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A peça narra
os principais
acontecimentos,
apresentando mais de
cem canções dos mais
diversos gêneros

Divulgação

“60! Década de Arromba”

pós temporada de sucesso e crítica em São
Paulo e Rio de Janeiro,
“60! Década de Arromba, Doc.
Musical” retorna em curta
temporada. Representante
maior da Jovem Guarda, um
dos principais movimentos
musicais da década de 1960,
a cantora Wanderléa é a
“cereja do bolo” do musical
participa pela primeira vez de
um musical, interpretando ela
mesma. O espetáculo utiliza
ferramentas de documentário
(fotos, vídeos e depoimentos
reais), somadas a cenas, textos e canções apresentadas
ao vivo por 24 atores/cantores /bailarinos para contar a
história da década de 1960.
A peça narra os principais
acontecimentos, apresentando mais de cem canções dos
mais diversos gêneros. De
Roberto e Erasmo, passando
por Dalva de Oliveira, Cauby

A
Julia Pittier e Daniel Ayres.

“Duo Badulaque”
O “Duo Badulaque”, formado por Julia Pittier e Daniel Ayres,
apresentam o lançamento do CD “O Dinossauro E O Dragão”.
A dupla vem acompanhada pelo percussionista Bruno Prado,
que produziu o disco, e conta com a participação especial de
Anderson Quevedo, com instrumentos de sopros.O álbum
e o show embalam diversas gerações com uma sonoridade
inventiva, linguagem lúdica, percussão corporal e utilização de
instrumentos e objetos inusitados. A proposta do Badulaque
é criativa e experimental e, neste projeto, eles se reinventam
com novas bugigangas eletrônicas que fazem as batidas no
corpo e nos badulaques virarem sons superpotentes. “Na
nossa mão, ou melhor, no nosso palco, todo `badulaque´ vira
instrumento e dá um ritmo especial às músicas. Neste novo
disco, estamos experimentando mais sonoridades e influências
e acreditamos que vai despertar e estimular a curiosidade
musical das crianças”, conta Daniel Ayres.

Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109, Centro. Sábado (7) às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).

Com direção Frederico Reder, a superprodução tem como estrela a cantora Wanderléa,
ícone da Jovem Guarda.

Peixoto, Elvis Presley, Beatles,
Tony e Celly Campello, Bibi
Ferreira, Edith Piaf, Tom e
Vinicius, Milton Nascimento,
Gil e Caetano, Maysa, Geraldo
Vandré e tantos outros nomes
importantes na música. No
repertório não faltam sucessos
como Banho de Lua, Biquíni de

Bolinha Amarelinha, Beijinho
Doce, Lata D’água, Travessia,
Pra Não Dizer Que Não Falei
Das Flores, Era um Garoto que
como eu Amava os Beatles e
os Rollings Stones, Ponteio,
Nós Somos Jovens, Filme
Triste, Prova de Fogo, Pare
o Casamento, Calhambeque,

Do Hip-Hop ao Samba
Divulgação

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a) acredito que
Deus quer que você saiba.... Que se você pensa que não
tem nada a perder, você ganha. Se você pensa que tem algo
a ganhar, você perde. Tudo leva à motivação. Por que você
está fazendo o que está fazendo neste exato momento? Para
evitar perda? Para obter ganho? Motivo errado nos dois casos.
A vida não tem a ver com ganhar-e-perder. A vida tem a ver
com ser ou não ser, expressar ou não expressar, quem você é.
Não faça coisas por benefício pessoal. E não faça coisas para
evitar dano pessoal. Faça coisas para sentir autenticidade
pessoal. Assim sua vida fará sentido, independentemente
do que está acontecendo ao seu redor.
Está claro por que isto lhe foi dito hoje, certo?
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch

MC, cantor e compositor Criolo.

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

Em todos os seus atos evite
exageros tanto na confiança como
no pessimismo. As viagens e passeios
serão felizes se feitas a dois e
estiverem programadas. Final da
noite com falta de contentamento,
mas mantenha a rotina em tudo.
50/450 – Cinza.

