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Divulgação

Substantivo amor

Divulgação

Gal Costa
Gal Costa sobe ao palco com
o show "Espelho d`água",
acompanhada pelo violonista
e guitarrista carioca Guilherme
Monteiro

O

Também autor, Antonio Ranieri divide o palco com
Rogério Mendes na comédia romântica Vidros Arriados.
O texto tem como objetivo falar da pluralidade que há no
substantivo amor. O sentimento em sua essência, sem
barreiras, rótulos, julgamentos e muito menos quaisquer
tipos de bandeira.
Luiz tem um anel de prata na mão direita, Mario uma
aliança de ouro na mão esquerda. Dois Homens. Dois
universos opostos e entre eles o destino, que salpicado de
emoções e contrariedades, dão vida a esta comédia romântica. Mario e Luis, cada qual no seu mundo, vivem uma vida
sem brilho, cansados do cotidiano sem afeto. De um lado,
um homem com todas as características heterossexuais,
um estereótipo de pai da família perfeita, mas que está
insatisfeito. E do outro, um homem com todo o estereótipo
gay em busca da família perfeita. São surpreendidos por
olhares curiosos, gentilezas por demais e pelo destino que,
fanfarrão, chega com novas perspectivas trazendo o mais
bonito e simples sentimento, o Amor.
Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Franklin Roosevelt, 158, Consolação, tel.
3258-4449. Quartas e quintas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 28/6.
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Neste dia de sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus
quer que você saiba...... Que o desejo é uma força poderosa
que pode ser usada para fazer as coisas acontecerem. Mas não
confunda desejo com expectativa, ou com necessidade. O desejo
tem uma qualidade inteiramente diferente. Você pode desejar
algo que não precisa nem exige ter. Essa pequena diferença
faz tudo funcionar. Essa pequena diferença é o grande truque.
Deseje, não Exija. Desejar impulsiona. Exigir força. A vida não
é para ser forçada, mas ela pode ser seduzida... Qualquer um
ou qualquer coisa que você esteja tentando forçar hoje, pare.
Simplesmente... volte para o algodão suave do desejo.
Amor, seu amigo,
Neale Donald Walsch

guitarra e no violão de Guilherme Monteiro
a mesma sofisticação de seus shows com
banda, conciliando sempre delicadeza e
intensidade.

Solo de stand-up
A atriz e comediante Nany People fará
única apresentação do stand-up TsuNANY
Turbinado. O solo relata os diversos “malsucedidos hábitos” da vida moderna, como a
cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos
em excesso, os hábitos alimentares desregrados,
o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de
celulares e, consequentemente, os hábitos sobre
os relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.
No espetáculo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora
social, que expõe assuntos sobre os diversos
temas e permite o espectador se tornar um
observador de si mesmo e, é claro, mantendo
a linha espontânea e a intensa interação com
o público.
Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588,
Tatuapé, tel. 2227-1025. Quinta (3) às 21h30. Ingressos: R$ 50 e R$
25 (meia).
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Simpatias que funcionam
Manter o amor do casal: Pegue um vidro de boca larga, pétalas
de rosas de todas as cores, uma mecha dos seus cabelos, raspas
das suas unhas e um objeto de uso pessoal do seu amor (pode
ser uma meia, uma roupa fora de uso, etc.). Coloque tudo dentro
do vidro, acrescente algumas gotas do seu perfume predileto e
feche-o firmemente. Acenda uma vela vermelha e lacre a tampa
do vidro com gotas da cera da vela derretida. Enterre esse vidro
ao pé de uma árvore bonita durante 21 dias. Retire e guarde o
vidro num local onde não possa ser visto ou tocado por ninguém.
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
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, fartura.
Com flores perfumadas indica um amigo leal e bondoso. Mas
uma árvore seca sem folhas e frutos corresponde à avareza
e a ignorância, perdas e pobreza. Árvore com flores avisam
a chegada do amor. Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

A Lua em Capricórnio no final da
noite ajuda a traçar metas. Os impedimentos começam a se dissipar
gradativamente com o Sol em Touro,
mas é preciso critério e bom senso
em suas ações. O dia é bom para
traçar planos visando ganhar mais
dinheiro. 57/757 – Branco.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 03 de Maio de 2018. Dia de São Felipe, São Tiago
Menor, Santa Maura e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a
esperança. Dia do Sol, Dia do Parlamento e Dia do Sertanejo. Aniversariam: o vocalista Frank Valli que faz 81 anos,
o cantor Agnaldo Rayol que também faz 81 anos, a escritora e
jornalista Nélida Piñon que também nasceu em 1937 e o ator
Bruno Mazzeo que nasceu em 1977 e completa 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é sempre solidário com os
menos afortunados. Responsável e dedicado, pode trabalhar duro
quando tem alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade
corajosa e audaciosa, é trabalhadora com bom senso para os
negócios e jeito para lidar com assuntos políticos ou públicos.
É sempre levado a ter premonições, embora nem sempre se dê
conta disso. No lado negativo precisa evitar o excesso de sinceridade, com o mau humor, exigências e inquietudes.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Devem melhorar suas condições
de vida, mas não deve gastar mais
dinheiro do que ganha. Na parte
emocional, analise friamente a situação, corte excessos. Aproxime-se
de pessoas objetivas, que lhe ajudem
com conselhos úteis. 46/746 – Azul.

Os planos devem ser seguidos, sem
alterações de última hora e de forma
firme e definitiva. Será fundamental estar preparado para receber
as surpresas. Às 21h51 a Lua fica
fora de curso no nosso signo até
ingressar em Capricórnio às 23h07.
40/540 – Azul.
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Hábito que contribui para o
desenvolvimento de doenças
cardiovasculares
Álbum de Ivete Sangalo
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Mais ação ao retomar suas atividades
com maior força e dedicação. A Lua
em seu signo Capricórnio a noite
aponta um momento de cuidar dos
detalhes práticos e aumentar os
vínculos. Se precisar, improvise
em alguma coisa, para os planos se
concretizarem de qualquer maneira.
28/528 – Amarelo.

