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Divulgação

Solo de comédia

Dança

Ana Alexandrino

A Cia. Sansacroma apresenta
três espetáculos “Rebanho”,
“Outras Portas, outras
Pontes” e “Sociedade dos
Improdutivos” integram
mostra que celebra 15
anos de existência deste
importante grupo de dança.
Os espetáculos são inclusivos
e terão tradução em libras e
audiodescrição

Pedro Casali.

Ator e comediante, Pedro Casali faz mais duas sessões
do espetáculo Solo Ideal: Arenoso. Neste solo de comédia,
Casali apresenta um espetáculo em homenagem ao seu
falecido pai. Com um jeito peculiar de observar a vida, o
ator coloca suas experiências pessoais no palco, com bom
humor e muita sensibilidade. A ideia do texto surgiu depois
da morte do seu pai em 2006, Casali começou a escrever
piadas sobre o delicado assunto, com a intenção de amenizar
a dor. Com o passar do tempo foi aprimorando e criando um
roteiro, enquanto se dedicava ao stand-up com temas mais
comuns.Filho de uma brasileira com um argentino, criado
em Ilhabela no litoral paulista, conta que sofria bullyng na
infância. O pai sempre foi seu incentivador e buscava no
humor uma forma de encarar os momentos mais difíceis.

espetáculo Rebanho (dias 20, 21
e 22/4) é composto de seis solos
que pressupõem uma recusa à
submissão, uma insistência em ser, em
afirmar a existência. Já o espetáculo,
Outras Portas Outras Pontes (dias 4, 5
e 6/5), revela o olhar sobre o apartheid
“gentil” existente no Brasil, onde negros
operários são tratados como sub-cidadãos e os espaços físicos geram separações. Num segundo, as cenas mostram
quando a consciência desta separação
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A Cia. Sansacroma.

torna-se indignação e é transformada em
materialidade poética, explorando questões como herança cultural e identidade
do brasileiro. Sociedade dos Improdutivos
(dias 11, 12 e 13/5), o terceiro espetáculo,
tem como questionamento central o corpo
que é socialmente invalidado ao corpo que
é socialmente produtivo. O primeiro é marginal portador de algum tipo de loucura. O
segundo é medicado, incluído e sujeitado

ao modo de vida capitalístico. Trata-se da
invalidez da reprodução. Força invisível
chamada de loucura, transcender coletivo.
A não-adequação social produtiva. É solidão. É a história, um itinerário da loucura
em fusão para um embate contra o capital.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.
2076-9700. Sextas (20/4 e 11/5) às 21h30 e sexta (4/5) às
20h, sábado (21/4) às 18h30, sábado (5/5) às 20h e sábado
(12/5) às 21h30, domingo (22/4 e 12/5) às 18h30 e domingo
(6/5) às- 17h. Ingresso: R$ 20.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel. 996428350. Sextas (20 e 27) às 21h. Ingresso: R$ 40.

nior Carelli (teclados), Henrique Pucci
(bateria) e Bruno Henrique (guitarra), a
banda faz versões de grandes sucessos,
e ainda comemora 10 anos da formação
Immortal da banda Shaman, uma das
maiores bandas da história do heavy
metal e rock nacional.

Alceu Valença traz seus maiores
sucessos, cantando o amor e suas
variáveis com Bobo da Corte, Coração
Bobo, Anunciação, Girassol e Como Dois
Animais. Seu repertório inclui canções
de artistas consagrados como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, pilares da
construção da identidade musical nordestina, como Baião, Xote das Meninas,
Vem Morena, Sabiá, Pagode Russo e O
Canto da Ema, clássicos do forró. Com
mais de 40 álbuns autorais, em 2014 o
álbum Amigo da Arte foi indicado ao
Grammy Latino de Melhor Álbum de
Música Regional ou de Raízes Brasileiras. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da
Música Brasileira na categoria Melhor
Cantor Regional.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba,
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (24) às 21h.
Ingresso: R$ 60.

Serviço: SESI A.E. Carvalho, R. Deodato Saraiva da
Silva, 110, A.E. Carvalho, tel. 2280-2366. Domingo (22)
às 16h Entrada franca.

