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Quatro compositores,
protagonistas de um dos mais
importantes movimentos
musicais do século XX, a
Bossa Nova, sobem ao palco
para celebrar os seus 60 anos
o repertório do show inédito estão, entre outras, canções, Samba do Carioca, Entardecendo,
Bossa Entre Amigos, Barquinho e Até
Quem Sabe, entre outras. Os músicos
serão acompanhados por Jessé Sadoc
(trompete e Flugelhorn), Dirceu Leite
(sax e flauta), Jefferson Lescowich
(baixo acústico) e Renato “Massa”
Calmon (bateria). Pela primeira vez
reunidos em um show, Lyra, Donato,
Menescal e Valle estão juntos no palco
durante toda a apresentação, cantando
e contando histórias da época em que
se conheceram. Além de mostrar a afinidade, cumplicidade e amizade que os
une, também comemoram os 85 anos de
Carlos Lyra (dia 11). Cada qual com seu
estilo, mas tendo em comum a música
com melodias marcantes e simples, a
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Rudinei Borges.

O espetáculo “Medea Mina Jeje” é uma releitura do
clássico Medeia, de Eurípedes, um poema cênico no qual
Medea, uma mulher negra escravizada na Vila Rica de
Nossa Senhora de Ouro Preto, nas Minas Gerais do século
XVIII, narra o sacrifício de seu filho Age. A dramaturgia
de Rudinei Borges é constituída a partir da fricção entre
a narrativa polissêmica da Medea negra da Mina Jeje e a
leitura da clássica tragédia datada de 431 a.C. Na peça de
Eurípedes, a protagonista mata os próprios filhos para se
vingar do abandono de Jasão, por quem havia renunciado
à própria família e à terra natal. Em oposição à heroína
trágica, em Medea Mina Jeje, a escravizada Medea vê na
morte do filho a única libertação possível do sofrimento
causado pelo trabalho escravo nas minas de ouro que
moveram a economia brasileira colonial durante séculos.
Com, Rudinei Borges.

Carlos Lyra, Roberto Menescal, João Donato e Marcos Valle.

harmonia sofisticada, e a letra coloquial
que sempre marcou esse estilo musical,
influente em músicos e compositores do
mundo todo.

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R.
Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Sexta (11) e sábado
(12) às 21h e domingo (13) às 18h. Ingressos: R$ 60 e
R$ 30 (meia).

Divulgação

Serviço: Teatro Pequeno Ato, R. Dr. Teodoro Baima, 78, Vila Buarque. Sábados,
às 21h e domingos às 19h. Ingressos: 30 e R$ 15 (meia). Até 17/6.
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Áries
(21/3 a 19/4)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

(?) Fernandes,
ministro
do STJ
Ajuste;
trato
Fêmea do
elefante
Especulação; usura
Grande
cervídeo

Depósito
natural de
minério,
no subsolo

(?) contínuo: o que
vem em
seguida

Couros
grossos
Grande
serpente

Artigo
definido
(fem.)

Sinal
diacrítico
Conquista
de Senna

Desempenhar o
papel de
ator

(?) Leão,
cantora de
"Esse Seu
Olhar"

Puxar com
força (o
elástico)

"(?) Pelo
Mundo",
emissão do
canal OFF

Leste, em
francês

Pecado,
em inglês
12, em
romanos

Anno
Domini
(abrev.)
Fruta
usada na
piña
colada

Quitação
Filho, em
inglês

Planta ornamental
de cores
variadas
Rafael (?), tenista
espanhol
Repelentes de
vampiros (Folcl.)

BANCO

Os pensamentos que
afligem o
deprimido
60

Solução

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é um líder potencial e costuma ser
dotado de considerável magnetismo pessoal. É uma pessoa que têm
sempre uma visão bem clara do que querem fazer. É muito imaginativo
e prático. Longe da carreira pode sentir necessidade de levar uma vida
reservada. No trabalho, se envolve excessivamente com o que faz. Normalmente encara a vida com paixão e é muito apegado à família. Deve
lembrar-se de olhar sempre adiante, além das aparências. É preciso
que sempre haja com humildade em todos os setores da vida.
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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Câncer
(22/6 a 22/7)

Erguida;
levantada
Desejo do
pacifista
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Libra
(23/9 a 22/10)

