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São Paulo, terça-feira, 13 de março de 2018

Agitação com humor

Divulgação

“Histórias de Alexandre”

O espetáculo
infantojuvenil
“Histórias de
Alexandre”, do Grupo
59 de Teatro, reestreia
no dia 24 de março

O youtuber e humorista Whindersson Nunes apresenta
“Testando Piadas” apartir do dia 16. Um show onde o
humorista relembra histórias de sua infância, algumas
delas guardadas no fundo do baú, conta situações engraçadas e rotineiras antes e depois da fama e arrisca
palpites sobre filme, músicas e cultura pop. O piauiense
é um dos maiores influenciadores digitais do país e seu
canal no Youtube bate a marca dos mais de 25 milhões de
inscritos. Whindersson tem 23 anos e é conhecido desde
os 15, quando resolveu produzir os primeiros vídeos. Na
época, ele esperava algumas curtidas e obteve um sucesso
estrondoso. Da internet ele seguiu para os palcos com um
stand-up comedy tão fenomenal quanto sua ascensão. O
artista segue com seu canal que traz centenas de vídeos e
um conteúdo diversificado, com vlogs, paródias, músicas
autorais e críticas de filmes.
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360.
Sextas às 21h, sábados, às 19h e 21h e aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 120 e
R$ 60 (meia). Até 01/04.

Cena de “Histórias de Alexandre”.

folclore nordestino, resgatando
crenças, costumes e mitos da
região. Na transposição para
o palco, foram selecionadas
algumas histórias, mantendo
na íntegra as palavras do autor.

Após longas madrugadas na
internet “investigando” e se
divertindo com chats e blogs de
fatos surreais, o artista multimídia Zéu Britto desabafa e faz de
sua experiência um espetáculo
performático que promete diversão e reflexão. Com mais de
20 anos de carreira nas artes
cênicas e na música, Zéu estreia
seu primeiro solo Delirios da
Madrugada no próximo dia 17
de março. Mantendo todo seu
carisma, humor e tom crítico,
acompanhado por seu inseparável violão, o ator e cantor
faz do palco sua sala de estar
num clima acolhedor e íntimo.
Sozinho no palco e vestindo
apenas um pijama, Zéu interpreta um personagem que não
consegue dormir e entre uma

Prática Espiritual

Zéu Britto desabafa e faz de sua experiência um espetáculo performático que promete diversão e reflexão.

canção e outra, conta algumas
histórias bem-humoradas que
fazem parte do seu cotidiano.
A pauta? Um emaranhado de
histórias, canções, poemas e
o que a internet trouxer de
novidade. Chamado carinhosamente de stand-up melody,
as surpresas da semana e o
contato com a plateia moldarão

uma apresentação nova a cada
dia. No repertório musical, sucessos do cantor como “Soraya
Queimada”, “Hino em Louvor à
Raspada” e “Lençol de Casal”.
A direção do projeto é de Caio
Bucker.
Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt, 158, Consolação. Sábados às 23h59.
Ingresso: R$ 40. Até 28/04.

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)

Touro
(20/4 a 20/5)

Áries
(21/3 a 19/4)

Tomar
uma (?):
fazer alguma coisa
Embalagem de
inseticida
doméstico

Octavio
Paz, poeta
mexicano
Cidade
natal de
Juscelino
Kubitschek
(MG)
Entidade
infantil da
Umbanda

Força que
move o
romeiro

Ditongo
de "beijo"
Tesla
(símbolo)

Freguesia
do (?),
bairro de
São Paulo

Feitio
do rodo

Dotar de
asas
Antônimo
(abrev.)
Rio russo
Maior
cidade do
Canadá
Sufixo de
"vinhedo"

Jornal
esportivo
da
Argentina

Vitamina
antigripal
Sapo, em
inglês

Em
condição
de réu
Número
de pontas
da Estrela
de Davi
Irmão
do pai
Transgredi

Perdas de
qualidade
Móvel do
escritório

Ginástica
que trabalha a respiração
Arrancar;
segurar
Ouvido,
em inglês
(?) Guedes, apresentador
de TV

Trabalho
do
designer
gráfico

(?) rara:
pessoa ou
coisa
incomum

Grafema
incorreto
em
"caçino"

