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Relações de poder

Exposição

Com uma comedia
crítica que flerta com
o grotesco, a Cia
do Escombro chega
com seu mais novo
trabalho: “Olfato”

Divulgação

Lazer & Cultura

espetáculo estreia no
sábado, 7 de abril. A
peça passa pela discussão entre as relações de poder
no público/privado e reflete a
situação política e social no
Brasil atualmente. O elenco
conta com Paulo Barcellos,
Marco Barreto, Melina Marchetti e Vivian Petri. Na trama, enquanto um importante
evento político é transmitido
pela televisão, uma mulher,
juntamente com a babá e um
recém-nascido, vai até um
encontro extraconjugal em
um sobrado, onde um homem
e o seu amigo a esperam. Em
cena, vemos uma mulher rica
que busca realizar as fantasias
não permitidas por seu status
social; a babá, que a acompanha diariamente, e que tenta
achar saídas para sua condição
servil; um homem, dono do
local do encontro, o qual se
envolve na situação sem que
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Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

nathalie_melot_6

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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)

Peixes
(19/2 a 20/3)

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau se distingue na magistratura, sendo justo,
íntegro e amante da verdade. É determinado e pioneiro, com iniciativa
e também muito independente, mas apesar disso prefere trabalhar em
conjunto, mesmo porque se beneficia financeiramente trabalhando em
equipe. Consegue ajuda e também socorre quem precisa diante das
adversidades. No lado negativo, nascem os que enriquecem à custa
do sacrifício e do trabalho dos outros. Tem tendência ao mau humor
e à impaciência.
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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Para conquistar a nora: Para você que quer garantir
um bom relacionamento com sua nora, uma semana antes
do casamento, dê um presente a ela com uma fitinha
verde como enfeite no embrulho. Essa fitinha terá que ser
previamente benzida com água benta da igreja de Santo
Antônio. Depois, acenda uma vela sobre um pires no dia
da cerimônia, oferecendo-a para o anjo da guarda de sua
futura nora. Jogue os restos da vela no lixo após queimar.
Lave o pires e use-o normalmente.

SEXTA 06 de Abril de 2018. Dia de Santa Maria da Encarnação,
São Celestino, São Marcelino de Cartago, Santa Catarina de Pallanza,
São Diógenes e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. Hoje
aniversaria o ator Michael Rooker que faz 63 anos, o ator, cantor e
apresentador Juan Alba que nasceu em 1965 e a atriz Nívea Stelmann
que chega aos 44 anos.

Interjeição
de espanto
Unidades
do shopping
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Simpatias que funcionam

Comemorações e aniversariantes do dia

O fator
imprevisível por
natureza

L

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras:
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza.
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro:
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão.
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida.
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata:
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão
definitiva e muita sorte. Verde: confiança na vida. Números
de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

A vida pode sofrer grande
transformação e uma revisão
deve ser feita. Período bom para
algo realizado por conta própria
que tende a render bons lucros.
As emoções estão intensas e
profundas em um momento em que
a sensibilidade aumenta a graus
altos. 15/415 – Azul.

Brinquedo Reajuste baseado no
girado custo de vida (Econ.)
com a Torres de igrejas, onde
cintura
se situam os sinos

Polígonos
como os
paralelepípedos
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A falta de ânimo, indisposição e
situações vagas e confusas podem
se apresentar nesta sexta. O Sol
na casa três em Áries ajuda a
realizar mudanças preparadas. Na
parte da manhã mais cedo a Lua
em bom aspecto com Urano traz
ideias positivas, novidades e boas
surpresas. 49/349 – Lilás.

