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“Quarenta e Duas”

Concertos

Com texto de
Camila Damasceno,
o espetáculo
“Quarenta e Duas”,
da Cia Artehúmus
e do Núcleo Tumulto estreia no dia 23
de março

enredo aborda, de
forma onírica, desde
temas como a opressão
do consumo à busca permanente do gozo como sinônimo
de felicidade. A encenação se
dá a partir da perspectiva dos
últimos momentos de vida
de Robson, um adolescente
compulsivo que morre após
se masturbar 42 vezes. O
mundo particular desse garoto
é apresentado com suas idiossincrasias e seus desejos tão
comuns quanto absurdos, convidando o público a adentrar
nos conflitos de uma geração
bombardeada por links, likes
e imagens editadas. Em cena,
Cibele Bissoli, Cristiano Sales e
Daniel Ortega alternam-se nos
vários papeis. Em ritmos de
zapping, flashes de memória

O
Duo Mosaico e Duo Flutuart.

O Duo Mosaico vai interpretar canções com poemas
de Castro Alves, Cecília Meireles, Fernando Pessoa,
Guilherme de Almeida, Henry Murger, Ribeiro Couto,
Vinícius de Moraes e Walter Mariani. O Duo Flutuart
tocará Chiquinha Gonzaga passando pela vida da artista
fazendo um paralelo com a sua música. São três fases
da artista nomeadas pelos músicos como A Feminista,
Chiquinha e Callado, Abolicionista. São obras que escolhidas traduzem a vida e a obra da artista através de seu
contexto biográfico.
Serviço: Centro Brasileiro Britânico, R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros,
tel. 3039-0500. Sábado (24) às 20h. Entrada franca.
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Espetáculo “Quarenta e Duas”.

e imagens da vida de Robson
(vivido por Sales e Ortega) vão
expondo questões contemporâneas pelo viés desse adolescente. A relação com o pai ausente,
as expectativas idealizadas da
mãe, a relação com os padrões

sociais e religiosos, o peso de
ter que se encaixar em regras,
os impulsos primários dos desejos e a solidão nas relações
virtuais são como quadros que
se alternam no subconsciente
de Robson, transbordando

tudo que lhe oprime, que lhe
consome.
Serviço: SP Escola de Teatro, Praça
Franklin Roosevelt, 210, Consolação, tel.
3775-8600. Sextas, sábados e segundas, às
21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$
30 e R$ 15 (meia). Até 23/04.

Vibrações

Horóscopo

A palhaça, musicista, arte-educadora, diretora
e escritora Lu Lopes, a Palhaça Rubra faz os dois
últimos shows da temporada em comemoração aos
seus 25 anos de carreira. Esta é a última semana para
conferir um show divertido e interativo, com uma
linguagem musical lúdica, onde a plateia faz parte
do espetáculo e da brincadeira. No palco, a Palhaça
Rubra (vocais e improviso) vem acompanhada pelo
palhaço-guitarrista Álvaro Lages (Pelanca) e pelo palhaço-baterista Danilo Dal Farra (Palhaço Gastão). Os
hits da carreira como “Eleva o Tórax”, “Miniminimá”,
“Planta Seu Pé no Planeta”, entre outros, fazem parte
do repertório. Um pot-pourri de canções carismáticas também integra a apresentação, coletadas dos
dois CDs da artista, “Rubra Pop Show” (Selo SESC)
e “Almanaque Da Banda Gigante” (livro-CD/ SESI),
e do programa diário na TV Rá Tim Bum, Rubra e as
Criaturas, além de marchinhas inéditas de carnaval
que integrarão o Bloquinho Momos da Corte em 2019.
Lu Lopes como
a pálhaça
Rubra.

As confusões que venham a ocorrer
só serão causadas pela irritação nesta
fase mais delicada do ano. Dedique-se
aos amigos e aos familiares sem tentar
manipulá-los ou querer que pensem
da mesma maneira. Até a metade da
tarde do dia aumenta a estabilidade
nas situações. 55/455 – Branco.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Touro
(20/4 a 20/5)

Áries
(21/3 a 19/4)

Serviço: Teatro MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089,
Jardim das Acácias. Sábado (24) e domingo(25) às 16h. Ingressos: R$
50 (família fantasiada paga meia-entrada.)

