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Reestreia
Um dos mais importantes
textos de Timochenko Wehbi,
"Palhaços", reestreia dia 9 de
junho em montagem estrelada
pelo eterno trapalhão Déde
Santanaacompanhado do ator
Fioravante de Almeida, sob a
direção de Alexandre Borges
tragicomédia, escrita por Timochenko Wehbi na década de
1970, narra a história de um
palhaço que tem a sua rotina alterada
ao se deparar com um espectador em
seu camarim. O encontro entre Careta
(Dedé Santana), verdadeiro nome de
José, e Benvindo (Fioravante Almeida),
um vendedor de sapatos, faz com que
ambos questionem a vida e a própria
existência de uma maneira espirituosa,
opondo o palhaço profissional ao palhaço da vida. Durante a conversa, os personagens passam a se provocar, como

A
O espetáculo de música erudita, com referências populares brasileiras, Terceiro Sinal. “Terceiro Sinal tem a
premissa de divulgar o gênero música de câmera, assim
como agraciar e difundir a obra póstuma e inédita do
maestro Cyro Pereira, um dos artistas brasileiros mais
completos dentro do cenário musical contemporâneo”,
ressalta o compositor Newton Carneiro. O espetáculo
conta com a participação dos músicos Newton Carneiro
(viola), Mariô Rebouças (piano) e Luiz Guello (percussão).
No programa, Suíte Brasiliana - 1º movimento - Samba
e Suíte Brasiliana - 3º movimento – Choro, entre outros.
Com, Newton Carneiro (viola), Mariô Rebouças (piano)
e Luiz Guello (percussão).

Cena da peça “Palhaços”.

em um jogo entre essas figuras opostas,
desestabilizando crenças e valores, que se
desnudam e refletem acerca de suas escolhas. A todo instante, um dos personagens
parece dominar a cena quando, com um
simples gesto, o outro rouba a atenção e
o poder momentâneo do diálogo. As distâncias e as proximidades existentes entre
Careta e Benvindo, remetem à metáfora

Andrea Leal

Newton Carneiro, Mariô Rebouças e Luiz Guello fazem
apresentação gratuita de música erudita,
com referências populares brasileiras.

Serviço: Espetáculo: Terceiro Sinal, Local: Auditório Oliver Toni – USP,
Rua da Reitoria, 215 , Prédio 6, Cidade Universitária. Segunda (25) às 15h.
Entrada franca.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Meditação.
A Meditação é fundamental.
Procurar uma saída, ou uma maneira de simplesmente ser, a meditação
é a resposta. Tanto tempo é gasto ao pensar que você não tem tempo
para tal prática que você, muitas vezes, não compreende. A meditação
é a melhor coisa que você pode fazer por você.
A meditação é a maneira mais fácil de encontrar soluções para problemas difíceis. Ela o ajuda a encontrar o equilíbrio em questões mentais
e emocionais, e o ajuda a encontrar maneiras de se expressar com
amor e confiança. Quando uma prática de meditação faz parte de sua
vida, você está mais sintonizado com a energia ao seu redor e encontra
soluções em lugares desconhecidos e, a cada dia, as coisas começarão
a parecer cada vez melhores e mais brilhantes.
Pensamento para o dia de hoje: Passe algum tempo em meditação e
contemplação e seu mundo fluirá com mais tranquilidade, paz e tudo
o que você escolher criar.
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Tributo
As requebradas e trejeitos do Rei do
Rock, recriadas pelo intérprete Gilberto Augusto, conhecido como o melhor
cover de Elvis Presley de toda América
Latina faz apresentação única, do show
Elvis The Concert – O Tributo. Com a
mesma formação dos shows de Elvis
nos palcos e participação da banda e
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TERÇA 12 de Junho de 2018. Dia do Imaculado Coração de Maria, Dia
de São Onofre, São Olímpio, Santa Iolanda, São Gaspar de Búfalo, e Dia
do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a serenidade. Dia do Correio Aéreo
Nacional, Dia do Enxadrista e Dia dos Namorados. Hoje aniversaria
o pianista e compositor Chick Corea, que nasceu em 1941, José Adilson
Simpatias que funcionam
Rodrigues dos Santos o Maguila que nasceu em 1958, o jogador de futebol
PARA ENCONTRAR O AMOR: Para essa simpatia de Flávio Conceição que faz 44 anos, a modelo Adriana Lima que chega aos
atração do amor será preciso uma imagem de Santo Antônio, 37 anos e o jogador Philippe Coutinho que nasceu em 1992.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito psíquico e
desde cedo utiliza suas percepções nessa área para melhorar sua vida
cotidiana. Em geral possui o dom de acalmar as pessoas nervosas e
dificilmente tende ao uso de drogas, álcool e cigarro. Caso venha a
envolver-se com uma dessas substâncias, terá certa facilidade em
abandoná-las. Dá-se bem com o sexo oposto, sobretudo em virtude da
magia de seu temperamento.

