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“A Casa da Mariquinhas”
O espetáculo
musical “A Casa da
Mariquinhas” - Um
cabaré português com
poesia e fado encerra
sua temporada
dia 11 de março

Rafael Sampaio

Lazer & Cultura

o palco, os atores costuram poesias de autores expressivos da
literatura portuguesa como
Fernando Pessoa, Florbela
Espanca, José Régio e Bocage
aos fados que marcaram a
cultura lusitana. Entre as músicas, “É Loucura”, “Só Nós
Dois É que Sabemos”, “Perseguição”, “Casa Portuguesa”, “Grândola Vila Morena”,
“Esquina de Rua”, “Maldição”
e “Estranha Forma de Vida”,
além da canção-título “A Casa
da Mariquinhas”. Os espectadores, sentados em mesas
espalhadas pelo Botequim
são envolvidos pela atmosfera
dos antigos cabarés, como nos
ambientes chamados “fado
vadio”, em que as pessoas
cantavam e bebiam junto com
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No lugar da guitarra e da energia rock’n’roll que o acompanha há
anos, Frejat sobe ao palco apenas com sua voz e violão. No repertório,
um passeio pelos sucessos de sua trajetória artística, e também por
músicas de artistas que ele sempre gostou de ouvir. Como o próprio
artista define, “a ideia é fazer um show intimista tocando minhas
músicas, algumas delas sucessos e outras que não toco há muitos
anos.” Entre as conhecidas estão Segredos, Amor Pra Recomeçar,
Homem Não Chora, O Poeta Está Vivo, Por Você e Todo Amor que
Houver Nessa Vida. E também canções de compositores que o artista
admira como Trocando em Miúdos (Chico Buarque e Francis Hime)
e Carpinteiro do Universo (Raul Seixas e Marcelo Nova).

os fadistas. No passado, A Casa
da Mariquinhas foi uma animada casa de raparigas. Leiloada,
se tornou uma respeitável e
discreta casa de penhor. Do
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Neste dia da sua vida querido amigo(a), acredito que Deus quer
que voce saiba,… Que quando você ora por pessoas, tende a
modificar sua atitude com relação a elas. Norman Vincent Peale
disse isso, e ele tocou em algo verdadeiramente profundo. Se
pessoas estão irritando você neste momento, diga uma prece
para elas. Envie a elas suas melhores energias.Nada modifica
tanto o meio-ambiente como alguém decidir amar outra pessoa, independentemente de qualquer coisa. Amor, seu amigo.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Março de 2018. Dia de São João de Deus, Santa Herênia,
São Urbano, São Filemon e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude é a sabedoria.
Dia Internacional da Mulher.Aniversaria o humorista Tom Cavalcante que
nasceu em 1962, a atriz Letícia Sabatella que chega aos 46 anos e o ator
James Van Der Beek, que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau tem um forte inconsciente, que age
em forma de boas ideias. Tendem a ser rigoroso na observância das
regras sociais e familiares e desde cedo demonstra segurança nas
suas atitudes e desejos. Gosta de trabalhar como líder, mas usando da
cooperação; é dotado de muita imaginação e habilidades diplomáticas.
A capacidade de organização pode levá-lo a se sair bem em trabalhos
administrativos. Costuma ser criativo ao liderar o outro. Gosta de ser
admirado e respeitado e tende por isso a ser uma pessoa particularmente
direta e franca. No lado negativo tende a ter a inconstância e ser
levado a escândalos.

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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Libra
(23/9 a 22/10)

Caracteriza o caos

I

Simpatias que funcionam
Para encontrar pessoa que mereça seu amor: Em
um pedaço de pano, colocar um pau de canela, uma
folha de louro e uma folha de eucalipto, em seguida,
dobrar o tecido envolvendo seu conteúdo com um
cordão e selar com um laço. Coloque o pacote já com
o laço sobre uma mesa limpa e recite o encantamento
em voz alta. Eu [diga seu nome] faço essa simpatia
para trazer o amor: Ao poder do universo e às forças
do amor Peço-lhes para encontrar a pessoa com quem
eu possa caminhar na felicidade e na dor.