No meio do dia, vida social e afetiva
ainda com grande chance de ótimo
relacionamento devido a excelente
configuração astral. Cuide melhor
da saúde e faça viagens até mesmo
de última hora. Maior disposição
para realizar tarefas do dia a dia
em casa na rotina junto da família.
87/587 – Cinza.
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Deseja;
pretende
Acertada;
pactuada

Perspectiva escolhida
pelo autor em uma
Instrumen- história de
to musical ficção
de sopro
Compositor de
"Luíza"

C

Força interior e disposição para a
atividade sexual. Mantendo o seu
ritmo de vida esta sexta-feira à tarde
para o dia ser mais leve. Nos assuntos
de dinheiro saiba compartilhar e terá
grande força que o impulsionará a
elevar-se e conseguir o que deseja
de alguém. 93/693 – Verde.

É melhor seguir as tendências
e deixar maiores esforços para
semana que vem. As emoções
estarão sendo mais percebidas, por
isso use nesta sexta o seu lado mais
emocional e abra o coração dizendo
que sente pelas pessoas íntimas.
68/468 – Branco.

www.coquetel.com.br
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As emoções estarão sendo mais
percebidas e seguidas, por isso
teremos mais barulho. Com pode
usar a sensibilidade para realizar
mudanças. Irá resolver situações
pendentes na vida social, junto de
amigos e familiares e será mais feliz.
55/555 – Branco.

Dê mais atenção e carinho às
pessoas queridas, pois irá precisar
delas, já que sozinho pode muito
pouco neste momento. É preciso
compartilhar para que possa lucrar
mais. O sentimento de coletividade e
forte, mas não deixe de se importar
com você mesmo. 56/556 – Amarelo.

Fique perto dos familiares e amigos,
vai precisar do apoio deles para algo
que pretende realizar. Um novo
contato pode trazer redefinições
para a sua carreira profissional.
Como elemento negativo o dia dá
um humor mais instável e reação à
palavra. 94/394 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

P

A Lua fora de curso até a tarde
aconselha manter a rotina depois
até as tres. Talvez precise de ajuda
no setor profissional, mas o melhor
será mostrar sua competência. Faça
uma revisão para colocar tudo em
ordem na vida ainda neste mês de
abril. 84/584 – Branco.

Silvia Machete

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

A sexta-feira só não é boa para
assuntos de dinheiro, mas é seu
dia favorável da semana. Comece a
preparar novos planos para executar
depois que passar seu aniversário.
Até lá cuide melhor de sua saúde,
resolvendo algumas diferenças para
ter paz na vida. 04/404 – Cinza.

Serviço: Casa de Francisca, R. Quintino
Bocaiúva, 22, Jardim Paulista, tel. 3052-0547.
Sexta (13) às 21h30. Ingresso: R$ 44.

S

A falta de ânimo, indisposição e
situações vagas e confusas podem
se apresentar nesta sexta. O fim de
semana será bom para fazer e tomar
decisões que foram adiadas. Defenda
seus ideais e aquilo que acredita
e comece a mudar o que não lhe
agrada. 93/393 – Verde.

para ela, chamada Totalmente
Tcha Tcha Tcha. Dussek fez
algumas sugestões e juntos decidiram incluir outras canções que
tinham a ver com o espetáculo,
descobrindo como elas poderiam
ser interpretadas. Angela Rô Rô
assina Tango da bronquite e a
própria Silvia comparece como
compositora em 2 Cachorros.
Quizás, Quizás, Quizás, Great
balls of fire e Back to Black
também estão entre as canções
que fazem parte do universo
comum aos dois artistas, ambos
românticos e irreverentes.
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O espetáculo “Dussek Veste
Machete” reúne músicas do
compositor carioca, além de repertório escolhido a quatro mãos
por Dussek e Silvia. Na lista de
sucessos do compositor incluídos
no roteiro, Aventura, Cabelos
Negros e Chocante. O espetáculo
traz humor, música e picardia em
doses generosas, reunindo a sátira e a crônica musical das canções
de Dussek ao estilo performático
de Silvia, que nas apresentações
será acompanhada pelo pianista
Danilo Andrade. Silvia Machete
preparou Dussek Veste Machete
em meio à turnê de divulgação de
seu último CD Souvenir, que traz
uma música que Dussek compôs

