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Entrelinhas
A violência psicológica, emocional e sexual
contra a mulher, estabelecendo um diálogo
entre o passado e o presente é o fio condutor
do espetáculo de dança Entrelinhas, da bailarina
Jaqueline Elesbão

Divulgação

Lazer & Cultura

montagem retrata como a voz feminina é silenciada
diante da força física, da mentalidade escravocrata e
do comportamento machista dominador, mesmo com
os avanços políticos atuais. O espetáculo é alicerçado por
uma alvenaria sincrônica entre corpo, movimento e sons,
mergulha com crueza nas feridas e cicatrizes desse sistema
opressor naturalizado que mutila milhões de mulheres no
Brasil e no mundo, e inverte os papeis de vítima e algoz.
O intenso e simbiótico trabalho de corpo alia-se a diversos
elementos cênicos para compor uma partitura dramatúrgica
com uma maior riqueza de detalhes e referências históricas,
como a máscara de flandres (usada pela lendária escrava
Anastácia nas sessões de tortura pelo seu senhor), o sutiã
(utensílio simbólico da liberdade feminina na década de 60)
e o salto alto (símbolo de poder e independência da mulher
na contemporaneidade).

A
Doris Monteiro

Doris apresenta repertório eclético e dançante com
clássicos de Billy Blanco (“Mocinho Bonito” e “Teresa
da Praia”), sucessos de Tom Jobim (“Wave” e “Água de
Beber”), Noel Rosa (“Conversa de Botequim”), além de
clássicos de sua carreira, como “Mudando de Conversa”,
“Palhaçada” e “Vou Deitar e Rolar”, além de contar várias
histórias de sua vida que originaram diversas canções.
Ela é acompanhada pela banda formada por André
Gonçalves, no violão, Gefferson Horta, no contrabaixo, e
Moacyr Correa, na bateria.Vendas limitadas a 6 ingressos
por pessoa.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000. Quinta (29) e sábado (31) às 21h30
e domingo (01/04), às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Samba

Ambientada na década de 50 a peça “Drama de Outono” estreia no
próximo dia 7. Em três atos, conta sobre Vera, uma mulher casada,
infeliz no casamento e que está apaixonada por um rapaz bem mais
novo que ela. Tendo que decidir entre manter-se casada e infeliz ou
ir contra as regras e os padrões sociais da época e viver esse grande
amor. Para enfrentar esse grande dilema ela conta com o apoio da
irmã, de uma amiga e de sua fiel empregada. Questões emocionais,
existenciais e do cotidiano são lançadas, propositadamente, por
meio de um jogo de palavras, às vezes, vistas como banais, por
quem não possuem olhos atentos aos dramas humanos. Afinal, para
o amor tem idade?. Com Adriana Bataglia, Albino Ventura, Cida
Reis, Dill França, Kelly Cristine, Marcondys França e Aline Silva.

Cena do “Drama de Outono”.

Trajetória

Drama

“A Retrospectiva”, da artista plástica Nequitz traz os principais quadros
de sua trajetória e são repletos de cores vivas, paisagens, momentos do
cotidiano, além de elementos da natureza, como flores e o mar. A pintora
já recebeu vários prêmios, como o Troféu Láurea do Terceiro Milenium,
e foi designada Embaixadora da Divine Academie des Arts, Lettres et
Culture, em Paris.

Um casal se reencontra após seis anos de separação para discutirem os amores e desamores da
relação no drama Grita Paixão de Walcyr Carrasco. O
casal quer saber porque deixaram de se amar e irão
buscar o perdão dentro de si para prosseguir, juntos
ou não. Com Fabrizzio Nascioli e Carolina Miranda.

Serviço: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera, tel.
3886-6610. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Entrada franca. Até 29/03.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 31514141. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 50. Até 30/03.

