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Luau

Divulgação

Benziê se apresenta com o show
“Alucinante Demais”

C

Simpatias que funcionam
Para afastar uma pessoa para bem longe: Pegue uma
folha de papel branco limpo e desenhe um círculo. No centro
dele, escreva o nome da sua rival em forma de cruz. Após
isso, jogue um pouco de sal grosso sob o papel e leia o salmo
91. Queime o papel, soprando as cinzas ao ar livre, ordenando que a rival se afaste da sua vida e de seu companheiro.
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.

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)

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões financeiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser roubado,
perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua descrença
não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. Brigar ou ser
ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar dificuldades.
Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte:
03, 07, 22, 27 e 56

Pode conhecer novas pessoas,
ambientes novos e renovar sua
vida social neste final de semana.
Tenha cuidado para não afetar sua
imagem pessoal por atitudes que
tomar. As dificuldades pessoais
serão superadas e as confusões logo
irão desaparecer. 89/689 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 13 de Abril de 2018. Dia de São Martinho I, São Márcio, São
Quintiliano e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilíbrio. Dia do
Hino Nacional, Dia do Office-Boy e Dia da Comunidade Negra.
Hoje é o aniversário de Fortaleza, a capital do Ceará, fundada em 1726.
Aniversariantes famosos: o ator Paul Sorvino que completa 79 anos, o
ex-jogador de futebol Roberto Dinamite que nasceu em 1954 e o ator
Bruno Gagliasso que faz 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau é dominador, com força de vontade, muita
vitalidade e habilidade organizadora. Sabe lidar com o povo e através
dele pode também conquistar sucesso. É paciente, sossegado, flexível,
ama os prazeres e o dinheiro. Há chance de fortuna por ser otimista,
metódico e prudente com aflições por causa de mulheres. Não se deixa
levar por propostas que não estejam de acordo com seu senso de justiça
e honestidade. No lado negativo tem a tendência a ser manipulador,
até cruel; não deve levar ao extremo o materialismo.

Proteção contra atentados usada em carConjunto ros de aude reci- toridades
pientes
O curso do
candidato
da OAB

© Revistas COQUETEL
Biomas do Centro-Oeste e do
Nordeste, Cidade mineira devasrespecti- tada por um desastre
vamente ecológico em 2015

Significado A pessoa
do "G", em sempre de
FGTS bom humor
Verbo auxiliar

O local
que é
longe de
tudo
2, em
romanos
Almofada,
em inglês

(?) mole:
descuidarse (gíria)

Errar,
em inglês
Tríton
(símbolo)

É exaltada
no nacionalismo
Jumento

Avaliadas
(pelo
preço)

Louco,
em inglês
(?) Howard,
cineasta
A cadeira
do monarca
(?) de 80:
a era disco

14-(?),
invento de
Santos
Dumont

Fragrância
exalada
pelas
flores
Estereótipo do
carioca
boêmio

Aquele que
professa
uma
religião

(?) à
dengue,
campanha
de saúde
Instalação
para reparo
de navios
Arca

(?) profundo, habitat
do peixeogro
Intransitivo
(abrev.)
"The Walking (?)",
seriado
sobre o
apocalipse
zumbi (TV)
Doença
como a
clamídia
(sigla)

Pão de
milho
Conversa
fiada
Registro de
reuniões
Assim
como

Mato Grosso (sigla)
Deus, em
inglês
Jogo inglês
similar ao
futebol
americano
Inimiga
do Pacto
de Varsóvia
(Hist.)

Água (?): corresponde
a 0,02% dos recursos
hídricos do planeta
Tarifa importados
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Evite os gastos que cheguem a
provocar aumento de suas dívidas,
pois sofrerá graves perdas. O período é bom para uma melhor relação
familiar e a solução de problemas
ligados ao seu lar, menos as relações
sentimentais que ainda podem estar
instáveis nesta sexta. 64/664 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com Plutão
e Júpiter durante a manhã. Nesta
próxima semana a nova fase lunar
vai ajudar a preparar novidades e
fazer planos. Os planos devem ser
seguidos sempre ouvindo opiniões
de pessoas confiáveis. Esteja preparado para as oportunidades que
virão. 42/942 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Às 08h28 a Lua vai ficar fora de curso
até ingressar em Áries aos 00h27
deste sábado. Este é momento para
ir atrás do que quer, sem esmorecer
e alcançar algum dos nossos intentos
Problemas ou uma situação um tanto
difícil que está enfrentando ser superada. 25/225 – Amarelo.

O dia começa com muita criatividade
pela manhã com disposição para ir
atrás do que quer. As sociedades,
parcerias e sociedades se definem
neste final de semana. Fique atenta
a oportunidade que surge através da
comunicação mais fácil nesta sexta
13. 87/687 – Verde.