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 13 de Março de 2018. Dia de São Rodrigo Salomão, Santa
Modesta, Santa Cristina, Santa Patrícia e Dia do Anjo Eiael, cuja
virtude é o alívio. Hoje aniversaria o ator José Mojica Marins, o “Zé do
Caixão” que nasceu em 1936 faz 82 anos, o cantor Osvaldo Montenegro
completa 61 anos, o vocalista e apresentador João Gordo nascido em
1964, o baixista do grupo U2, Adam Clayton que nasceu em 1960 e o
treinador e ex-jogador de futebol Vampeta faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau procura estabelecer bases bastante
sólidas para seus empreendimentos e costuma ser muito exigente quanto
a isto. Tem ideias criativas, otimismo e forte intuição. A sua maneira
persuasiva e a facilidade para fazer contatos junto com a capacidade de
comunicação o conduzem para as áreas de vendas ou publicidade. Tende
a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral,
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada perante todos.
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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Simpatias que funcionam
Para a casa ficar livre de energias pesadas e negativas:
Esta faxina pode ser feita em qualquer dia, mas ela fica ainda
mais potente nessa fase da lua. Vai precisar de 1 aspirador
de pó (caso a sua casa tenha carpete) 1 vassoura (se na
sua casa tiver piso de madeira ou piso frio) e flores de
lavanda. Jogue as flores de lavanda pela casa, começando
pelo cômodo que sentir mais carregado. Durante o processo
repita: Fora sofrimento, fora dor. Que fiquem apenas a
alegria e a felicidade. Passe o aspirador ou a vassoura por
cada cantinho, primeiro no sentido anti-horário e depois no
sentido horário, sempre fazendo círculos e dizendo: Três
vezes três, o poder que tenho de trazer comigo dias mais
felizes a cada mês. Do pó ao pó, saia daqui e me traga uma
nova vida. Esvazie o aspirador ou jogue o pó acumulado
com a vassoura em um terreno baldio.

Incomum
(fem.)
Incombustível

F

Dicionário dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto correspondido,
benefícios que lhe agradecerão. Feita por mulher jovem:
prazer seguido de mágoa. Acariciar alguém: ventura. Se
acariciado (a) por crianças: alegrias. Números de sorte:
18, 31, 33, 55, 56 e 57.

A situação financeira melhora
através da sua dedicação e
adaptação no trabalho agora que
o Sol está se aproximando da casa
do dinheiro. Revelar uma percepção
panorâmica e global da situação
chamará a atenção de todos. Siga
o rumo traçado e logo terá bons
resultados. 27/827 – cinza.

Registros
escritos
de assembleias

Projeto do Ministério
André (?), Público Federal com
tenista
tópicos polêmicos
brasileiro
(2016-17)

T

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

Bom momento para encontros
sociais e afetivos, para conquistar as
pessoas e descobrir que realmente
ama. Perigo de atritos, com amigos,
vizinhos e pessoas inoportunas com
necessidade d mudar a vida. Cuide
de sua saúde fazendo exercícios
e atividades físicas. Relaxe mais.
57/757 – Azul.

Mantenha as relações dentro de
certo equilíbrio para evitar brigas e
a perda de prestígio no trabalho. No
final da tarde o Sol em bom aspecto
positivo com Júpiter amplia a visão
da vida, nos deixa mais confiantes
e otimistas apesar das dificuldades.
24/524 – Azul.

Escultura Movimento político
que retrata racista que apoia
Trump (EUA)
a esposa de
Akhenaton
Arte, em latim

O

Libra
(23/9 a 22/10)

Os relacionamentos e o romantismo
estão em destaque ainda neste
seu dia favorável da semana.
Intensa felicidade, pois as relações
sentimentais ficam mais sólidas e
firmes. O descanso e os momentos
de lazer serão benéficos para sua
estabilidade mental e física nesta
semana. 52/352 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio
deixa a comunicação mais leve e
solta no final do dia. Precisa manter
a diplomacia diante de alterações
nos caminhos que poderão ocorrer
nesta semana. Evite as atitudes
críticas que afastam as pessoas de
seu convívio. 36/336 – Amarelo.
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Sacramento
central da
Igreja
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Dedique-se as tarefas de curto prazo,
que dependem apenas de você.
Certas dificuldades de entendimento
ainda podem perturbar o meio
familiar e podem trazer mudanças
que não estavam previstas. Evite
cometer excessos que prejudiquem
a sua saúde. 32/632 – Branco.

Livre-se do que não serve mais e
prepare-se para algo novo que poderá
trazer benefícios a sua vida pessoal.
É preciso estabelecer compromissos
e acordos nas relações. O tempo
pode ser um fator decisivo. É
preciso maturidade para lidar com
as adversidades. 53/453 – Vermelho.

Este dia é bom para viagens,
passeios e pesquisas. Com a Lua em
Áries encontrará bem-estar e espaço
para avançar. Neste dia encontrará
também bem-estar através esporte e
atividades ao ar livre. Precisa manter
um relacionamento moderado com
amigos. 23/223 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Favorecidas as festas, os eventos e
a diversão no final do dia. Controle
as emoções e procure realizar suas
tarefas com prazer, tornando-as
mais leves, em vez de reclamar
delas. Tenha esperança de ganhar
dinheiro com um novo negócio que
iniciar quando o Sol estiver indo para
Áries. 56/656 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Zèu Britto. Foto: Divulgação

As relações sociais devem ser bem
avaliadas, sem pressa. Melhora o
retorno através do trabalho bem
feito, até o final deste mês de março.
Usar de autoridade não dará certo.
Aproveite a Lua em Aquário para ser
espontâneo na relação afetiva. Não
tente interferir na vida do outro.
82/782 – Branco.

