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Referência na pesquisa de
linguagem do teatro de
animação criador de festivais
e pioneiro em diferentes
técnicas teatrais no país, o
Grupo Sobrevento completou
recentemente três décadas de
estrada
presenta seu mais recente espetáculo voltado ao público adulto:
“Escombros”. A peça trata da
destruição, da ruína de pessoas, de relacionamentos, de valores, de um país
e do mundo. Pessoas que perderam
tudo vagam sobre escombros e tentam,
apesar de toda a desesperança que
paira no ar, compreender como tudo
se perdeu sem que se dessem conta. E
buscam recompor um mundo que desabou e, portanto, não existe mais. Entre
as ruínas de uma casa, objetos como
portas, janelas, cadeiras, mesas, uma
penteadeira e muitas xícaras e bules de
café falam do desabamento de um país e
tudo o que foi demolido com ele ou que
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Dicionário dos sonhos

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)

Faça contatos sociais, viagens curtas
e reveja pessoas amigas que estavam
longe e voltam ao seu convívio. O dia
não propicia situações resolvidas
com um ponto final, podendo surgir
alterações de última hora. A Lua
em bom aspecto com Urano traz
boas ideias e muita espontaneidade.
23/323 – Azul.

Atitudes diplomáticas e equilibradas poderão resolver impasses e
desfazer mal-entendido. Mantenha
o bom humor no amor no trabalho
e mesmo que esteja atarefado e
algo esteja perturbando. A saúde
precisa ser preservada, pois pode
sofrer facilmente neste final de abril.
93/593 – Branco.
Sol em Touro dá ênfase a assuntos
materiais e negociações imobiliárias. Os resultados esperados há
muito tempo irão aparecer. Mantenha a confiança e a determinação.
Com o Sol na casa três poderá fazer
mudanças importantes na sua vida
neste final de mês. 15/415 – Branco.

Simpatias que funcionam

de Viagens, e Dia do Boi. Hoje aniversaria o senador e ex-presidente
José Sarney que faz 88 anos, o comediante Agildo Ribeiro que nasceu
Para ele te procurar apaixonado: Pegue 1 espelho e 1 em 1932, a atriz e bailarina Shirley MacLaine que nasceu em 1934 e a
foto dele Deve pegar no espelho com a mão direita e com atriz e cantora Bárbara Streisand que completa 76 anos.
a mão esquerda pegar na foto de modo a refletir a imagem
no espelho. Agora olhado no espelho vendo a foto, você vai
falar para o espelho como se fosse para ele, sentido como
ele tivesse à sua frente olhando para você. (sinta mesmo a
energia dele…) Repita: “Assim como sua imagem reflete no
meu espelho, minhas palavras entrarão na sua mente e no seu
coração. Pensarás em mim e terás uma vontade enorme de
me procurar e falares o quanto estás apaixonado por mim.”
Repita esta frase 3 vezes seguidas por 7 dias sempre à mesma
hora. Termine com uma oração de agradecimento.
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.

Garante o
valor do
papelmoeda
"Fermento"
da cerveja
Ilusório;
imaginário
(?)
Miranda,
atleta do
hipismo

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa determinada e com
espírito independente amante da natureza, das artes e da beleza.
Usa o charme para divertir as pessoas. Possui habilidade para tomar
decisões com rapidez e a intuição pode ajudá-lo a enfrentar desafios.
Têm boa visão crítica, mas ofendem-se com facilidade e tende a ser
perfeccionista. No amor, deve lembrar-se de que o essencial está muitas
vezes oculto aos sentidos puramente físicos. No lado negativo terá que
superar a tendência a ser impaciente e exigente e confiar mais, não
ficar tanto na defensiva.

(?) de
leite:
função de
mucamas
Precede a
convulsão
Ramo da
Física
Forro de
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Jorge (?),
escritor

Medida
usada no
preparo
do drinque
Funesta;
perversa
Tipo de caça que pode causar
a extinção
do tatubola

Sal, em
inglês
O nu não
erotizado

Símbolos
coloridos
da bandeira olímpica
Banal
(fem.)
Acordo,
em inglês

Senhor
(abrev.)
Incontáveis

Sua data é
discriminada na passagem
Ofício do
brasileiro
Vitor
Belfort
Ordem de
Serviço
(abrev.)
Situação
embaraçosa de Portal de
resultado templos
desastroso japoneses
Bebida que
dá o toque
doce em
drinques

59, em
romanos
Arte,
em latim

(?) da Natureza: auxiliam na
meditação

Estrutura de
construções
Remo,
em inglês
Cor muito
usada na
moda
nude
O "guia"
das
compras
do mês
(?) sexual
de menor:
o crime de
pedofilia