Esta sexta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Na parte da manhã mais cedo a Lua em bom aspecto com Urano
traz ideias positivas, novidades e boas surpresas. Às 10h37 a Lua fica fora de curso até ingressar em Capricórnio
às 15h02. Por isso no final da manhã até o início da tarde podemos ficar ansiosos e tomar atitudes impensadas,
esperando demais de situações que acabam não dando em nada. Com a entrada da Lua em Capricórnio será
possível ter mais foco e objetividade depois da metade da tarde e na noite desta sexta.
Este é um dia em que estará imerso
em devaneios ainda mais à tarde.
Faça uma revisão de suas condições
atuais e veja o que pode melhorar
em sua vida. Um período de grande
energia pessoal com o Sol em seu
signo para obter a cooperação das
pessoas. 84/784 – Vermelho.

Serviço: Teatro Container da Cia. Mungunzá, R. dos Gusmões, 43, Santa Efigênia, tel.
97632-7852. Sábados domingos e segundas às
20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 30/04.

3/fan — tor. 4/alfa — capô. 5/ocapi. 10/tutancâmon.

Horóscopo

votação do processo de impeachment de Dilma Rousseff,
o que polarizou radicalmente
o país.
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Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus
quer que você saiba... Que as melhores coisas da vida são gratuitas. Esse é o “dito” mais velho, mais banal, mais trivial que
você poderia encontrar hoje. Mas ele é tão, tão verdadeiro. E
é importante nunca perder isso de vista. Então, olhe ao seu
redor. Sempre que você encontra amizade, lealdade, riso,
amor... lá está o seu tesouro. Assim, hoje, para quem você
escolhe dar tesouros assim numa quantidade ainda maior?
Alguém pedirá isso para você hoje. E quando pedir, por favor,
por favor, esteja pronto, ok? Aí você conhecerá o céu em que
está. Pois você será um anjo especial.
Amor, Seu Amigo
Neale Donald Walsch

para influenciar os demais.A
inspiração da peça veio de dois
cruzamentos: de um lado, a
arena privada onde os interesses pessoais, aparentemente
subjetivos, refletem também
a realidade político-ideológica
de seu entorno e, de outro, a
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Valor Real

tenha por isso optado, mas
que, ainda assim, não deixa de
se aproveitar do que acontece
ali; e, por fim, o personagem
intitulado “outro”, cujo desejo e
cuja impotência estão em constante conflito, manifestando-se
nas estratégias que emprega

“Dussek Veste Machete”

Serviço: 55SP, R. Barão de Tatuí, nº 377, Santa Cecília. De terça a sexta das
11h às 19h e aos sábados das 11h às 17h. Entrada franca. Até 27/04.
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Reflexões

Cena da peça “Olfato”.
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A mostra coletiva “Edições Jacaranda” apresenta obras
assinadas por 25 artistas de São Paulo, Rio de Janeiro,
Pará e Pernambuco, em parceria com a Plataforma Jacarandá. Participam da exposição os artistas Afonso Tostes,
Arjan Martins, Cadu, Caio Reisewitz, Carlos Vergara,
Carlito Carvalhosa, Chiara Banfi, Daniel Senise, Ding
Musa, Emmanuel Nasser, Janaina Tschape, José Bechara,
Lenora de Barros, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcone
Moreira, Marcos Chaves, Maria Laet, Mauro Restiffe,
Nuno Ramos, Raul Mourão, Vicente de Melo e Vik Muniz.
Duas obras tridimensionais dos artistas Marcelo Cidade e
Marcius Galan também estarão na exposição. São peças
criadas especialmente para garantir a continuidade das
atividades da Plataforma Jacaranda, que divulga obras e
artistas brasileiros no exterior, além de editar uma revista
trimestral de circulação gratuita e promover exposições.
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Obra de Janaina Tschape que faz parte
da mostra Edições Jaracanda.

