Descrente
da existência de Deus
(fem.)
Pouco
profundas

Planta usada como
forragem
(?) Harris, ator da
série "Westworld"
Neto de
imigrantes
japoneses
no Brasil

A capacidade do
médium

"In (?) we
Trust",
inscrição
nas notas
do dólar
americano

O pronome
pessoal
como "te"
(Gram.)

Abreviatura
do livro
de Oseias
(Bíblia)

Palco do
comício
Dieta, em
inglês
100, em
romanos
Harmoniza;
concilia

País natal
de Hugo
Chávez
Nulidade
(?):
questão
polêmica
na Igreja

Guerrilha
basca que
capitulou
em 2011

Zezé
Motta,
atriz
brasileira

Grito que
se segue
à topada

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Abril de 2018. Dia de Santa Zita, São Tertuliano, São João, e Dia do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde.
Dia do Sacerdote e Dia da Empregada Doméstica. Hoje
aniversaria o vocalista Dinho Ouro Preto que completa 54 anos,
o ex-jogador de futebol Adhemar que nasceu em 1972, a atriz
Patrícia de Sabrit que faz 43 anos e a ginasta brasileira Ethiene
Franco nascida em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem longa vida e consegue
a solução dos problemas que enfrenta com rara facilidade.
Tem profundo respeito pelos pais e por pessoas que o tenham
apoiado em alguma época da vida. Durante toda a vida, sentem-se fascinados pelas coincidências. As mulheres sempre são
extremamente independentes. No lado negativo tende a tratar
de forma vingativa quem o tenha prejudicado ou provocado
algum mal para si.

BANCO
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

É melhor evitar coisas que não
foram programadas anteriormente
para não saírem diferente do que
foi planejado. O momento é ótimo
para grandes e decisivos negócios.
Deve evitar ficar só nesta sexta-feira,
precisa de companhia de alguém.
21/821 – Branco.

Lua em um aspecto negativo com
Saturno pode trazer melancolia e
pessimismo. Podemos ter cansaço
e indisposição. Para seguir o caminho correto será necessário tomar
algumas decisões da maneira mais
prática e direta. Podemos ter cansaço e indisposição. 62/462 – Azul.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Praça Ramos De Azevedo, s/n – República, tel. 3053-2100. Sábado
(12/5) às 20h, domingo (13/5) às 18h. Segunda (14/5),
quarta (16/5), quinta (17/5), sexta (18/5), segunda (21/5),
e quarta( 23/5) às 20h. Ingressos: De R$ 40 a R$ 150.
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Com o Sol em Touro deve procurar
ser muito firme em tudo que fizer. Não
deixe a desconfiança atrapalhe suas
relações. A Lua em mau aspecto com
Mercúrio dificulta a comunicação,
os deslocamentos e pode provocar
atrasos e mal-entendidos no final do
dia. 39/339 – Marrom.

Com o Sol na casa sete é tempo
decisões em sociedades e parcerias
sociais e profissionais. É bom medir
as palavras que podem comprometer
seu sucesso. A maneira de expressar
o querer e as emoções pode ser boa,
diga o que sente as pessoas e será
bem compreendido. 88/288 – Verde.

O Sol em Touro acentua a necessidade de ser prático e direto em suas
ações. Mostre com empolgação os
sentimentos, exagere nas declarações de amor. Cuide melhor de tudo
que diga respeito ao relacionamento
afetivo e será feliz no amor no final
desta sexta. 23/523 – Verde.

Uma das óperas mais populares do
repertório lírico mundial, La Traviata,
com música de Giuseppe Verdi e libreto de Francesco Maria Piave, no dia
12 de maio. Ambientada em Paris, no
século XIX, a obra, baseada em A Dama
das Camélias, de Alexandre Dumas
apresenta a cortesã Violetta Valéry e o
nobre Alfredo Germont se apaixonam
em uma festa, mas se veem aprisionados
aos preconceitos e às tradições de uma
sociedade conservadora e são obrigados a tomar decisões que alteram suas
vidas de forma irreparável. No papel
de Violetta, estão as sopranos Nadine
Koutcher e Jaquelina Livieri, e como
Alfredo, os tenores Fernando Portari e
Georgy Vasiliev.
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Sexta é seu dia favorável da semana,
indicando a chance de lucros e vantagens. Acredite, conseguirá tudo o
que desejar da vida, precisa apenas
acreditar nisso e seguir com seus
planos. O dia aumenta a cobrança
de chefes, pessoas em posição
superior ou até dos próprios pais.
92/592 – branco.

O momento aconselha a não improvisar para as coisas não saírem
diferente do que foi planejado. Fique
bem atento aos acontecimentos e
logo conseguirá algo que deseja há
muito tempo. Coloque um plano em
andamento, irá acertar mais e estará
bem mais extrovertido. 26/326 –
Amarelo.

É bom não esperar demais de
acontecimentos e situações que
estejam a caminho. Aumenta o
idealismo e a fixação em metas mais
elevadas e o senso de generosidade
que se amplia de forma positiva.
Persista em seus objetivos, mas
evite coisas arriscadas e perigosas.
17/517 – Amarelo.

Ópera
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Tendência de evitar exigências de
forma muito severa e com uma
imposição acima do normal. Se algo
não está saindo como deseja, essa é
a melhor hora de refletir, analisar e
encontrar soluções. Há uma liberação de forte energia que deve ser
bem aproveitada. 20/420 – Verde.

O Sol em seu signo aumenta a
cobrança de chefes, pessoas em
posição superior. Evite fugir dos seus
problemas porque as soluções virão
após seu aniversário. As relações
sociais em geral devem fluir bem,
com muita conversa e possibilidade
de fazer bons contatos e acordos.
28/728 – Verde.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,
Vergueiro., Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h.
Ingressos: R$ 30 e R# 15 (meia). Até 10/6.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta sexta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua transitando em Libra em bom aspecto com Vênus torna
a parte da manhã bastante sociável. As relações sociais em geral devem fluir bem, com muita conversa e
possibilidade de fazer bons contatos e acordos. Mas durante a tarde no a Lua em um aspecto negativo com
Saturno pode trazer melancolia e pessimismo. Podemos ter cansaço e indisposição. A Lua em mau aspecto
com Mercúrio dificulta a comunicação, os deslocamentos e pode provocar atrasos e mal-entendidos no final
do dia.
A Lua transitando em Libra em bom
aspecto com Vênus torna a parte da
manhã bastante sociável. Mostre
com empolgação os sentimentos,
exagere nas declarações de amor,
diga o que sente as pessoas. Se
precisar agir aproveite o espírito de
entusiasmo. 90/490 – Cinza.

para que a personagem da empregada
apareça em cena; embora tendo o nome
obsessivamente repetido ao longo da
peça, tudo o que soubermos de Hilda
será dito pelos outros.

3/god — moi — out. 4/beer — diet. 5/sorgo. 6/sansei.

Horóscopo

Cena de “Hilda”.
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Almir Sater