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)
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)

Simpatias que funcionam
Para ele se apaixonar por você. 1 pote de vidro vazio e
limpo: 1 panela (não precisa de ser virgem); 1 colher de pau
para mexer (não precisa de ser virgem); 1 punhado de açúcar
branco; 1 papel branco sem linhas virgem; 1 lápis; Pegue numa
panela e coloque o açúcar, leve ao fogo e mexa com a colher de
pau, vai formar tipo um caramelado com consistência líquida,
tem que ficar na cor castanho claro. Depois pegue no papel e
escrever com o LAPIS o nome completo do seu Amor. Colocar
esse papel dentro do pote de vidro e o caramelado dentro do
pote MAS JÁ MEIO FRIO TIPO MORNO (não colocar logo
quente pois pode partir o pote de vidro). Depois enterrar esse
pote num vaso com flores (ou enterrar num quintal). O vaso
tem que ficar dentro de casa, pode ser num canto da sala.
Cuidar bem do vaso com muito amor. Não deixar ninguém
tocar nesse vaso ou pisar na terra do quintal.

TERÇA 27 de Março de 2018. Dia de São Ruperto, São Guilherme Tempier,
Santa Lídia, São Lázaro da Pérsia e Dia do Anjo Cahetmel, cuja virtude é
a humildade. Dia Nacional do Oficial Temporário do Exército, Dia
do Circo e do Artista Circense. Hoje aniversaria o ator Michael York
que completa 76 anos, o cineasta e ator Quentim Tarantino que nasceu
em 1963, a apresentadora Maria da Graça Meneguell, a Xuxa que também
faz 55 anos e a cantora Mariah Carey, que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau tem uma visão aguda do mundo
e de suas realidades. Tende a confiar em seu coração e sente-se bem
em relação a tudo o que é sutil e etéreo. A sua autodisciplina o fará
concentrar-se em metas importantes, e o trabalho árduo fará com que
atinja seus objetivos. É muito sincero e crítico quando contrariado em
seus pontos de vista. A natureza e o ar livre o ajudam a descansar. Pode
enfrentar problemas íntimos, mas se mantiver os ideais mais elevados,
será feliz no casamento.
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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49

Solução

B

ARMAS – Armas são símbolos de poder e superioridade.
Ver muitas é sinal que vencerá problemas no momento.
Estar armado indica forças para vencer adversidade. Perder
a arma ou ser desarmado, é aviso de que perderá algo para
alguém. Números de sorte: 05, 11, 16, 89 e 97.

Comemorações e aniversariantes do dia

Profissionais do
Ministério
da Fazenda

E

Dicionário dos sonhos

Um novo ciclo de vida se inicia
trazendo novas oportunidades e
maior motivação. Mantenha-se fiel
ao que foi combinado e não haja
contra si mesmo. O dia não traz
felicidade nas relações amorosas,
mas em compensação dá bons lucros
e êxito financeiro. 67/467 – Branco.

Figuras
de valores
11 e 3, na
sueca

R
E
M
E
S
S
A

O Sol na casa três faz as mudanças
começarem a acontecer. O convívio
social e o relacionamento sexual
prometem muito prazer e satisfação
na relação amorosa. Muita fluidez
e busca pelo entendimento de
situações passadas que não foram
bem explicadas ou aceitas. 23/423
– Azul.

A Lua em mau aspecto com
Júpiter pode nos fazer cometer
excessos e perdas financeiras em
consequência. Evite alimentar
sonho e ilusões poéticas, mas lute
ainda para realizar um de seus
desejos que se tornará possível
neste próximo mês de abril. 28/528
– Branco.
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Cabana
geralmente coberta
de sapê
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Busque companhias inteligentes ou
fique mais junto dos pais, filhos e
irmãos. As viagens e contatos sociais
aumentam a sua disposição para agir
e trabalhar. Um dia que promete
trazer uma felicidade inesperada
mesmo que tudo indique que será
mais um dia de rotina. 83/583 –
Marrom.

Muita fluidez e busca pelo
entendimento de situações passadas
que não foram bem explicadas ou
aceitas. Sua habilidade no trato
com as pessoas ajudará a fazer e
manter bons relacionamentos. Por
isso troque ideia e ouça opiniões sem
impor-se. 14/414 – Verde.

Mantenha uma atitude positiva
diante de uma dificuldade que
começa a ser superada. Um
problema profissional terá solução
rápida e decisiva ainda neste mês
de março. Não é hora de agir ao
primeiro impulso, controle-se,
saiba esperar o momento certo.
93/393 – Verde.