Um retorno a sua prática espiritual
Faça disto uma prioridade e se comprometa com uma prática
espiritual regular. Procure maneiras de aprimorar as suas
habilidades, busque algum treinamento avançado, pois agora
é o momento para que um rápido avanço seja feito em termos
de expansão e de confiança em seus sentidos.
Uma parte do seu espírito anseia por ser livre, independente,
e voar com as águias e você está preparado para isto. As bibliotecas Akashicas estão abertas e disponíveis para ajudá-lo
em sua jornada. Há aqueles que o procuram em busca de
conselhos, apoio e orientação, assim, certifique-se de viver
o seu discurso enquanto expande a sua luz.
O Mantra para hoje é: Minha prática espiritual me permite
me sentir mais ligado à terra, às árvores, às estrelas, a mim
e a tudo o que é, e ser livre.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Precisa manter a harmonia no
ambiente de trabalho para evitar
situações de conflito. Pode ser
levado a situações de rompimento
brusco, se não mantiver a calma
e a diplomacia. Positivo para
encontros sociais e afetivos, ir à luta
e conquistar as pessoas que ama.
26/426 – Amarelo.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges
Lagoa, 650, Vila Clementina, tel. 5573-3774.
Sábados e domingos às 16h. Ingressos: R$
16 e R$ 8 (meia). Até 15/04.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Esta terça é o vigésimo quinto dia da lunação. De manhã Vênus em aspecto negativo com Saturno pede ajustes e definições
nos relacionamentos. É preciso estabelecer compromissos e acordos nas relações. O tempo pode ser um fator decisivo. É
preciso maturidade para lidar com as adversidades. Procure usar de disciplina e assuma compromisso. A Lua em bom
aspecto com Vênus traz conciliação e equilíbrio nas relações. No final da tarde o Sol em bom aspecto positivo com Júpiter
amplia a visão da vida, nos deixa mais confiantes e otimistas apesar das dificuldades. A Lua em bom aspecto com Mercúrio
deixa a comunicação mais leve e solta no final do dia.
O Sol se aproximando do seu signo
dá maior interesse pela relação a
dois, parcerias, sociedades e até
casamento. Positivo para encontros
sociais e afetivos, ir à luta e
conquistar as pessoas que se ama.
Relacionamentos serão intensos e as
amizades felizes se você mantiver a
calma. 94/394 – Vermelho.

e Thomas Huszar. Figurino:
Claudia Schapira

3/ars — ear — obi. 4/avis — toad. 5/ápiro — reato. 11/diagramação. 16/busto de nefertiti.

Horóscopo

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com Carol Faria, Felipe Alves,
Felipe Gomes Moreira, Fernando Oliveira, Gabriel Bodstein, Gabriela Cerqueira, Jane
Fernandes, Nathália Ernesto,
Nilcéia Vicente, Ricardo Fialho

Comédia

Rapper

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av.
Pedro Alvares Cabral, S/n. Sexta (30) às
21h. Ingresso: R$ 30.

história se passa na
pequena sala de Alexandre os amigos se
reúnem para ouvir suas aventuras e façanhas, sempre
narradas com exagero e entusiasmo. Sua mulher, Cesária,
acompanha tudo de perto e
nunca deixa o marido perder o
fio da meada. São as histórias
de Alexandre que o Grupo
59 “conta cantando” e “canta
contando”: um convite para a
deliciosa aventura de imaginar
o possível e o impossível, pelas
palavras de Graciliano Ramos.
Histórias e fanfarronices de
um típico mentiroso do sertão
estão nessa encenação, permeada por canções inéditas.
Publicado em 1944 por Graciliano, o livro reúne contos
coletados na cultura oral do

A

Whindersson

Rashid sobe ao palco, acompanhado de sua banda formada
por Jhow Produz (bateria), Weslei
Rodrigo (baixo), Renato Taimes
(guitarra), Godô (backing vocal)
e DJ Mr. Brown, para mostrar as
composições de Crise (2018), sétimo trabalho que dá nome ao espetáculo. O disco reúne dez singles,
compostos essencialmente de
rimas e batidas, lançados dentro
do projeto serial Em Construção.
No repertório do show, não vão
faltar as músicas do novo trabalho,
a exemplo de “Estereótipo”, “Se
Tudo Der Errado Amanhã” e “Bilhete 2.0, além de outras já consagradas do artista, como “Patrão”,
“Virando a Mesa” e “Ruaterapia”.
O show conta com interpretação
na Língua Brasileira de Sinais
(Libras).

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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