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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Benefício dado aos que não podem arcar com as custas de um
processo Mania de Ver de novo
fazer rimar palavras (o texto)

Comemorações e aniversariantes do dia

BARRIGA – Sua própria barriga: saúde. Sentir dores: perturbações em negócios. Barriga inchada ou grande: sorte aumentada.
Barriga de gravidez: amadurecimento. Ver barriga de outra
pessoa: intrigas. Números de sorte: 04, 07, 38, 43, 47 e 51.

uma maçã e um pouco de mel. Primeiramente, posicione a
imagem de Santo Antônio embaixo de sua cama e deixe-a lá
por 3 noites consecutivas. Durante todas as noites, sempre
que for se deitar, visualize seu corpo completamente cercado
por uma luz rosa celestial. Peça a Santo Antônio que lhe
ajude a encontrar um grande amor. Ao fim da terceira noite,
ou seja, na manhã do quarto dia, retire a imagem de Santo
Antônio debaixo da cama e prepare um banho com as cascas
da maçã e uma pequena colher de mel. Refaça mais uma
vez seu pedido e não se esqueça de colocar toda sua fé nele.

Conflito
que se
iniciou em
2011
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Dicionário dos sonhos

Procure dar mais afeto para a pessoa
amada e não queira que prevaleça
sua vontade. A atenção dada às pessoas lhe será retribuída. Receberá
em breve o que der aos outros em
dobro, por isso mostre solidariedade
para com seu próximo e ganhe mais.
12/112 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O meio deste ano será de novidades através de contatos sociais e
profissionais que prometem ser
intensos. O momento é bom para os
negócios em andamento e a solução
de problemas antigos. Mantenha rotina evitando questões importantes.
52/952 – Cinza.

O dia deve ser levado dentro da rotina, mantendo a alegria e otimismo.
Não deixe de valorizar a ajuda de
alguém, pois precisa de apoio aos
seus planos para que possam se
realizar. Esteja certo que sozinho
poderá muito pouco, precisa da
ajuda dos outros. 89/489 – Violeta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Evite prometer aquilo que não pode
cumprir, para não se arrepender
mais tarde por suas palavras. A Lua
está no final da fase minguante e por
isso mantenha a rotina. Use de força
de vontade e muita disposição para
festejar no final do dia com quem
ama. 57/757 – Marrom.

Dose as emoções, estabilizando as
relações para que tudo caminhe muito bem e consiga o que quer. Tenha
atenção com o que diz respeito a sua
vida sentimental e afetiva. O dia é
ótimo para a vida social e ficará mais
fácil estimular o desejo e o romance.
35/235 – Bege.

Controle os fortes sentimentos que
estão sendo despertados, evite a melancolia e a tristeza. A Lua minguante aconselha a evitar compromissos
que exijam decisões importantes.
Procure ser mais meticuloso nas
suas escolhas, mas sem exagerar.
65/665 – Verde.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra
Funda, tel. 3611-3042. Sexta (15) às 21h30. Ingressos:
de R$ 40 a R$ 80.
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Controle seus impulsos e procure
viver a vida do jeito que ela se
apresenta sem ilusões. Com a Lua
minguando ainda toda a terça é melhor realizar tarefas ou estudos em
lugares mais reservados ou familiares. Logo alcançará o que deseja, mas
precisa agir de uma forma prática e
direta. 92/692 – Violeta.

Irá melhorar a convivência com as
pessoas mantendo a calma e a paciência diante das dificuldades. Veja se
os objetivos estão sendo cumpridos
e faça valer sua vontade. Mas é bom
estar atento para não atropelar o parceiro ao tomar atitudes impensadas.
42/342 – Amarelo.