Personagem de "O
Guarani"
(Lit.)
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Arco-(?),
símbolo
do movimento gay
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Simpatias que funcionam
Para arrumar um bom emprego: Se está procurando
um bom emprego, aqui está uma simpatia poderosa para
chamar um emprego bom. O melhor momento para fazer
esta simpatia é na noite, e já aproveitando também pode
fazer uma oração antes de dormir. Para isso, vai precisar
de 2 dias. Para que a simpatia seja pura e poderosa, lave
as mãos antes. Sai fora da sua casa e limpe o portão. Caso
morar num condomínio, basta com limpar meio metro.
Enquanto você estiver limpando faça uma oração para
arrumar emprego, que é o que vai trazer esse bom trabalho
para você. Esta é a oração que tens que fazer: Senhor dos
empregos, me arrume um emprego, quero trabalhar, e se
tiver onde diga o nome do “estabelecimento ou empresa”.
Troque a palavra estabelecimento ou empresa, pelo lugar
onde você quer trabalhar.

TERÇA 15 de Maio de 2018. Dia de Santa Cássia, Santa Dionísia,
São Torquato, Santo Isidoro, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a
saúde. Dia do Combate à Infecção Hospitalar, Dia do Assistente
Social, Dia do Gerente de Banco e Dia do Professor Aposentado.
Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol Raí que nasceu em 1965, o
ator, escritor e diretor de cinema Chazz Palminteri que faz 66 anos e
o ator André Segatti, que nasceu em 1972.

Fixador de
penteados
Acusada
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BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria e
riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, viagem
próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é aviso de
felicidade no amor e que seus desejos se tornarão realidade.
Números de sorte: 20, 29, 32, 45 e 68

Comemorações e aniversariantes do dia

Forma de
escolher
algo aleatoriamente
Ismael
Silva,
sambista
Frank (?),
cineasta
de "A Mulher Faz o
Homem"

H

Dicionário dos sonhos

Terá bons resultados do que tenha
sido iniciado há pouco tempo nestes
dias do meio de maio. Saia da rotina
usando o seu poder enorme de
comunicação e o sentimento mais
puro. Haverá tensão nos relacionamentos devido a possibilidade de
gastos a mais. 97/997 – Cinza.

Que não
refletem
luz (fem.)

I

O dia não é bom para o amor, mas
em compensação dá bons lucros e
êxito no trabalho. As atividades mais
práticas tendem a preocupar, é bom
resolver tudo logo para não sofrer
aflições mais tarde. Continue lutando
por seus interesses e motivações e
logo as alcançará. 53/153 – Amarelo.

Faça aquilo que lhe agrada e traga
satisfação, mas não inveje o que
ainda não possui. Uma associação
pode estar nascendo neste final de
mês, por isso prepare seu espírito
suavemente, sem aflições. No lar
pode haver tendência a atritos e
discussões. 43/443 – Azul.

Admitido
por hipótese
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É hora de expandir os horizontes ao
sucesso e a realização profissional.
Até o final deste mês de maio, colherá
os resultados daquilo que iniciou ou já
realizou há alguns meses. Ouvindo e
compreendendo, haverá harmonia e
tranquilidade no lar junto da família.
15/415 – Marrom.

No lar pode haver tendência a atritos
e discussões na noite desta terça. Os
relacionamentos só se firmam através
do diálogo que pode ser decisivo neste seu dia favorável da semana. Isso
levará a um entendimento completo
no amor e melhorará sua vida sexual.
52/752 – Verde.

O dia não traz felicidade nas relações
amorosas, mas em compensação dá
bons lucros e êxito nos negócios. É
importante aprimorar a questões
em andamento e usar de bons sentimentos para encontrar soluções.
Deixe as minúcias de lado e veja o
que é importante. 28/928 – Verde.

Cássio Ramos (fut.)
Ataques (?), eventos
como o de Nice (2016)
e de Barcelona (2017)
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Um bom entendimento irá aprofundar uma relação sexual ou ajudará
a evitar o sentimento de ciúmes de
alguém. Toda a atividade ligada à
divulgação de ideias e ao conhecimento tende a obter bons resultados.
Melhore as condições no ambiente
do lar, renove seus sentimentos.
61/861 – Azul.

As conferências e outras atividades
ligadas à divulgação de conhecimento tendem a obter bons resultados.
Abrem-se novos caminhos, mas
evite a desconfiança e o pessimismo
exagerado em assuntos de dinheiro.
No trabalho, em breve terá oportunidades, aguarde um pouco mais.
67/567 – Amarelo.

No lar podem acontecer debates e
discussões aumentando a tendência
a atritos e discussões. Use de diplomacia e terá boa disposição para a
vida social que pode ter aborrecimentos familiares e profissionais.
Terá novos rumos a tomar em sua
vida em breve. 34/534 – Amarelo.