Podemos falar mais que o normal
e de forma precipitada levando a
discussões desnecessárias. Com
a Lua em Sagitário mantenha-se
alerta a uma boa chance que surgirá
em sua vida, pois depois ela não se
repetirá tão cedo. Pode falar mais
que o normal e de forma precipitada
e perigosa. 34/134 – Verde.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros.
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números
de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para segurar a pessoa amada no casamento:
Salpique um pouco de sal grosso sobre o calçado da
pessoa amada enquanto pensa que está prendendo
essa paixão no seu coração. Em seguida faça uma
oração de sua preferência, retire o sal, limpe bem o
calçado e coloque ele no mesmo lugar em que você
encontrou. É necessário que você não conte a ninguém
sobre a esta simpatia.

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

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

A Lua em bom aspecto com Mercúrio
à noite permite uma comunicação
mais fácil, mas como Mercúrio forma
um aspecto negativo com Saturno
ainda será necessário medir as
palavras. É hora de dar espaço para
o novo, inédito e fora do comum.
53/353 – Vermelho.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O dia não é bom para assuntos de
dinheiro, mas beneficia a saúde e
as viagens. A comunicação não está
favorecida pela falta de clareza e
compreensão das palavras. Dediquese ao que mais importa a grande
riqueza que é a interior. 45/745 –
Amarelo.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua solta será melhor dia
ater-se a atividades corriqueiras,
evitando alterações naquilo que já
foi programado. Sozinho poderá
menos e será difícil chegar onde
pretende. O conhecimento assume
papel preponderante e benéfico.
52/652 – Azul.

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)

Bem cedo um bom momento
para clareza nas comunicações.
O conhecimento através da
racionalidade e o senso de liberdade
até mesmo na lida diária será
decisivo. Uma boa nova social dará
um novo ânimo para o trabalho e
trará um novo ideal de vida. 57/657
– Verde.

O dia é ótimo para reorganizar os seus
valores e ver o outro lado de uma
situação. A lida diária com o ambiente
em que vive será benéfica. Empenho
em suas atividades aumentará
sua confiança para uma nova fase
promissora depois do aniversário.
69/469 - Azul.

Mudanças podem tumultuar sua vida
afetiva e devem ser realizadas com
cuidado. Os ânimos ficam exaltados,
precisa evitar as explosões e a
brabeza exagerada e ficarmos
afastados de provocações. Comece
a manter a rotina desde cedo nesta
quarta-feira. 88/488 – Amarelo.

Cuidado com o desgaste que atitude
egoísta provoca, afastando pessoa
que ama. Tende a afastar as pessoas
de seu convívio por atitudes críticas
e negativas. Evite preocupar-se com
as aparências, valorize o prático
nesta metade de semana. 55/255
– Verde.

Este é um dia em que a compreensão
das necessidades coletivas reflete
seu grau de maior impacto em nossa
maneira de ser. Precisa planejar as
situações antes de agir preparando
o futuro. Use de persistência e
coragem para ganhar mais dinheiro
no trabalho. 53/153 – Azul.

Este é um dia em que deve
ordenar o pensamento evitando
o vagar sem rumo definido. Tudo
que envolva relacionamento e
amizade terá destaque. Dificuldades
podem ocorrer no amor, até
desentendimentos conjugais podem
perturbar. 29/829 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Abril de 2018. Dia de Santo Isidoro de Sevilha, Santo
Ambrósio, São Benedito, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a
coragem. Aniversaria o ex-jogador de futebol Branco que faz 54 anos,
o ator Robert Downey Júnior nascido em 1965, o jogador de futebol
Emerson que faz 42 anos e a atriz, cantora e apresentadora Jamie Lynn
Spears que nasceu em 1991.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é hábil no conhecimento dos mais
diversos tipos de personalidade humana. Sabe agir de acordo com o
perfil específico de cada pessoa. Percebe com clareza os objetivos de
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização.
Tem forte magnetismo pessoal, muito charme, é também generoso e
determinado. Gosta de mudar sempre, em todos os aspectos, a sua vida.
No lado negativo precisa evitar ser controlador junto com o excesso de
franqueza e o autoritarismo que podem afastar as pessoas.

