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Forró

Divulgação

A peça de Sérgio
Abritta “O Marido da
Minha Mulher”, conta
a história de Alex um
fanfarrão convicto e
incorrigível

O músico Flávio José apresenta repertório com sucessos
como: “Palavras ao Vento”, “Caboclo Sonhador”, “Apaixonado Por Você”, “Tareco e Mariola”, “A Natureza das
Coisas” e muito mais. Flávio José é reverenciado como
ícone do xote e do forró romântico dançante, prezando
pelo tradicional “forró pé de serra. Flávio não tem contrato
com gravadoras, não faz parte da indústria cultural nem
do esquema comercial do tal show business. Porém, ele
trilha um caminho próprio, em produção independente.
Seu sucesso surgiu de boca em boca, de ouvido em ouvido,
de cidade em cidade. E, dessa forma, vai se perpetuando
e fazendo história.
Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 38134708. Sábado (24) às 22h30. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).

“Desprincesa”

Jonatas Marques

asado com Bruna uma
dona de casa bonita e
inteligente que vive
solitária. Numa de suas farras Alex acaba sofrendo um
acidente deixando viúva a
bela esposa. Após a morte de
Alex a jovem viúva será disputada por Nico um mauricinho pernóstico e por Paulo,
melhor amigo de Alex. Para
impedir que ela se case com
seu desafeto Nico, o morto
volta a terra e pede ajuda
a seu melhor amigo Paulo.
Assim se desenrola uma trama de confusões hilariantes
e cheia de surpresas. Com
Micheli Machado, Germano
Pereira, Ben Ludmer e Ton
Prado.

C

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta,
943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sextas
às 21h30, sábados às 19h30 e aos domingos
às 18h. Ingresso: R$ 60.

Musical

Divulgação

Seja corajoso

Saulo Vasconcelos

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

Dicionário dos sonhos
JOGAR - Dados, herança. Em rodas giratórias
descoberta. Em caça níquel, decepção. Em
máquinas eletrônicas, êxito demorado. Cartas,
perda de prestígio e posição. Xadrez, está perdendo
seu tempo naquilo que faz. Perder no jogo, novo
amor. Ganhar, perda da pessoa amada. Números
da sorte: 03, 26, 42, 71 e 98.

Simpatias que funcionam
Para amarrar homem difícil hoje: Você vai precisar
de: uma vela vermelha. um prato de vidro nunca
usado. Quando der meia noite em ponto acenda a
velha vermelha enquanto repete em voz alta o nome
do homem que deseja amarrar a você. Prenda a vela
no centro do prato e deixe queimar até o final. Seu
desejo deve se realizar em três dias.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Bom para atividades que demandam
imaginação, capacidade de perceber
o ambiente e as tendências gerais.
Muita coisa deverá mudar em sua
vida em breve. Evite a precipitação e
não faça nada arriscado ou perigoso.
Irá conhecer novas pessoas e poderá
unir-se a elas para algo novo. 20/420
– Azul.

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)

A Lua em bom aspecto com Netuno
deixa a noite mais sensível e intuitiva.
Agora pode reiniciar a luta por
melhores condições de vida, dando
mais atenção ao lar e a família. Seus
sonhos ficam mais próximos e algum
deles pode tornar-se realidade até o
final deste mês. 17/317 – Branco.

É o momento de tomar a frente
de uma situação, agindo de forma
prática e direta. Evite novas ações
que levam a nada nesta terça. Tudo
tende a pedir profundidade neste
momento. Cuide melhor do seu
conforto e dê atenção à saúde, que
pode sofrer por excessos cometidos.
35/335 – Cinza.

As mudanças serão positivas nesta
semana. Novas experiências serão
vividas e ajudarão a encontrar
um novo caminho. Alguém irá se
aproximar de você e poderá ser
muito útil para a realização de
algo novo e importante em sua
vida neste próximo mês de abril.
24/724 – Verde.
A Lua em Touro em harmonia
com Marte traz mais movimento.
Mercúrio em conjunção com Vênus
estimula as conversas e faz os
relacionamentos mais suaves, sem
agressividade. O dia pede empenho
para ganhar dinheiro a mais e
aumentar seu prestigio pessoal.
99/299 – Azul.
A Lua em bom aspecto com Saturno,
pede cautela e exige mais calma e
ponderação antes de agir de forma
impulsiva. Bom dia para pessoas
idosas e doentes, mas impróprio
para coisas arriscadas ou perigosas.
O dia é bom para dedicar-se a família
e ao lar. 39/839 – Branco.