Alírio Netto

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

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância,
fartura. Com flores perfumadas indica um amigo leal
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e pobreza. Árvore com flores avisam a chegada do amor.
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Para atrair só amigos verdadeiros: Pegue um
pedaço de papel branco e escreva o nome dos seus
amigos verdadeiros, depois pingue 3 gotas do seu
perfume favorito nele. Dobre até ficar pequeno e
coloque dentro de uma gaveta por três dias, e depois
comece a carregá-lo para todos os lados. Assim só irá
atrair amigos verdadeiros como os que você já tem.
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)

Procure manter o controle e aguardar boas novas. A Lua em Leão
pode provocar a impulsividade e a
instabilidade de humor. Neste final
de abril, curta sua felicidade sexual,
aceite que é possível realizar os seus
sonhos e desejos no novo mês que
vai chegar. 56/456 – Verde.

Lua crescente torna a segunda
perfeita para contatos que poderão
resultar em bons negócios. Precisa
gastar menos, sabendo economizar
para garantir segurança nos assuntos financeiros. A noite uma boa dica
é juntar os amigos e incrementar a
vida social. 67/867 – branco.

A instabilidade de humor e um forte
sentido de egoísmo deverão marcar
este início de semana. Aumenta
sua sensualidade para chamar a
atenção de alguém e iniciar um
novo relacionamento. Demonstre
seus sentimentos, se entregue a
um novo amor se ele estiver sendo
descoberto. 25/125 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 23 de Abril de 2018. Dia de São Adalberto de
Praga, São Egídio de Assis, São Jorge, e Dia do Anjo Cavaquiah,
cuja virtude é o auxílio. Dia Mundial do Livro, Dia do Lobinho e Dia do Escoteiro. Hoje aniversaria o cantor Léo Jaime
que nasceu em 1960, a atriz e modelo Joanna Krupa que faz 40
anos e o jogador de futebol Jorge Henrique nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau gosta de viver com tranquilidade e a desarmonia alheia o incomoda. Detalhista e discreto
costuma ver com desgosto as atitudes extravagantes. Tem habilidade para lidar com questões financeiras e facilidade para
adquirir dinheiro para si e para os outros. Possui capacidade
magnética de cativar as pessoas quando expõe o seu lado amoroso. O idealismo o leva a lutar por causas nas qual acredita.
Apesar de geralmente ter uma aparência física atraente, não
busca perfeição nos relacionamentos, aceitando as pessoas como
elas são. No lado negativo pode perder seus propósitos de vista.

Fruta antilhana que
possui
"escamas"
Droga consumida por
via nasal
Abala

(?)-do-mar,
animal
com
tentáculos

(?)-bola,
mamífero
Relação
de coisas
Publicam
(na internet)
"Alarme"
corporal

Função na
formatura
Cidade do
Uruguai
Santo do
pau (?):
pessoa
sonsa

Cenário do
filme "Mad
Max:
Estrada
da Fúria"
(Cin.)
Adivinhar;
profetizar
Som do
início da
corrida
olímpica

Parte
interior
do pão
Indício

Órgão de
insetos para "farejar"
comida
Tomba
Canção,
em inglês
Fugir da
(?): evitar
um compromisso

Um dos
naipes do
baralho

Titânio
(símbolo)
(?)-pátria,
crime
Estado do
Festival
de Gramado (sigla)

"(?) It Be",
sucesso
dos
Beatles

Fração do sócio no
capital da empresa
Nascido e criado em
ambiente rural
Cavidade
que se estende até
a faringe
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Um forte sentido de egoísmo deverá
marcar este início de semana com
humor mutável e pouco ânimo.
Seja mais carinhoso junto da pessoa
amada, de familiares e amigos. Cuide
com a saúde, gripes e resfriados, que
podem tirar a sua boa disposição
física e atrapalhar seu desempenho.
24/424 – Cinza.

O dia é muito propício, favorece
sobremaneira os seres humanos.
Procure pessoas que impulsione sua
carreira neste próximo mês de maio.
Melhora o relacionamento social e
especialmente a relação sexual. Evite
atitude impositiva ou ciumenta na
relação intima que afasta quem ama.
29/229 – Bege.

O dia é de empenho e brilho, apesar
de fazer presentes em nossa rotina
a impulsividade e a instabilidade de
humor. O momento é o melhor para
tomar decisões e seguir um novo
caminho que deve ser mudar sua
rotina neste próximo mês de maio
no trabalho. 87/887 – Verde.

Regula os
planos de
saúde
(sigla)

P

De manhã um sentimento de apego
e preocupação com a segurança
emocional e material. Pode, então,
haver reações de ciúmes, posse ou
controle. Persista para vencer obstáculos passageiros envolvendo a vida
sexual, pois será fácil se adaptar.
56/456 – Verde.