Comemorações e aniversariantes do dia

AMAMENTAR – Para uma mulher é gravidez próxima. TERÇA 24 de Abril de 2018. Dia de São Fidélis de Sigmaringa, Santa
Ver alguém amamentar: felicidade, sua generosidade será Maria Eufrásia, São Honório e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a
recompensada. Números de sorte: 06, 33, 34, 48, 50 e 57. alegria. Dia Internacional do Jovem Trabalhador, Dia do Agente

Formações naturais dos polos,
cuja separação gera os icebergs
Fósforo Ficam expostos no
(símbolo) tomara que caia
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Os lucros podem aumentar se unir
suas forças a de outra pessoa. Mas
tenha cuidado, saiba em quem
confiar. Maior inquietação poderá
afetar diretamente compromissos,
promessas e a palavra no final da
tarde. Tenha muita paciência diante
dos problemas, para vencê-los pela
persistência. 40/940 – Verde.

Pode iniciar ou romper relacionamentos íntimos e sociais. Tenha
cuidado para não confiar demais
em quem não merece. De tarde
Vênus ingressa em Gêmeos que
traz muita leveza para o amor. Hora
de demonstrar o afeto através de
palavras. 62/462 – Verde.

Os relacionamentos ficam mais
quentes, podendo se apaixonar e
viver a intensidade de uma relação
sexual plena e feliz. A tarde a Lua
fica fora de curso até às 17h41
quando ingressa em Virgem. Com
a Lua em mau aspecto com Vênus
pode acontecer dificuldades nos
relacionamentos. 89/389 – Cinza.

© Revistas COQUETEL
"Freio" da
montaria
Corte com
os dentes

Títulos (?):
financiam
projetos
sustentáveis
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Dê seu apoio aos seus colegas,
amigos e ainda mais aos familiares,
eles precisam seu apoio esta semana.
No trabalho pode realizar negócios
promissores. Maior tensão e inquietação que poderá afetar diretamente
compromissos à tarde. 16/416 – Azul.

Hora de demonstrar o afeto através
de palavras. A Lua em bom aspecto
com Urano traz boas ideias e muita
espontaneidade. Há muito ainda a
melhorar, tanto no trabalho como
no lar, nem tudo está perfeito com
deveria em sua vida. A relação sexual
fica ativa pela expressão dos sentimentos. 47/347 – Amarelo.

Não será um bom momento para
definições, nada terá ponto final.
Antes de agir no trabalho reflita
bem, não confie apenas em alguém
que o apoia. Mantenha um clima
de otimismo, mesmo que ainda
enfrente sérias dificuldades na
relação pessoal e amorosa. 76/476
– Amarelo.

Bens do bibliófilo
Descoberta de Arquimedes sobre a força que
um fluido exerce sobre
um objeto
imerso
Cidade dos
Beatles
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Conte com o apoio necessário para
resolver questões pessoais ou familiares. É preciso dar um passo à
frente e melhorar sua vida material
realizando negócios. Mas será necessário muito foco e disciplina para
realizar o que deseja nesta semana
ainda. 88/588 – Verde.

Depois do aniversário irá tomar atitudes e terá a atenção das pessoas aos
seus desejos. Planos ousados devem
ser considerados, podem dar certo
se forem feitos com a cooperação de
alguém. De tarde Vênus ingressa em
Gêmeos que traz muita leveza para
o amor. 87/887 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Marte em bom aspecto com Júpiter
traz muito dinamismo, iniciativa e
otimismo. . Hora de se lançar nos
projetos com a cara e a coragem.
Faça tudo o que puder para unir
as pessoas em torno de uma meta,
iniciando algo que seja produtivo
e que em longo prazo e terá ótimo
resultado. 75/475 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Esta terça é o décimo dia da lunação. Marte em bom aspecto com Júpiter traz muito dinamismo, iniciativa e
otimismo. Hora de se lançar nos projetos com a cara e a coragem. Mas será necessário muito foco e disciplina
para realizar o que desejamos. De tarde Vênus ingressa em Gêmeos que traz muita leveza para o amor.
Hora de demonstrar o afeto através de palavras. A Lua em bom aspecto com Urano traz boas ideias e muita
espontaneidade. A tarde a Lua fica fora de curso de 15h41 até às 17h41 quando ingressa em Virgem. A Lua
em mau aspecto com Vênus à noite pode acontecer dificuldades nos relacionamentos.

Serviço: Theatro NET São Paulo ( – Shopping Vila
Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Sábado (28) às 15h e
domingo (29) às 14h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 140.

3/ars — oar. 4/deal — doda — salt — tori. 9/liverpool.