Descerrada
Cidade brasileira onde se situa o centro
geodésico da América
do Sul

O nativo do dia
O nativo deste último dia e grau de Peixes é sensível e ambicioso, astuto e
receptivo vai direto ao ponto das questões. Usa suas ideias de forma prática,
deve confiar em suas decisões para realizar seus sonhos; pode ser ousado e
ter ideias originais. O seu charme e diplomacia o levam a ser bem-sucedido,
sendo o trabalho em parceria importante para o seu progresso. Tem ainda a
tendência a fixar-se em um único amor e muita habilidade nas atividades das
artes ou das ciências. A vida em sociedade lhe será sempre muito agradável
e produtiva, trazendo intensa felicidade. No lado negativo deve desenvolver
a autoestima para evitar inseguranças emocionais.

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.

Tântalo
(símbolo)

Luta de
origem
japonesa

Alvejara
com uma
espingarda

Centauro
morto por
Hércules
(Mit.)

Ashley
Olsen,
atriz dos
EUA

Ritmo
musical
de origem
caribenha
O tempo
passado
Inaugurei
(uma loja)
Sigla
inglesa
da Otan
Banal

(?)
Hypólito,
ginasta
brasileira
Feijão, em
inglês
A carta
de maior
valor no Fêmea do
pôquer Rei dos
Brotar Animais
(pl.)
(fig.)

Mantra
entoado
em rituais
hinduístas

Fruto da
calda do
manjar
branco
Respira
ruidosamente e
com força
Que tem
serventia
Peças da
espora
Mudar
de (?): ir
para lugar
saudável

"(?) dizer",
alegação
típica da
fofoqueira
"O Lago
dos (?)",
ópera do
compositor russo
Tchaikovsky

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 20 de Março de 2018. Dia de Santo Ambrósio de Sena, São
Martinho de Braga, São Teodósio, Santa Alexandra, Santa Eufêmia,
Santa Juliana e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude é a criatividade.
Hoje aniversaria o ator Paulo José que completa 81 anos, o cineasta
Spike Lee, que nasceu em 1957 e ator Edson Celulari que faz 60 anos.

500, em
romanos
A que
afeta os
músculos Papai, em
recebe o
nome de inglês
mialgia Hélio de
(?) Peña,
humorista
e ator
carioca
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Repercute
O partido
de Carlos
Lacerda
Reinaldo
Azevedo,
blogueiro
brasileiro

Embarcação que é
um dos símbolos tradicionais de riqueza
Interjeição vocativa
Agência
Nacional
de Águas
(sigla)

(?) Holtz,
atriz
Guloseima
natalina
"Dezesseis
(?)", filme
de fantasia (2013)

Mega
(símbolo)

BANCO

64

Solução
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O final do dia rende mais, pois no
fim da jornada é quando há calma e
silêncio. As alianças e parcerias ou
rompê-las definitivamente enquanto
o Sol estiver em sua casa sete, a
casa das sociedades. Unindo-se
aos demais receberá uma energia
poderosa para realizar seus sonhos.
20/320 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Saturno,
pede cautela e exige mais calma e
ponderação antes de agir de forma
impulsiva. Às 13h17 o Sol ingressa
em Áries e marca o início do ano novo
astrológico e de uma nova estação.
Consulte alguém experiente se tiver
dúvidas. 22/922 – Amarelo.

Mercúrio em conjunção com Vênus
estimula as conversas e faz os
relacionamentos mais suaves, sem
agressividade. Os projetos e sonhos
podem se tornar realidade neste
final de março. O desafio será evitar
as discussões e não perder a cabeça
ao ser contrariado. 29/929 – Branco.
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As emoções tendem a estar mais
intensas e profundas com a Lua
em seu signo. Pode sofrer perdas
por atitudes impensadas, pois está
sendo incitada a precipitação. Sua
intuição está aguçada, aumentando a
autoconfiança. Use-a melhor e muito
mais para não errar. 32/832 – Cinza.