Estude, pesquise e aprenda mais,
sempre com cautela, pois o ritmo
dos acontecimentos será mais lento.
Pode haver dificuldade de comunicação no relacionamento social.
E nas relações amorosas impulso
para procurar o que deseja e sair do
comodismo 79/479 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Dê mais valor à maneira como executa suas atividades, encontrando
maneiras mais práticas de realizá-las.
Mantenha o esforço realize intermediação através da melhora sua
comunicação. Lua Nova vai ajudar
a preparar planos para colocá-los
em ação em breve. 62/462 – Branco.

A firmeza, a valorização do conforto
como conquista humana e a energia
construtiva fazem o diferencial. À
tarde haverá certo desencanto com
situações inesperadas. Mesmo assim
pode haver alguma rispidez e falta de
elegância durante boa parte do dia.
81/581 – Branco.

Aceite os acontecimentos, tanto
no lar como no trabalho. Analise as
situações arrisque somente se isso
for mesmo necessário. Dificuldades
nas relações sentimentais. Ótimo
para estar em grupo, conviver com
as pessoas no trabalho e no lar.
03/103 – Amarelo.

Serviço: Teatro Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro
Baima, 78, República, tel. 99642 -8350. Sábados, às
21h e domingos, às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20
(meia). Até 6/5.
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Precisa procurar a sua satisfação
através do equilíbrio das energias
vitais. O dia é muito propício à
saúde e aos tratamentos, mas não
aos negócios. Mantenha a calma se
surgir algum imprevisto durante
este dia, pois logo tudo passará.
45/445 – Verde.

O dia começa bem com maior afetividade pela manhã. Persistência,
determinação e comedimento deve
aumentar a noite. Nos relacionamentos e nas relações amorosas impulso
para procurar o que deseja e sair do
comodismo. 34/234 – Branco.

para destruir tudo e dar novo sentido
à sua vida.
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua faz bons aspectos com Plutão e Júpiter durante a manhã. No final de mais
uma lunação, a de Peixes, surge uma grande oportunidade de limpar emoções negativas e se abrir para coisas novas de forma
confiante e aberta. Esteja preparado para as oportunidades que virão. Às 08h28 a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em
Áries aos 00h27 deste sábado. Este é momento para ir atrás do que quer, sem esmorecer e alcançar algum dos nossos intentos
ainda neste mês de abril.

Sexta muito boa para cuidar de si
mesmo e dos seus bens pessoais. A
energia construtiva do Sol indo para
a casa dois faz o diferencial positivo
a partir da próxima semana. Antes
de falar ou fazer qualquer coisa,
pense bem, evite a impulsividade
e obstinação. 61/761 – Vermelho.

relacionamento amoroso, da melancolia que paira num apartamento na
cidade, onde um homem avesso a
amigos e a visitas vive só e recebe, na
madrugada de mais uma noite solitária,
uma visita inesperada: um Rato surge
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A peça O Desmonte é um espetáculo
solo fruto da parceria entre autor e
ator, Amarildo Felix (dramaturgia
e direção) e Vitor Placca (atuação).
A peça trata da chegada de tempos
tristes em decorrência do fim de um

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro,
Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábado, das
10h às 19h. Entrada franca. Até 6/5.

3/dst — err — god — mad — pad — ron. 4/dead — otan.

Horóscopo

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R.
Rui Barbosa, 153, tel. 3288- 0136. Sextas
ás 20h30, sábados às 17h e 21h e aos
domingos às 18h30. Ingresso: R$ 50 a R$
150. Até 3/6.
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Quando partes de você estão fora do equilíbrio, você corre o risco
de ficar indisposto. É importante considerar todos os aspectos
de sua vida como importantes, pois quando você se concentra
em apenas um, os outros começam a sofrer até que uma crise
acontece de alguma maneira e você é forçado a parar e observar
mais atentamente. Aproveite o tempo agora para assegurar que
existe um equilíbrio em cada área.
Quando você observar com mais atenção onde a sua vida está
fora do equilíbrio é importante lembrar de olhar para os limites
que você está estabelecendo para garantir que está servindo a
si mesmo de igual forma que serve aos outros. Você é importante e está no seu melhor quando se sente melhor, assim vamos
procurar fazer escolhas melhores, as que alimentam a sua alma.
O pensamento para hoje é: “Esteja em equilíbrio com a sua vida.
Permita que o seu corpo físico e emocional sejam curados. Esteja livre
de preocupações e permita que a paz reine suprema em seu mundo.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Regina Drumond

A exposição “Ser Urbano”
apresenta a produção recente
de um dos mais conceituados
artistas latino-americanos da
contemporaneidade, Carlos
Garaicoa. Os trabalhos apresentados propõem reflexões acerca
das relações entre arquitetura,
urbanismo e geopolítica. Carlos
Garaicoa, reconhecido internacionalmente por seu trabalho
artístico sobre as cidades, traz
para São Paulo uma mostra
de oito trabalhos, entre instalações, vídeos, maquetes e
desenhos.