Horóscopo

O longa-metragem “Coração de Cowboy” ganha pôster e teaser oficiais
anunciando um dos lançamentos do ano para quem gosta de música sertaneja e de histórias emocionantes. Trata-se de uma homenagem à dupla
Chitãozinho e Xororó, que também apoiou a produção do filme estrelado
por Gabriel Sater, Thaila Ayala, Jackson Antunes, Thaís Pacholek e Françoise Forton. O filme é um romance musical que conta a história de Lucca
(Gabriel Sater), um cantor sertanejo explorado por sua empresária Iolanda
(Françoise Forton) que o induz a gravar músicas de apelo comercial, com
uma pegada puxada para o pop e que fogem completamente de suas raízes.
Ele então tenta voltar para suas origens musicais, mas se sente bloqueado
devido a um trauma de seu passado no qual ele se sente culpado. Após um
desentendimento com Iolanda, o cantor larga as gravações de seu novo
projeto e parte para sua cidade natal, no interior, em busca de inspiração
para voltar a compor músicas intimistas. Lá reencontra Marcelle (Thaís
Pacholek), sua antiga parceira de composição, que o incentiva a voltar a
gravar canções de raíz. Lucca também conhece e se apaixona por Paula
(Thaila Ayala), a nova dona do bar da cidade. Nesse retorno para suas
origens, Lucca tenta reatar os laços afetivos com seu pai Joaquim (Jackson
Antunes), com quem possui uma relação distante e cheia de mágoas. O
filme com direção de Gui Pereira, estreia dia 20 de setembro nos cinemas.
Saiba mais sobre o filme, acessando o link abaixo: (http://www.adorocinema.
com/noticias/filmes/noticia-139418/).
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Relaxe.
Relaxe e encontre um espaço de tranquilidade em seu mundo.
Às vezes, quando você tenta fazer as coisas acontecerem, encontra
obstáculos e desafios. Isto é a maneira com que o Universo lhe diz que
algo não está ainda aí. Pode ser você, poderiam ser as circunstâncias
que você está procurando, seja como for, é o momento de aprender a
seguir o fluxo um pouco enquanto você está encontrando o seu apoio
novamente.
Quando as coisas não estão acontecendo como o planejado, ou você
sente o descontentamento com as suas escolhas, então, você sabe que
é o momento de parar e observar mais atentamente. É bom fazer mudanças quando a realidade não é tão perfeita como você imaginou. Esta
é a alegria da experiência humana. Aproveite o desenrolar do processo,
liberando e acompanhando um pouco mais o fluxo, pois quando você
o faz, coisas surpreendentes começam a acontecer.
Você sabe disto, você já fez isto antes…. Lembra-se?
Pensamento para hoje: Tudo está funcionando de forma perfeita.
Eu tenho um plano!
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Voice Kids
As crianças que participaram do The Voice
Kids apresentam o show Kids, que, além de
muita música, reúne elementos de dança,
teatro e brincadeiras sobre algumas situações
dos bastidores do programa. Com participações dos cantores Brunno Pastori, da Bahia;
Melissa Noemy e Luiza Gattai, de São Paulo,
Flávia Scanuffo, do Paraná; Luiz Ricardo, do
Rio de Janeiro; Laura d’Ávila, de Minas Gerais e
Sofia Nunes, de Pernambuco, e da idealizadora
do projeto, a cantora amazonense Marcella
Bártholo, show tem estreia nacional na capital
paulista. No repertório, um passeio por variados
estilos – do rock ao pop, do sertanejo ao gospel
–, prometendo envolver a plateia em um grande
espetáculo, com mais de 30 músicas. Marcella
Bártholo canta ‘Crazy in love’, de Beyoncé;
Flávia Scanuffo vai de ‘Sorte Grande’, de Ivete
Sangalo; Brunno Pastori apresenta ‘Thriller’,
de Michael Jackson; Luiza Gattai, ‘Rolling in
the deep’, de Adele, Sofia Nunes, ‘Masterpiece’,
de Jessie J; Laura d’Ávila, ‘Home’, de Gabrielle
Aplin, Melissa Noemi, ‘Sonda-me, Usa-me’, de
Aline Barros; e Luiz Ricardo interpreta ‘When
I was your man’, de Bruno Mars.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphor.

Cine

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel Albino Bairão,
42, Mooca, tel. 3399-3589. Sábados e domingos às 20h.
Entrada franca. Até 27/5.
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exões
Reflexões

o fez desmoronar. Com Sandra Vargas, Luiz
André Cherubini, Maurício Santana, Sueli
Andrade, Liana Yuri e Daniel Viana.
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Serviço: Teatro Raul Cortez (Fecomercio), Rua Doutor Plínio Barreto, 285,
Bela Vista, tel. 3254-1700. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h, exceto
(5 e 6/5). Ingressos: de R$ 60 a R$ 80.

Cena de ‘Escombros’.
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Na peça irreverente “Muito Louca”, duas grandes amigas
passam a limpo suas trajetórias de vida. Entre risadas,
superstições, segredos, lágrimas, farpas e picuinhas, elas
relembram o passado em comum. Janete (Fafy Siqueira)
e Tete (Suely Franco) discutem as frustrações amorosas,
falam sobre seus terapeutas e o medo da solidão. Com,
Suely Franco e Fafy Siqueira.

