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“Oscar do Circo”

Divulgação

A Bela e os tenores

O “Oscar do Circo”
está confirmado para o
Brasil e será realizado
pela primeira vez em
território nacional

1st Cirque International
Festival of Brazil Contest, nome da edição
nacional, estará sob uma das
maiores lonas já vistas nos últimos tempos e trará grandes
referências mundiais para
compor o júri, como Eugene
Chaplin, filho de Charlie Chaplin, atual presidente do Festival Internacional de Cinema
de Comédia de Vevey e diretor
do documentário “Charlie Chaplin: A Family Tribute”, entre
outros espetáculos.O evento
é uma atração cultural inédita
no Brasil, com apresentações
abertas ao público. Além de
ser uma grande oportunidade
para os talentos brasileiros
apresentarem seus números e
compartilharem experiências
únicas com os participantes
que virão de outros países. O
festival foi criado em 1974 pelo
Príncipe Rainier III com o nome
de Monte-Carlo International
Circus Festival, e tornou-se
o maior e mais importante
do segmento no mundo. Em

O

de 30 números de diversas categorias da arte circense, todos
selecionados pela curadoria do
evento, em meio a mais de 350
inscrições nacionais e internacionais. “Teremos talentos
vindos de diversos países: China, Ucrânia, Rússia, Argentina,
Suécia, Canadá, USA, Etiópia,
Moldova, entre outros. Além

Infantil

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

ENTERRAR – Um objeto indica desconfi ança do
próximo. Uma pessoa indica para a mulher, casamento
e para o homem boas notícias. Se você enterrar alguém
em sonho, seja como for, é aviso de que está sendo
traído. Números de sorte: 12, 36, 54, 66 e 76.

Simpatias que funcionam
Ter mais sorte na vida: Ferva 1 litro de água, 3
sementes de girassol, 3 de coentro e 1 punhado de
erva-doce. Mexa a mistura, dizendo: “A minha vida
muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção
está a energia da natureza, que dissipa todo o mal
e traz boa sorte”. Desligue o fogo. Espere amornar,
coe e derrame no seu corpo, do pescoço para baixo.
Jogue os restos no lixo.
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)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Dicionário dos sonhos

Com a Lua em Gêmeos não nade
contra os acontecimentos, adaptese e abra espaço para fantasia,
converse menos e sinta mais. Com
o Sol daqui algumas horas na casa
do dinheiro poderá receber ajuda
para cuidar melhor do que é seu.
Dedique-se a ganhar mais dinheiro.
29/229 – Amarelo.

Lustrado;
polido
Extrair a
água de
O ponto
erótico
Cansado;
enfadado
Difundido;
propagado

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é determinado e dinâmico; idealista e sempre orgulhoso de seu trabalho, por isso a carreira é muito
importante em sua vida. É também muito leal e responsável e valoriza
muito a família e a amizade verdadeira, tendo a tendência a fixar-se em
um único amor. Possui grande habilidade para as atividades ligada as
artes ou as ciências. A vida em sociedade será sempre muito agradável
e produtiva, conquistando sempre bons parceiros e aliados para seus
projetos de vida. No lado negativo tem a tendência de ser lento demais
nas atitudes e decisões.

(?) de troia,
tipo de
vírus
(Inform.)
Somar
Base da
argamassa

Veste de
formandos
Estadocenário
da obra
de Jorge
Amado
(sigla)
Fruto
natalino
Divindade
egípcia

Gato, em
inglês
Condição
da Supergirl após a destruição do seu planeta
natal, Krypton (HQ)
Confusão total

Salvador
da Chapeuzinho
Vermelho

Receio
obsessivo
do perfeccionista
Barco
comum em
Mônaco
Escasseado

Como se destacou o
grego Demóstenes
Liga do basquete
profissional (EUA)
Auxílio,
em inglês
Joule
(símbolo)

Cidadesede dos
Jogos
Olímpicos
de 1996
(EUA)
Peça de
teares

Que se
encontra
longe do
centro

Traje
masculino
de passeio
e praia
(?) abaixo:
desabar
Ginga da
capoeira

"Vítimas"
do debate
político
Rosto
Ingrediente
da
manteiga
(pl.)

Oferenda
aos orixás
País que
em 2014
anexou a
região
ucraniana
da Crimeia

"Desejo
ardente",
em
"erógeno"

Cetro do
deus dos
mares
(Mit.)
Narrar
Iodo
(símbolo)
O Mouro
de Veneza
(Lit.)

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 19 de Março de 2018. Dia de São José, São Quintila, São
Apolônio, e São Marcos de Montegalo. Dia dos Gênios da Humanidade, Dia do Consertador, Dia da Bibliotecária, Dia da Escola,
Dia do Artesão, Dia do Marceneiro, Dia do Carpinteiro e Dia
do Funcionário Público Municipal. Hoje aniversaria a atriz Úrsula
Andrews que faz 82 anos, o político José Serra que completa 76 anos,
o ator Bruce Willis que nasceu em 1955 e o ator Alexandre Barillari
que chega aos 45 anos.