Relativo Desertas
ao amor Comissária
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CARNE – A carne como símbolo único pode indicar
satisfação dos desejos instintivos e está ligada aos
prazeres sexuais. Cozida, fortuna. Crua, sofrimento
próximo ou traição amoroso. Muita carne, felicidade
no jogo. Números de sorte: 15, 17, 47, 55 e 88.
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Particularidade da Terra, que alguns
astrônomos buscam encontrar em
outros planetas
Cheio de
Acredita
nós
De peso ínfimo
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Dicionário dos sonhos

O dia dá a tendência de formar
grandes expectativas sem obter os
resultados esperados. Final da tarde
um momento bom para exercícios
físicos que aumentam a disposição.
A Lua em mau aspecto com Netuno
pede um olhar para mais atento para
o que acontece a volta e fazer valer
a intuição.26/226 – amarelo.

Emudecer;
calar-se a
respeito
de

A

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Corre perigo de acidentes e
problemas repentinos, devido
a consolidação das mudanças
preparadas. Pode obter sucesso em
coisas novas, modernas e avançadas
que inicie. É o dia para acreditar em
algo e realizar aquilo que está na sua
mente há muito tempo. É hora de
desejar. 44/244 – Verde.

O dia tende a ser de muita ansiedade
e inquietação. Podemos ficar
frustrados por querer mais do
que a realidade pode nos oferecer
neste momento. Precisa dar e
receber carinho e afeto, por isso é
importante que tenha alguém ao seu
lado, pois sentirá ainda mais o efeito
da solidão. 78/378 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Seu maior romantismo pode fazer a
vida sexual mais feliz, pois o torna
bastante atraente. Seja bem sincero
e direto em suas atitudes e mais
aberto ao social e as relações íntimas
e sexuais. Evite o radicalismo,
o exagero e a intolerância nos
relacionamentos sociais e familiares.
62/762 – Marrom.

Uma decisão precisará ser tomada
imediatamente sem ser adiada. Cuide
melhor de si mesmo e exponha o que
vai ao seu íntimo, abertamente, diga o
quanto deseja alguém. O maior senso
de cooperação dá tendência ampliada
para a ternura no envolvimento
social. 89/489 – Cores escuras.

Precisa ter calma e boa vontade
com as pessoas que pertencem
ao seu ambiente. Está sujeito a
enfrentar conflitos pessoais por
suas atitudes críticas e detalhistas
demais. Analise os caminhos e siga
a intuição antes de tomar qualquer
decisão importante. 66/966 – Verde.
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Há uma tendência de as pessoas
formarem grandes expectativas
sem obter os resultados esperados.
O descanso e o lazer irão melhorar
sua disposição, já que pode sofrer
de pequena indisposição. Curta os
momentos em casa ou nas atividades
físicas, exercitando-se e agindo mais.
90/990 – Azul.

É preciso manter a calma para
superar alguns problemas que ainda
perturbam. Melhoria da situação
material e financeira com resultados
evidentes na economia. Mesmo nos
momentos de introspecção será
possível buscar a alegria e muita
motivação. 84/584 – Vermelho.

Desde o amanhecer facilidade
para cumprir os deveres e maior
senso de responsabilidade com os
afazeres do dia. Mantenha a calma
ou poderá afastar amigos e pessoas
queridas por atitudes e palavras
duras. Cuidado com Insônias
e aborrecimentos familiares e
profissionais. 55/355 – Branco.