© Revistas COQUETEL
Povo liderado por
Montezuma II
Entidade que promove
as Olimpíadas (sigla)

Atração de
Órgão que
Documen- karaokês
defende a CLT
to como o da LiberEm
em
papiro dade (SP) seguida Nem,
inglês

X I
I A
I NS

Pense, tenha momentos de reflexão
e meditação para não se perturbar no
início de seu período mais delicado
do ano que começa nas próximas
horas. Os amigos podem ficar mais
distantes. Descanse e relaxe para
que o que espere chegue naturalmente depois do seu aniversário.
81/781 – Branco.

Um forte interesse por progredir
aumenta os ciúmes e as aflições.
Nesta terça pode haver tensão nos
relacionamentos afetivos devido a
possibilidade de gastos a mais. No
final da tarde aproveita para mudar
a rotina e ter alguma novidade prática na carreira profissional. 93/293
– Branco.

www.coquetel.com.br
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É hora de expandir os horizontes ao
sucesso e a realização profissional.
Aumenta o afeto e a compreensão
junto da pessoa que ama e poderá ter
momentos inesquecíveis na relação
a dois. Seja prático, corrija os erros e
aumente seus acertos neste seu dia
favorável da semana. 41/841 – Cinza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

S

Esta terça é o primeiro dia da lunação. A Lua plena no signo de Touro torna o dia muito bom para começar coisas novas
e iniciar novas relações. As 08h49 da manhã entra a Lua Nova e anuncia período do mês em que há maior receptividade
a novidades, mesmo que tudo ainda possa parecer obscuro, surgirão inúmeras possibilidades nesta entrada de lunação.
A parte da manhã possui uma energia ótima para ir adiante à direção de novos objetivos, embora sem pressa, no passo
próprio do ritmo taurino. À tarde, a atenção pode estar voltada para os interesses financeiros e para fazer aquilo que agrade
aos sentidos.

di Biasi, Débora Duboc, Carlos Casagrande, Jairo
Mattos e Nelson Baskerville também estão entre os
atores. Outro charme é a voz da cantora portuguesa
Eugênia Melo e Castro que interpreta a canção de
encerramento do filme. Produção de baixo orçamento
(até um milhão de reais), Primavera foi rodado ainda
em película, contando apenas com captação parcial
de recursos, o que protelou sua finalização ( www.
primaveraofilme.com).
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O filme Primavera, produzido pela Notábile Filmes, acaba de ganhar a etapa de abril do LAIFFA
(Los Angeles Independent Film Festival) como
Melhor Longa-metragem, e deverá participar da
mostra competitiva que acontece em dezembro,
em Hollywood (EUA). Primavera - que tem roteiro

e direção do multipremiado cineasta Carlos Porto
de Andrade Júnior - estreou em março no FESTin Festival Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa.
Filmado em 2005, o longa narra a saga de uma família
de origem portuguesa com elenco estelar de mais
de 40 atores, que usam belos trajes de época. Entre
eles estão Ana Paula Arósio, Ruth de Souza, Marília
Gabriela e Werner Schunneman, além o derradeiro
trabalho de Ruth Escobar (1935 - 2017). Emílio
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Horóscopo

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. Quarta (16)
às 20h30. Ingressos: R$ 45 e R$ 55.

Elba Ramalho

Nota

A artista Elba Ramalho costuma decidir o repertório junto ao público
e dificilmente os clássicos De Volta Pro Aconchego, Bate Coração, Asa
Branca, Banho de Cheiro, 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.

2/og. 3/est — nor — sin — son. 4/íris — nalu. 8/anaconda.

Presença
Deixe brilhar a presença de seu coração e de sua alma.
Dentro de cada um de vocês está uma centelha divina da Luz do
Criador e esta centelha fica maior e mais brilhante à medida que você se
abre e se torna mais amor. É a luz do trabalhador da luz que se irradia
do seu interior que atrai outros que estão prontos para despertar para
as possibilidades de que há algo mais. Aprecie esta luz através da sua
prática espiritual e siga a orientação do seu coração.
Saiba que você está seguro e protegido e sob o decreto dos anjos.
Permita que eles lhe ofereçam coragem, proteção e tudo o que se
relacione com a sua busca pela verdade e propósito divino. À medida
que você resplandece uma luz tão brilhante como um farol para os
outros, você irá antecipar a nova era para a Terra.
O Mantra para hoje é: “Estou alinhado com a presença divina do
amor em mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn
Regina Drumond

Forró