Com o Sol em Touro, na casa sete,
você pode firmar importantes
alianças, parcerias e sociedades.
Aproxime-se de pessoas objetivas,
que lhe ajudem com conselhos úteis.
É tempo de levar adiante planos e
realizar metas na vida social e no
contato familiar. 67/167 – Verde.

Mantenha a calma ao tentar resolver
negócios de dinheiro, já que o dia
pode trazer prejuízos. É hora da
reserva e da cautela nas ações. Será
necessário agir com muita cautela,
pois podem surgir imprevistos em
todos os setores de sua vida. 89/289
– Verde.

www.coquetel.com.br
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Alguém irá se aproximar mais uma
vez trazendo harmonia e satisfação.
Mantenha-se atento para captar
ideias que trarão novos rumos à sua
vida. Em breve terá o que deseja desde que continue acreditando naquilo
que se propõem. 93/393 – Azul.

A responsabilidade social e a
conquista da ação são elementos
positivos. É A Lua em bom aspecto
com Urano à noite pode trazer boas
ideias e muita ousadia. É tempo de
alargar os horizontes, olhar adiante
e preparar o futuro neste mês de
maio. 56/356 – Amarelo.

Precisa aumentar a dedicação e
o esforço pessoal em suas ações.
Organizem melhor o cotidiano ou
planejem aquela viagem. Em breve
terá satisfação de um desejo há
muito tempo acalentado, saiba esperar. É hora da reserva e da cautela.
69/469 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Maior atividade social e bons negócios em andamento irão trazer satisfação e equilíbrio. Faça apenas aquilo
que for objetivo e bem pensado para
não se arrepender depois. Se surgir
algum imprevisto será passageiro,
mas tenha cuidado com tudo que
lhe diga respeito. 81/881 – Branco.

O Sol em seu signo aumenta a energia
e disposição para agir, desde que o
faça com disciplina e cuidado. Os
resultados há muito esperados chegarão depois do aniversário. A resolução
de questões que envolvem estudos
e pesquisas também pode caminhar
de forma favorável. 66/366 – Verde.

Serviço: Auditório Simón Bolívar, Av. Auro Soares
de Moura Andrade, 664, Portões 8, 9 e 13, Barra Funda.
Quinta (10) às 20h30. Ingresso: R$ 100.
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A Lua em Sagitário torna o astral extrovertido e traz confiança. Precisa
valorizar aquilo que já tem em mãos.
Evite a forte tendência à preguiça e
ao desleixo. Com a Lua em Capricórnio no final do dia seja determinado
em suas ações e aguarde surpresas.
80/580 – Vermelho.

Samba

Com mais de 70 anos de carreira, especial
humor, vocais e arranjos bem estruturados
e repertório exclusivo, os “Demônios da
Garoa” provocam em cada apresentação um
entusiasmo singular na plateia, com grandes
sucessos como “Trem das Onze”, “Saudosa
Maloca” e “Tiro ao Álvaro”. O grupo agrada
desde os mais antigos que acompanham a
carreira, até os mais novos fãs, que descobriram a alegria e a personalidade marcante
da banda, com suas vozes inconfundíveis. O
show promete ganhar contornos exclusivos
com a participação de outros nomes da
música. Pedro Mariano trabalha com um
novo projeto, o show “Música e Voz”, onde
apresenta canções de artistas consagrados,
como Tom Jobim, Djavan e Vinicius de
Moraes. Para completar o time que se apresentará no palco do auditório Simón Bolívar,
a paulistana de voz doce Tiê, com quatro
discos lançados e composições conhecidas
nacionalmente, como “A Noite”, do álbum
“Esmeraldas”.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o décimo oitavo dia da lunação. A Lua em Sagitário torna o astral extrovertido e traz confiança.
O dia será favorável para contatos com outras culturas e também para estudar assuntos filosóficos e
religiosos. A resolução de questões que envolvem estudos acadêmicos e pesquisas também pode caminhar
de forma favorável. A Lua em bom aspecto com Urano à noite pode trazer boas ideias e muita ousadia. Será
fundamental estar preparado para receber as surpresas. Às 21h51 a Lua fica fora de curso até ingressar
em Capricórnio às 23h07.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba,
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sábado (5), às 21h e
domingo (6) às 19h. Ingressos: R$ 220 e R$ 180.

2/su. 3/arm. 4/dedo — moon — test. 6/bonsai. 7/nicósia.

Horóscopo

Gal Costa apresenta o show “Espelho d`água”.

Divulgação

Rogério Mendes e Antônio Ranieri.

roteiro se concentra nos temas
que se tornaram clássicos na voz
de Gal Costa. O repertório foi
escolhido a quatro mãos pela cantora
e pelo jornalista Marcus Preto, que
também divide com Gal a direção do
espetáculo. Desde a primordial Coração
Vagabundo (Caetano Veloso), canção
que abria o primeiro álbum de Gal,
até alguns de seus maiores sucessos,
como Folhetim (Chico Buarque), Vaca
Profana (Caetano Veloso), Sua Estupidez (Roberto e Erasmo Carlos), Volta
(Lupicínio Rodrigues) e Baby (Caetano
Veloso). A música Espelho d’Água é a
primeira parceria de Marcelo Camelo
(Los Hermanos) com o irmão, o poeta
Thiago Camelo. A canção está no disco Estratosférica, recém-lançado por
Gal Costa. Apesar das características
intimistas do espetáculo, Gal busca na