A cantora Karol Conka lança nas plataformas digitais sua versão
para “Cabeça de Nego”, música de Sabotage, em parceria com Tejo
Damasceno e Rica Amabis, e lançada no disco “Coleção Nacional”, do
Instituto, em 2002. Produzido pela Gullane Entretenimento, o videoclipe de “Cabeça de Nego” foi dirigido por Johnny Araujo e Leandro
Lima, Johnny Araujo é um dos mais experientes nesse segmento,
indicado 23 vezes ao VMB. O registro tem um clima cinematográfico
pois Johnny Araujo “migrou” para o cinema e esse também é o DNA
da produtora desse vídeo, a premiada Gullane Entretenimento, que
também trabalhou com Sabotage no longa-metragem “Carandiru”.
Logo no início do filme, Karol Conka conversa com Hadji, hoje seu
DJ, mas que tocou anos com Sabotage. Depois a câmera mostra o
time de futebol criado em sua homenagem, o som do lugar, o rosto
das pessoas. “É um clipe extremamente humano e verdadeiro,
com a presença dos filhos do Sabotage, Sabota Jr. e Tamires, da
neta Allice e do amigo de infância, Bola. Todos os envolvidos nesse
trabalho estavam ali por amor e respeito a tudo que essa história
representa” - finaliza Johnny. Para assistir,(https://www.youtube.
com/watch?v=CPvEAU8U-I8).

TA

Equilíbrio

O Equilíbrio é importante para o seu bem-estar

Ayrton Senna o musical retrata a essência e a personalidade
do maior piloto brasileiro da
história e um dos melhores de
todos os tempos. Além disso,
mostra o espírito guerreiro e
de solidariedade do esportista.
O musical é formado por 26
atores, cantores, bailarinos e
acrobatas e têm diversos atos
com números aéreos e pendulares, todos relacionados à
velocidade de Senna.

Ser Urbano

Nota

B R
A
U G
O
N D

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Musical
Ayrton Senna

A
S I L
E I T
R
O
P A
A DA S
S
T
N D R
O CE A
A L
A D
A T
T
R
A V EL
L F A

Serviço: Museu do Futebol, Pça Charles Miller, s/n, Pacaembu. Sábado (21) e
domingo (22) às 14h. Ingresso: R$ 12.

Vic Conegero e Du Pessoa.

Serviço: Lar Mar São Paulo, R. João Moura, 613, Pinheiros.
Domingo (22) às 16h. Ingresso: R$ 20.
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Ciranda Cirandá conta a estória de um boi que sonhava
voar. Não voar em um avião ou em um balão e sim voar
como se fosse um pássaro. Para tanto, passava dias e dias
sozinho imaginando e experimentando várias formas de
conseguir alçar seus voos. Até que decide procurar ajuda
e inicia uma grande jornada. Sapo Jururu, Jacaré Poiô, A
Mulher do Monte, Seu Lobato e Peixe Vivo são alguns dos
personagens que cruzam seu caminho, apresentando ao
público suas cantigas populares enquanto tentam ajudar
o boi a realizar seu sonho. Com técnicas de animação de
bonecos, música ao vivo e narrativa, a Cia Tricromática
pretende aproximar público e contador.
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“Ciranda Cirandá, o boi que queria voar”.

om banda completa, o duo apresentará um show em formato luau, com
o estilo do trabalho e do local que,
além de estar em alta na capital, possui
uma ambientação praiana.Inspirado na
vida corriqueira e cotidiana e no convite
para enxergar a beleza que existe nas
coisas simples do dia a dia, o projeto do
casal Vic Conegero e Du Pessoatem como
pano de fundo canções autorais e um clima
solar. Para que o sonho do lançamento do
primeiro EP saísse do papel, o duo fez um
financiamento coletivo. No repertório, o
público pode esperar todas as canções do
EP “Alucinante Demais”, além de releituras
como “A Menina Dança”, dos Novos Baianos; e “Agora Só Falta Você”, de Rita Lee,
além de faixas inéditas ainda não lançadas.
O duo contará com uma “quase big-band”,
como brinca o casal, pois, segundo eles: “o
show é alucinante e traz novos arranjos
formados por metais, percussões, violões,
teclado, baixo, bateria e guitarra”.