Função de Stallone no Serra dos
filme "Creed: Nasci- (?), parque
do para nacional onde se situa
Lutar" o Dedo de Deus (RJ)

BANCO

56

Solução
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Qualquer assunto mais delicado
será fácil de ser tocado e resolvido.
O começo do próximo mês de abril
será de mudanças radicais que irão
estabelecer um novo ritmo a sua
vida. Mudanças e transformações
virão nesta semana com a casa três
iluminada pelo Sol. 83/583 – Branco.

Este é um momento para transformar
e se renovar. As emoções tendem a
estar mais intensas e profundas. As
mudanças podem ser preparadas
de forma profunda e definitiva. Um
bom momento para a vida amorosa
e maior cuidado com os filhos e à
família. 78/478 – Branco.

Engraçado
Guerilha
norteirlandesa
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O dia pede um convívio social e
afetivo intenso que tende a ser
satisfatório neste final de março.
Fique perto das pessoas queridas e
volte as suas raízes, pois será mais
feliz vivendo assuntos do seu lar.
Será mais fácil executar tarefas e
resolver muita coisa ao mesmo tempo
56/556 – cinza.

A criatividade deve ser usada no
trabalho e renderá bons resultados
nas suas atividades. É tempo
de dedicação ao cotidiano, sem
mudanças radicais. Faça tudo bem
pensado e preparado. Ótimo para
divulgação de trabalhos. Fazer a
propaganda de um trabalho ou
serviço. 75/275 – Cores escuras.

Diversifique os assuntos do trabalho
ou dos estudos. Não se prenda
muito num único assunto ou
matéria. Atitudes definitivas e até
radicais podem ser necessárias esta
semana para definir a sua vida. O
dia pode trazer de repente lucros
e vantagens, mas é neutro para a
saúde o amor. 29/829 – Cinza.
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A Lua em Gêmeos torna a noite desta
segunda fácil para comunicar-se.
As emoções tendem a estar mais
intensas e profundas. O casamento
e as sociedades começam a se
tornar importantes esta semana.
Pode firmar alianças ou rompê-las,
tudo depende de suas ações. 28/328
– Violeta.

As mudanças podem ser preparadas.
É uma fase de maior desenvolvimento
de seus planos e de novas aspirações.
Termine o mês saindo da rotina,
fazendo viagens ou perseguindo
um novo ideal de vida que logo será
alcançado com o Sol indo para Áries
esta semana. 54/354 – Vermelho.

Novos pensamentos geram sonhos
e ideais diferentes que antes não
existiam. Fique mais perto de
amizades que sejam confiáveis e do
ambiente social e íntimo que será
feliz. Boa hora de relacionar-se,
propiciando a circulação de ideias,
informações ou produtos. Cuide
melhor da saúde. 23/423 – Azul.

Desamarra
Exigência
do cético,
para crer

OS

A Lua fora de curso no final da noite
aconselha a manter a rotina e evitar
o mau humor. Pode criar uma base
mais sólida nas questões financeiras
se cuidar melhor do seu dinheiro.
Dedique-se a profissão e as questões
materiais onde encontrará boas
soluções neste seu dia favorável da
semana. 56/356 – Branco.

Aproveite as boas oportunidades
que se apresentarem, mas espere o
momento certo para agir. Enfrentará
provações e obstáculos passageiros,
mas nada que não possa vencer. As
emoções tendem a estar mais intensas
e profundas. Haverá valorização das
raízes emocionais. 52/352 – Azul.

Dois
apóstolos
de Jesus
Cristo

A

Está se iniciando um período de
renovação que trará também a
melhoria da disposição para suas
atividades e o caráter moral. Os
resultados esperados chegam
rapidamente no máximo até o próximo
mês. No trabalho, a fase é perfeita
para o comércio, a comunicação e o
marketing. 19/419 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Esta segunda e o terceiro dia da lunação. A Lua em Áries fica fora de curso as 16h30 até ingressar em Touro a
noite, as 22h08. As pessoas interessadas estarão mais receptivas e dispostas a negociar. Diversifique os assuntos
do trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar
tarefas simultaneamente e resolver muita coisa ao mesmo tempo nesta segunda-feira. Atitudes definitivas e
até radicais podem ser necessárias esta semana para definir a sua vida. O dia pode trazer de repente lucros
e vantagens, mas é neutro para a saúde o amor.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Horóscopo

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Dr. Teodoro Baima, 94, Centro, tel.
3259-6409. Sábados e domingos às 16h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 01/04.