Serviço: Centro de Eventos São Luís, R.
Luis Coelho, 323, Consolação. Sábado (10) e
domingo (11) das 10h às 18h. Ingresso: R$ 40.
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Evite brigas e rompimentos e
tenha cautela com situações
de risco. Procure ampliar seus
conhecimentos. A ação, disposição
e espírito de luta junto com a força
do querer ganham uma proporção
exagerada na rotina e a carência vem
à tona fácil. Faça tudo bem pensado
e planejado. 65/665 – Azul.

Resolva qualquer assunto pendente
e não deixe nada para depois.
Ainda pode encontrar saídas para
os problemas esta semana. Precisa
ousar mais para alcançar o que
deseja. A Lua em bom aspecto com
Mercúrio deixa a comunicação mais
fácil. 47/547 – Cinza.

O ano começou com novidade
para o Diversão Offline e os fãs do
universo geek. Após três edições no
Rio de Janeiro, a maior convenção de
jogos de mesa do Brasil chega a São
Paulo nos dias 10 e 11 de março. O
Diversão Offline SP terá 26 empresas expositoras, diversificando o
conteúdo do evento. Os visitantes
conhecerão mais sobre marcas de
diversos jogos de tabuleiro, cards e
RPG, além de acessórios, vestuário e
itens colecionáveis. Três convidados
estão garantidos nos dois dias de
celebração. Autor dos populares
jogos Arcadia Quest, Blood Rage e
X-Com, o canadense Eric Lang. A
estreia na cidade marcará também
a primeira realização do Goblin de
Ouro, que irá coroar os melhores
títulos de RPG lançados em 2017
através de votação técnica e popular.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio deixa a comunicação
mais fácil. Mesmo nos momentos de introspecção será possível buscar a alegria e muita motivação. O dia deve ser
de muita descontração, mas é importante não deixar as emoções de lado e coloca-las abertamente a todos. A noite
pode ser um pouco confusa e tensa. A Lua em mau aspecto com Netuno pede um olhar para mais atento para o
que acontece a nossa volta e fazer valer a intuição.
O Sol na casa doze traz preocupações,
insônias e aborrecimentos. Aproveite
os últimos dias para a reflexão e a
meditação, fundamentais para as
mudanças que virão depois. O dia
deve ser de muita descontração, mas
é importante não deixar as emoções
de lado e coloca-las abertamente.
75/275 – Amarelo.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel.
3340-2000. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h.
Ingressos: R4 30 e R$ 15 (meia). Até 22/04.

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

Serviço: Espaço Cia da Revista, Al.
Nothmann, nº 1135, Campos Elíseos, tel.
3791-5200. Sábado (10) e domingo (11) às
18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

3/cop — los — rar. 7/idílico. 9/aleatório. 15/vida inteligente.

Horóscopo

Celso Frateschi e Aílton Graça.

e Silmara Deon.

Universo geek

“Diálogo Noturno Com Um Homem Vil” apresenta dois personagens, o escritor e o Carrasco.
Assassino e vítima travam um diálogo dentro
da noite. O que parecia ser apenas mais um ato
brutal, torna-se uma profunda reflexão sobre a
vida, a morte, a violência, o poder e a liberdade.
Com Aílton Graça e Celso Frateschi, a montagem, que estreia dia 16 de março tem direção
de Roberto Lage para o texto de Friedrich Durrenmatt. Do encontro entre escritor e carrasco
se desenvolve a peça sem se deixar levar por
nenhum tipo de maniqueísmo. O diálogo deixa
de lado qualquer ideologismo e caminha para
uma dimensão do próprio entendimento do
sentido dessas nossas vidas. Os personagens,
surpreendentemente, encaram essa jornada de
entendimento que só a proximidade da morte
proporciona.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Terça (13) às 21h. Ingressos: R$ 200 e R$ 160.

Neale Donald Walsch

antigo estabelecimento nada
sobrou, nem mesmo as tabuinhas nas janelas para evitar os
fuxicos. Com Helder Mariani,
Katia Naiane, Ricardo Arantes

Estreia

João Caldas

Frejat

“A Casa da Mariquinhas”.