Placa colada em caminhões de comprimento
Cupom acima de
premiado 12 metros
Baleia
branca do
oceano
Ártico

B

O Sol no signo oposto, na casa
sete leva a sociedades e parcerias.
Rompimentos ocorrem, tanto
profissionais como sociais e será
preciso aceitar que nem tudo está
sob seu controle. Tendência a impor
a nossa vontade aos outros, o que
pode provocar brigas e disputas de
poder. 38/138 – Azul.

Poderá surgir a chance de ver se
abrir novo horizonte profissional. O
dia promete momento muito feliz e
intenso nas relações. Olhe adiante
e acredite mais em você mesmo
para começar a agir. Evite querer
o controle de tudo e comandar
situação que não lhe diga respeito.
29/529 – Amarelo.

O dia tende a trazer ganhos materiais
através da comunicação e das
viagens. Pode alcançar uma posição
financeira bem mais estável. A Lua
em mau aspecto com Júpiter pode
nos fazer cometer excessos e perdas
financeiras em consequência.
26/126 – Branco.

www.coquetel.com.br
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A disposição com que se aproxima
das pessoas pode ser enganosa,
mantenha a sinceridade. Aceite
que as situações se modifiquem, até
mesmo as mudanças de pensamento
dos outros devem ser aceitas.
Caminhar será uma boa pedida e
os exercícios em grupo também.
89/389 – Branco.

Busque companhias inteligentes
e conseguirá ver muita coisa sobe
um novo ângulo. Evitem confusões
devido ao desequilíbrio emocional
nesta fase mais delicada do ano. Terá
um bom retorno financeiro pelo que
estiver realizando, saiba aguardar os
resultados. 56/756 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

D

Aproveite para realizar viagens e
melhoraracomunicação,comemorando
um momento importante junto dos
amigos e familiares. A Lua em Leão
forma um bom aspecto com Mercúrio
que favorece a comunicação facilitando
o diálogo. Aprimore seu modo de agir
e comunique-se mais e melhor. 74/374
– Amarelo.

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito
que Deus quer que você saiba...... QUE A LUZ DE DEUS
BRILHA SOBRE VOCÊ ......
quando sua luz brilha sobre
outro alguém.A escuridão do
mundo pode ser iluminada
por sua brilhante presença mas você deve acreditar em
si mesmo como A Fonte de
luz e amor. O mundo todo espera pela sua chegada hoje,
tremendo em sua tristeza,
olhando para você buscando
se aquecer. Você pode trazer
um brilho especial para todos
aqueles que você tocar hoje?
Você vai? Sua resposta vai
significar mais para você do
que para eles. Nisto reside
O Grande Segredo. Amor,
Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.
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Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. Na parte da manhã a Lua forma um bom aspecto com Mercúrio que
favorece a comunicação facilitando o diálogo. Muita fluidez e busca pelo entendimento de situações passadas que não
foram bem explicadas ou aceitas. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode nos fazer cometer excessos e perdas financeiras
em consequência. Nada de atitudes exageradas que possam ficar fora de controle. Tendência a impor a nossa vontade aos
outros, o que pode provocar brigas e disputas de poder.

A Luz de Deus
brilha sobre você

3/art — mem — usa. 5/evita. 6/beluga. 7/opilado.

Horóscopo

Serviço: Theatro NET
São Paulo (Shopping Vila
Olímpia), R. Olimpíadas,
360, Itaim Bibi, tel. 34485061. Quinta (29) Às 21h.
Ingresso: R$ 120.

Reflexões
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Serviço: Teatro do Ator, Pça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. Sábados às
18h. Ingresso: R$ 40. Até 28/04.

Depois do sucesso de
Teresa canta Cartola,
Teresa Cristina lança seu
novo trabalho homenageando um dos maiores
e mais importantes artistas da música popular
brasileira, Noel Rosa no
show Teresa Cristina
canta Noel: Batuque é
um Privilégio. O poeta da
Vila Isabel é o segundo
na trilogia proposta em
homenagem aos grandes
sambistas do Brasil, em
que Teresa Cristina dá
voz à obra de um grande
compositor, acompanhada
por Carlinhos sete cordas,
com arranjo bem pessoal.
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“Drama de Outono”
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Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-7700. Quarta (28) às
21h30. Ingresso: R$ 20.