De manhã um sentimento de apego
e preocupação com a segurança
emocional e material. Faça tudo conforme planejou, mas ouça também a
opinião das pessoas interessadas e
não se afaste de seu ideal. O ciúme
pode abalar um relacionamento social nesta semana. 55/655 – Amarelo.

Não é hora de se recolher, e sim de
relacionar-se, propiciando a circulação de ideias e informações. As
atitudes impulsivas e mal pensadas
darão prejuízo, já que o período não
é bom para os negócios. Aguarde
mais um pouco para ter certeza, pois
há dispersão e inquietação agora.
34/334 – Amarelo.
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Morada indígena
Autenticação que
Tipo de coletiva assegura a validade
avião muito utilizado no de um negócio on-line
Expedidos
despejo de agrotóxicos

Os gostos
do eclético
Fase do
sono

D

O momento é ideal para atitudes
que tragam a solução de assuntos
importantes. Irá sentir-se mais
confiante no relacionamento íntimo.
Use de compreensão e solidariedade
com a Lua nova em Gêmeos nesta
segunda e acredite naquilo que
deseja conquistar. 45/645 – Branco.

Ficará mais romântico e isto ativará
a sua vida sexual neste começo de
maio. Organize tudo e prepare-se
para entrar em ação. O egoísmo deverá marcar este início de semana com
humor mutável e pouco ânimo. Mude
a rotina e levante o seu astral depois
de passar o aniversário. 43/843 – Azul.

Função da roda no
(?) de Gizé, carrinho
sítio ar- de mão
queológico (Fís.)
egípcio
"Brinquedo"
caseiro de
gatos

D
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Com o Sol na casa dois um dinheiro
atrasado ou benefício que lhe é devido deve chegar inesperadamente
nesta semana. A Lua crescente em
Leão será ótima ir ao cinema, ler
um livro de que goste e entrar em
contato com pessoas interessantes
ou novidades. 81/981 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Esta segunda é o nono dia da lunação. Um ótimo dia para dar atenção às pessoas. Muito calor humano. Com
a Lua transitando plena em Leão, a semana começa boa para festejar e brilhar em eventos sociais durante
todo o dia. De manhã um sentimento de apego e preocupação com a segurança emocional e material. Pode,
então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros, terão maior
importância. Buscamos por previsibilidade e equilíbrio nas relações. Neste período, não podemos correr riscos.
Tudo tem que ter sido bem pensado e planejado antes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/ans — let — rem. 4/song. 6/rivera.

Horóscopo
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Permissão. Relaxe e Permita.
Silencie a sua mente e deixe a sua alma falar com você. É importante
para a sua sensação de bem-estar não interferir e permitir. É na tentativa
de controlar as coisas que você não pode controlar que os bloqueios
comecem a acontecer e o ciclo de frustração continua. Quando isto
acontecer, pare por um momento, faça algumas respirações profundas
e se lembre de relaxar e de liberar um pouco as suas expectativas e
permitir que as coisas se revelem.
Reconcilie-se com o momento presente. É aí que ocorre a manifestação, em nenhum outro lugar, e não há outro tempo que não seja
o agora. Quando você está aberto e você permite, sem julgamento,
a vida acontece. E este espaço do “Agora” é exatamente o que você
veio aqui experienciar.
O Pensamento para hoje é: “Relaxe e permita. Quando você libera
as expectativas, encontra a paz e a aceitação.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

O ator e cantor Alírio Netto e a banda
Noturnall preparam shows inéditos para
gravação de DVD. Serão dois shows diferentes e especiais, preparados exclusivamente para este evento. Ao final, as
duas bandas se reúnem para uma JAM
especial. O show conta também com a
participação especial do vocalista canadense James Labrie, da banda Dream
Theater. No show em comemoração aos
25 anos de carreira, Alírio Netto canta
desde músicas dos seus primeiros CDs,
até mais recente álbum João de Deus,
além de temas dos musicais que protagonizou como We Will Rock You, do Queen,
em que viveu o protagonista Galileo e
Jesus Cristo Superstar, onde fez o papel
de Jesus na produção mexicana e o de
Judas na produção brasileira. Seu mais
recente projeto foi o espetáculo Freddie
Mercury Revisited. A banda que acompanhará Alírio Netto será composta pelos
músicos da Noturnall, Thiago Bianchi
(vocal), Fernando Quesada (baixo), Ju-
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn
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Nina Vettá