Aproveite as boas oportunidades no
trabalho e no lar. É preciso cuidar
melhorar das coisas pessoais e
preparar-se para vencer desafios. Se
mantiver a certeza, terá a satisfação
de um dos seus desejos há muito
perseguido. Tudo tende a pedir
profundidade neste momento.
79/379 – Azul.

© Revistas COQUETEL
Deserto que influencia cliSite como UOL, R7 ou
maticamente o Sul da Europa
Globo.com (web)
Hans Christian (?), autor
Pelé, Maradona, Mesdo conto "O Patinho Feio"
si e David Beckham

Área do centro de São Efeito da
Paulo marcada pelo hepatite A
consumo Acusada Muito;
de drogas em juízo demais
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O Sol nos primeiros graus de seu
signo traz um período de renovação
através do impulso da ação e de
uma atitude decidida neste final de
março. Sua afetividade se amplia
e a autoconfiança maior, ajuda
a demonstrar seus sentimentos.
64/764 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Esta terça e o quarto dia da lunação. A Lua em Touro em harmonia com Marte traz mais movimento. Mercúrio em
conjunção com Vênus estimula as conversas e faz os relacionamentos mais suaves, sem agressividade. O desafio
será evitar as discussões e não perder a cabeça ao ser contrariado. A Lua em bom aspecto com Saturno, pede cautela
e exige mais calma e ponderação antes de agir de forma impulsiva. Às 13h17 o Sol ingressa em Áries e marca o
início do ano novo astrológico e de uma nova estação. É o outono que inicia aqui no hemisfério sul trazendo uma
nova oportunidade, um novo começo. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa a noite mais sensível e intuitiva.
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Horóscopo

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Terça (27) às 21h. Ingressos: R$
120 e R$ 90.
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Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. Sábados
e domingos às 16h. Entrada franca. Até 01/04.

vividos pelo protagonista,
como Os Miseráveis, A Bela e
a Fera, A Noviça Rebelde, Cats
e De Nada, canção gravada
na versão brasileira do filme
Moana.
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A peça “Desprincesa” destaca, por meio da estória da menina
Lila, como as questões de gênero, que muitas vezes permanecem invisíveis, podem ser realçadas, ludicamente, favorecendo
à expressão de dúvidas e sentimentos que são comuns entre
meninas e meninos no seu desenvolvimento.

Celebrando 20 anos de
carreira, Saulo Vasconcelos
apresenta seu primeiro show
solo, Por Trás das Máscaras.
Por Trás das Máscaras é uma
alusão ao O Fantasma da Ópera, musical que protagonizou
no Brasil e no México. O repertório passeia também por
temas de outros personagens

Seja corajoso e ouça o seu coração. Seja corajoso o suficiente para
ouvir o seu coração. É preciso grande coragem para aprender a confiar
em si mesmo, a confiar em seu coração. É um passo importante em
seu crescimento. Você está pronto para começar a ouvir o seu coração? Reserve um tempo para respirar e se acalmar e, então, comece
a ouvir os sussurros do seu coração. É preciso coragem para ouvir
realmente e quando você o faz, é uma experiência profunda. Permita-se conectar-se profundamente, e, então, ouça, ouça, ouça. Você
saberá o que fazer. Quando você faz as coisas a partir de sua alma,
você sente como se tivesse um rio se movendo em você. Você está
se movendo com a corrente e a vida começa a fluir. É um sentimento
glorioso agir a partir da perspectiva do seu coração, como os seus
anjos fazem por você. Faça o melhor possível, onde você estiver a
cada momento. Quando você faz o melhor em relação ao que há, não
importa o que seja, isto fica melhor. Quando você faz o melhor de tudo
em que está focado, fica melhor do que o seu agora. O que poderia
ser melhor do que a vida melhorando? Não é o que você realmente
deseja, de qualquer maneira? Sua Orientação dos Anjos é que seja
corajoso e ouça o seu coração. Seja corajoso o suficiente para seguir
o seu próprio coração. Este nem sempre é o caminho que os outros
outros querem que você escolha. Isto está bem, não é o seu caminho,
de qualquer maneira. Às vezes, o caminho parecerá solitário. Você
nunca está realmente sozinho. Seus anjos querem lembrá-lo disto:
que eles estão sempre com você, ao seu lado. Toneladas de Amor.

3/dad — tês — udn. 4/bean — luas. 8/andersen.

Cena da peça “Desprincesa”.
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