Valor. Criando espaço para você crescer. Às vezes, você precisa se
afastar das pessoas e das coisas para realmente se conhecer. Pode
ser um desafio encontrar os seus próprios pensamentos e sentimentos
enquanto a energia ao seu redor está obstruída com todos os outros,
mas quando você o faz, algo mágico começa a acontecer a sua vida.
Você também não precisa criar espaço para você na vida de outra
pessoa, pois se ela valorizar o seu relacionamento, ela encontrará
uma maneira de criar espaço para incluí-lo. Lembre-se de que a sua
autoestima não é determinada pelos outros, ela é definida por você.
Acredite em si mesmo e em suas habilidades, pois você é, de fato, extraordinário. Tudo o que você precisa é uma chance para crescer em
seus próprios termos. Há uma magia em relação a você que é toda sua.
O Pensamento para você hoje é: “Lembre-se de que a sua autoestima
não é determinada pelos outros, ela é definida por você. Acredite em
si mesmo e em suas habilidades, pois você é, de fato, extraordinário.
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
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Serviço: Museu de Arte Sacra de São
Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 33265393. De terça a domingo das 9h às 17h.
Ingresso: R$ 6. Até 6/5.

Valor

OT

entre óleo sobre tela, acrílica sobre
lona, e carvão, acrílica e óleo sobre
MDF, além de uma peça interativa –
sobre a qual o público poderá criar
e pintar – e uma performance, em
que uma tela será iniciada pelo
artista na ocasião da vernissage,
sendo finalizada ao longo do período expositivo.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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A exposição “A Última Ceia”,
do artista plástico brasileiro Luiz
Bhittencourt, toma como ponto
de partida a última ceia de Jesus
com seus apóstolos, antes de ser
preso e crucificado, apresentando
inúmeras facetas de personagens
diversos que, por meio dos traços
característicos do artista, traduzem todo simbolismo metafísico
envolvido nesta cena bíblica. Para
tanto, são apresentadas 25 obras
produzidas em técnicas que variam

Serviço: Anhembi, R. Prof. Milton Rodrigues. Quarta (02/05) às 21h, quinta (03/05)
às 14h, sexta (04/05) às 17h30 e 21h, sábado
(05/05) às 17h30 e 21h e domingo (06/05) 18h.
Ingressos: Adultos. R$ 180. Crianças R$ 90.

3/aid — cat — ebó — nba. 4/roca. 6/distal. 7/atlanta.

“A Última Ceia”, de Luiz Bhittencourt.

O espetáculo interativo, do Grupo A JACA EST, com atores e bonecos tem como cenário um livro grande e colorido. Um contador de
histórias (Brincante) abre um livro que ele andou procurando pelo
país e dele, surge uma Fada, Bruxa e Músicos tocando e cantando o
desafio. Apresentam-se e convidam a plateia para assistir as histórias
do livro que o Brincante recolheu pelo Brasil afora e também para
aprenderem algumas brincadeiras e jogos de várias regiões do país. As
histórias são de Fadas, Bruxas, Rei, Príncipe disfarçado de mendigo e
do universo infantil. O Brincante é sempre interrompido pela Bruxa
que o proíbe de contar histórias com final feliz, onde ela sempre leva
a pior. Com isto se estabelecem vários conflitos, de onde surge uma
Fada que desfaz os feitiços da Bruxa Má. Desafiando a Bruxa Malvada
a Fada permite que o Brincante conclua suas histórias, onde o Mau
(Bruxa) e o Bem (Fada) duelam. As personagens Crianças (Bonecos)
participam das brincadeiras e acabam sendo vítimas da Bruxa que
transforma uma delas em gigante.

dos artistas de toda parte do
Brasil”, comenta Marlene Querubin, também organizadora do
projeto e empresária conhecida
como a primeira dama do circo
no Brasil.
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“A Última Ceia”

Reprodução

2006, a Princesa Stéphanie de
Mônaco assumiu a presidência
do Festival e proporcionou ainda
maior projeção. E o 1st Cirque
International Festival of Brazil
Contest seguirá os moldes da
produção de Monte-Carlo, com
o apoio da organização internacional do festival. Serão mais de
70 artistas apresentando mais
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Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042.
Sexta (23) às 21h30. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100.

O evento é uma atração cultural inédita no Brasil, com apresentações abertas ao público.
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O trio A Bela e os Tenores, formado pela soprano
Giovanna Maira e os tenores Jorge Durian e Armando
Valsani, trazem um repertório com muitos clássicos
italianos de tirar o fôlego, como “Nessun Dorma”, de
Giacomo Puccini, criada em 1926 e já interpretada por
grandes artistas como Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, “O Mio Babbino Caro”, também de Giacomo, feita
especialmente para a voz feminina da soprano, “O Sole
Mio” uma das mais conhecidas canções italiana que foi
composta em 1901, entre outras.