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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Célebre; notável
Restaurante que
serve frango novo
assado em braseiro

Atividade didática
como as campanhas
de prevenção de DST
Porto-(?), e Aids
natural
dessa
cidade
(Reg. Sul)

O animal
desprovido de
razão

Pelo dos olhos
Estabelecimento
comercial como o
Village Mall (Rio)

Secreção
intensa
durante a
malhação
Adoçante
evitado
pelo
diabético

(?) Vegas:
a Cidade
do Jogo
(EUA)

Formato
de fita
de videocassete

Dá ciência
ao preso do
motivo de
sua autuação

Segunda
nota da
escala
musical

Cubo de 2
(Mat.)
Indivíduo
brincalhão
Festa
pansexual
Amolado;
cortante

(?) Diego,
cidade
Corante
alimentício

O Paraíso
Terrestre
(Bíblia)
Neste
lugar
Frasco de
soldados

Aécio
Neves,
político
mineiro

O (?) Vagabundo:
Carlitos
(Cin.)

Sensação
comum no
workaholic
Somar,
em inglês
Cachaça
(bras.)
Abrigo
do feto
Antigo
capacete

"OIhar
não (?)
pedaço"
(dito)
Comércio
(?): lida
com aves
e ovos

Alça voo
Passe
(o café)
por filtro
Radiação
ultravioleta (sigla)
Letra
puxada no
sotaque
caipira

Gênero
musical do
Carnaval
da Bahia

Tipo de
Matériaprima da embalagem
Emília (Lit.) de desodorante

BANCO

40

Solução
P
N S E
V H S
O T
L P A
P N
G I A
A N
I G A
A D D
T E RO
O L A
U V
A X E
S O L

Esta quarta é o décimo nono dia da lunação. A Lua em Sagitário deixa o astral mais animado e franco, mas será importante
ter cuidado com as palavras. Podemos falar mais que o normal e de forma precipitada levando a discussões desnecessárias.
Mercúrio em mau aspecto com Marte deixa todos mais diretos e impulsivos. Falar de forma verdadeira, objetiva e assertiva é
muito valioso, mas apenas quando isso traz algum benefício. Caso contrário podemos ser levados a brigas. A Lua em bom aspecto
com Mercúrio à noite permite uma comunicação mais fácil, mas como Mercúrio forma um aspecto negativo com Saturno ainda
será necessário medir as palavras, que podem ser fatais no final desta quarta.
O Sol em seu signo o levará a contatos
sociais muito alegres nesta metade
de semana. Este é um dia em que a
compreensão das necessidades dos
outros. Mercúrio em mau aspecto
com Marte deixa todos mais diretos
e impulsivos.67/467 – Marrom.

Você não tem nada a perder

3/add — san. 4/elmo. 5/útero. 6/galeto. 8/aerossol.

Horóscopo

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. 5080-3000. Domingo (8) às 18h. Ingressos: R$
20 e R$ 10 (meia).

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping
Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Quintas e
sextas às 20h30, sábados às 17h e 21h e domingos às 17h. Ingressos: de R$ 50 a 220. Até 01/05.

I
A L
A Ç U
Ã S
N O T
E R
E D E
U
C A
C A N
T I
I L
A V I
P A N
A

Em Do Hip-Hop ao Samba: Criolo e
seu Processo de Criação, aula espetáculo, que o MC, cantor e compositor
Criolo realiza, o artista compartilha
com o público histórias de seu percurso
como um dos expoentes da nova música
brasileira.
Acompanhado do DJ DanDan e do
cavaquinista Ricardo Rabelo, Criolo fala
sobre suas influências, referências, processo criativo e produção do seu novo
álbum, Espiral de Ilusão, primeiro disco
totalmente dedicado ao samba com dez
canções inéditas, sendo nove autorais.

e outras internacionais como
Blue Moon, La Bamba, Non Je
Ne Regrette Rien, Yellow Submarine e I say a litlle prayer for
you, entre tantos outros.