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

Esta quarta e o quinto dia da lunação. Pela manhã a Lua em bom aspecto com Plutão dá uma nova energia e nos
permite deixar para trás as coisas que já não servem mais para dar início a uma nova jornada. A tarde pode de
ser tensa e provocar conflitos, principalmente por resistirmos às mudanças. A Lua em um mau aspecto com Júpiter
pode provocar exageros emocionais. Às 14h22 a Lua fica fora de curso até ingressar em Gêmeos na madrugada
desta próxima quinta-feira.
O Sol em seu signo ajuda a mudar
a rotina, realizando viagens e
fazendo profundas transformações
em sua vida após o aniversário.
Terá facilidade para se comunicar
e iniciar a algo novo que estiver
planejando depois do aniversário.
78/378 – Vermelho.

Aumenta o interesse por atividade
nova ou algo inédito que conheceu
recentemente. O dia não é bom
para tentar resolver assunto
sentimental. Pode alcançar uma
posição financeira bem melhor,
se agir de forma diplomática com
os seus relacionamentos. 23/223
– Amarelo.

Virgem
(23/8 a 22/9)

Leão
(23/7 a 22/8)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Durante toda a manhã há tendência
a emoções fortes e tumultuadas. As
crises serão superadas com coragem
e cabeça erguida depois da entrada
da lua na fase crescente. Em breve
terá chance de alcançar o que deseja,
basta esperar o momento certo.
31/631 – Amarelo.

Uma atitude positiva ajudará a
superar as dificuldades que estiver
enfrentando. Por enquanto livre-se
de problemas antigos que ainda
importunem e não comece nada.
A parte da manhã é boa para o
cumprimento dos deveres, mas a tarde
será difícil manter a calma devido ao
maior nervosismo. 24/124 – Verde.

Danilo Caymmi se apresenta num
espetáculo de comemorações. Os 60
anos da bossa nova e a emblemática
Andança (Paulinho Tapajós / Danilo
Caymmi / Edmundo Souto Neto)
chega aos 50 anos continuando a
contagiar todas as idades. Lançando
seu mais recente cd “Danilo Caymmi
canta Tom Jobim” pela Universal só
com lindíssimas canções do maestro soberano. Numa apresentação
acompanhado apenas pelo piano
de Marinho Boffá, Danilo além de
cantar, toca flauta como fazia por
mais de 10 anos na Banda Nova
que acompanhava Tom. Além deste
repertório não faltaram sucessos do
seu pai, Dorival Caymmi, e os seus
como a citada Andança e Casaco
Marron.
Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360,
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (24)
às 21h30. Ingresso: R$ 80.
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Aderiu

Evite criar situação de rompimento
devido ao sentimento de posse. A
tarde pode ser tensa e provocar
conflitos, principalmente por
resistirmos às mudanças. Por isso,
o risco no que estiver ao seu alcance,
deve ser afastado mantendo a rotina
com a Lua fora de curso. 44/844 –
Verde.

Bossa nova

Gal Oppido

Últimos shows

Observe as suas vibrações. Que tipo de vibração você está enviando
para o Universo? Seja exigente em relação as suas vibrações. Seja
exigente sobre as vibrações com que escolhe associar e veja como o
seu mundo começa a mudar de uma maneira positiva. O impacto de
se tornar mais consciente dos pensamentos, sentimentos e palavras
que você envia ao mundo é imenso.
Sua mente é poderosa. Quando você começa a preenchê-la com coisas
positivas, ela começa a mudar e envia uma ondulação que começa a
transformar o seu mundo. Coloque os seus pensamentos e sentimentos
positivos na ação positiva. A ação é sempre a chave na criação. Quanto
mais você se torna uma força positiva no Universo, mais poderoso
você se torna.
A Orientação dos Anjos é que você se torne mais consciente de suas
vibrações.
Seja exigente em relação as suas vibrações. Escolha enviar conscientemente vibrações positivas ao mundo e ao universo. Ao fazer isto,
você atrairá mais coisas boas para a sua vida.
Afirmação: “Eu não permitirei mais que os pensamentos e sentimentos
negativos me afetem. Em vez disto, eu concentro toda a minha atenção no
bem em minha vida. Penso nisto. Sinto-o. Expresso-o. Estou me tornando
uma força positiva no Universo. Ao viver desta maneira, envio ondas de
energia positiva e sou grato por tudo o que eu atraio para a minha vida.”
Lembre-se de que você merece isto. Você deve a si mesmo garantir que
pensamentos e sentimentos positivos sejam a sua vibração dominante.
Acredite sempre que algo maravilhoso está prestes a acontecer.
Toneladas de Amor - Sharon e os Anjos

Otto Rank,
psicanalista
austríaco

Motivou o
"desafio do
balde de
gelo" (sigla)