Mesmo fazendo valer sua vontade
veja se está correto ao tomar uma
atitude, e não tenha pressa para
decidir-se nada, já que esta será a
grande inimiga. Não deve desistir
de um projeto que dará certo após
o aniversário. No trabalho, a capacidade de liderança cresce e o ritmo
acelera. 53/553 – Amarelo.

de “Melhor Elvis do Brasil”. São 20
anos de carreira premiada no Brasil
e no exterior com apresentações em
Memphis, terra de Elvis, e em Miami,
onde se apresentou no concurso
Miss Brasil – USA, além de mais de
10 títulos e prêmios.
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Veja a realidade da vida como ela
realmente é e prepare-se para boas
novas que devem chegar logo. Evite
fugir dos seus problemas, pois as
soluções virão de forma prática depois que o Sol entrar em seu signo.
Priorize as tarefas de curto prazo,
que dependem apenas de você.
96/696 – Cinza.

Dia para manter a rotinas e evitar
mudanças em seus projetos que
podem sofrer dificuldades. Viagens
e passeios de última hora não devem
ser feitos durante todo o dia. De todo
modo, ficará mais fácil estimular o
desejo e apimentar o romance na
intimidade. 72/372 – Azul.

Serviço: Galeria StudioTrend, R. Costa
Carvalho, 213, Alto de Pinheiros. De
segunda a sábado das 9h às 18h. Entrada
franca. Até 13/7.
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Você estará mais sensível e cheio
de sentimentos que podem levar
a desentendimentos durante esta
terça-feira. Com a Lua minguando
é melhor evitar negócios e ações de
última hora. Encontros e comemorações estão favoráveis no final do
dia. 56/956 – Branco.

A exposição Retratos de
Mãe traz imagens da fotógrafa
pernambucana Andréa Leal
e quem escreveu cada uma
das histórias retratadas foi
a jornalista Silvia Bessa. No
mote , uma parteira, de 80
anos, ícone do parto humanizado, que já realizou mais
de seis mil procedimentos,
uma jovem mãe negra que
cria sozinha a filha e defende a venda de mais bonecas
negras nas lojas infantis.

Histórias reais fazem parte
de uma exposição de fotos
do projeto Retratos de Mãe.
A mostra reúne dezoito casos
reais que marcam momentos
de amor e cumplicidade entre
mães e filhos, biológicos ou
adotivos. A mostra conta com
um aplicativo de realidade
aumentada que exibe um
vídeo de cada mãe contando
sua trajetória de amor, luta e
superação.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua passa para Gêmeos desde as 03h54 desta terça e faz buscarmos
por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará mais. Estamos
com muita disposição para circular e tagarelar. Na parte da manhã as pessoas tendem a querer se afirmar e isso
pode levar a discussões e conversas agressivas. Mesmo assim os relacionamentos sólidos continuam em boa fase.
Na metade do dia podemos ficar em dúvida sem saber qual o caminho a tomar numa situação. No final da noite,
pode aumentar à tendência a insônia neste final de lua minguante.

Realidades

do grupo vocal Memphis, o espetáculo
é uma grande produção que relembra os
memoráveis concertos do Rei do Rock
em Las Vegas. “You’ve lost that loving
feeling”, “May Way”, “Love me Tender”
e o sucesso “Blue Suede Shoes” fazem
parte do repertório. Gilberto Augusto,
com seu desempenho e timbre marcante,
semelhante ao do cantor norte-americano, conquistou em 1993 o primeiro título

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

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta 943 , Consolação),
288, Centro, tel. 3151- 4141. Sábados às 22h e domingos às
18h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 5/8.

3/can. 4/idol — laet — ross. 5/coast — scene — trole. 7/egípcia. 8/ecolalia.

Horóscopo

Áurea: essa é a história de uma mulher que imergiu no mundo
da microcefalia para fazer a diferença.

dos homens que lhes assistem na plateia.
Palhaços é um convite à reflexão sobre
o verdadeiro papel do artista, o que faz
com que o público ultrapasse o espaço
da lona, do espaço cênico, para ver de
perto o verdadeiro palhaço.