Tempestade circular
de alta
velocidade

O bife
preparado à
milanesa
Ang (?),
cineasta

Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Lucrativo

Criação de
Edgar Rice
Burroughs
Nação

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 21 de Março de 2018. Dia de São Lupicínio, São Berilo, Santa
Santúcia e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia Internacional da
Poesia, Dia Florestal Mundial, Dia Mundial da Infância, Dia Universal
do Teatro, e o Dia Internacional para a eliminação da Discriminação
Racial. Hoje aniversaria a atriz Angelina Muniz completa 63 anos, o ator
Matthew Broderick que nasceu em 1962, o músico Beto Lee que nasceu em
1977 e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho que faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste primeiro dia e grau que possui um espirito alegre e
jovial. Galante e apaixonado pelo sexo têm sempre ideias claras e brilhantes.
Sempre que usar a razão, encontrará as respostas e descobrirá a verdade. É
dedicado ao trabalho para obter resultados desejados. Com personalidade
que combinam opostos, deseja poder, status e dinheiro bem como paz e
tranquilidade. No lado negativo pode ser levado a más ações e a situações
em que toma atitudes de forma egoísta e interesseira.
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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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Língua do
(?), brincadeira
infantil
Radiano
(símbolo)

Saia da rotina e aproveite as
novas oportunidades que surgem
repentinamente na parte da manhã.
À tarde é ideal para tentar ficar
nas suas atividades rotineiras,
nada de agitação e discussões que
provoquem brigas. Evite mudanças
radicais ou impostas por outras
pessoas. 83/283 – Branco.
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em inglês
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Simpatias que funcionam
Para Amansar Marido Ignorante e Bravo: Duas velas
brancas; uma faca; um pires; açúcar; um pano branco; Após
arrumar as duas velas brancas, faça um corte de cima a baixo
nas laterais de cada uma das velas, de forma a deixá-las com
um dos lados retos e assim poderem ficar as duas juntas.
Coloque-as num pires e acenda-as. Agora coloque muito
açúcar mesmo junto das velas e nas próprias velas, ficando
depois a rezar um Pai Nosso enquanto espera que elas vão
queimando. Quando as velas tiverem já queimado tudo, pegue
no açúcar que agora ficou mais parecido com mel, estando
em forma de líquido viscoso, embrulhe-o num pano branco e
enterre-o no seu quintal ou no jardim público mais próximo.

(?) Santa
Cruz,
cantor e
blogueiro
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Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil.
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos por
excesso de confiança. O carro tem como símbolo mudança,
se no sonho estiver viajando por uma longa estrada.
Sofrer acidentes sem ficar machucado, solução dos seus
problemas e mudança para melhorar na vida. Números
de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Reflexo
da pessoa
com forte
enjoo
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O Sol na casa das mudanças em Áries,
dá liberdade para agir e conquistar.
Não deixe para depois o que esteja
sendo necessário ser feito agora. Os
assuntos que estejam em andamento
devem ter soluções a partir desta
semana com o Sol na casa das
mudanças. 76/576 – Verde.

Mantenha harmonia em seu
ambiente nesta metade de semana.
O materialismo e a busca pela
afirmação o levam a sofrer prejuízos,
por isso livre-se de dividas. A
Lua em um mau aspecto com
Júpiter pode provocar exageros
emocionais.14/514 – Azul.
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Lua fora de curso a tarde causa
dificuldade com estruturas e
autoridades. O relacionamento a dois
dará bons momentos íntimos e muita
felicidade a dois. Aproxime-se mais
dos pais, filhos e irmãos e tenha bons
contatos sociais. As transformações
começam a ocorrer. 75/675 – Marrom.

Propensão a explosões e a atritos
sérios entre as pessoas devido ao
mau humor e nervosismo pela manhã.
Defina prioridades neste final de
março e não deixe para depois as
modificações necessárias. Precisa
manter os relacionamentos em
harmonia, evite o ciúme de alguém.
86/386 – Cinza.

3/ela — eli — gun — lee. 4/camp — deal — reef.

Libra
(23/9 a 22/10)

Bronzeado

Pela manhã se sentirá muito mais
satisfeito sendo solidário com seu
próximo. Aceite as situações e
tenha cuidado com a possibilidade
de romper sociedades e parcerias
desgastadas. Situações tensas
podem ocorrer se mudar sua rotina
a tarde, tomando atitudes sem ouvir
ao seu próximo. 60/460 – Azul.

