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Um dos maiores nomes da MPB,
o compositor, cantor e músico
Toquinho volta aos palcos para
única apresentação do seu show
Voz e Violão
onstruir acordes e harmonias, fazer
música e poesia é a profissão de
Toquinho, que sabe harmonizar
também a vida no compasso do prazer, no
contraponto entre a paixão e a amizade, a
família e os amigos. Dotado de uma natureza lúdica e leve, divertir-se foi sempre seu
prato predileto em torno de várias mesas:
de bar, de restaurante, de futebol de botão,
de sinuca. Passou a fazer do palco uma
extensão das tramas futebolísticas, onde,
mesmo nos momentos mais complicados,
encontra escape para uma pilhéria, uma
risada que ajuda a encarar o trabalho
como uma prazerosa alegria. Nesse
show, Toquinho traz a cantora Camilla
Faustino para uma participação especial
e juntos interpretarão canções como “O
velho e a Flor” e “Samba em prelúdio”.
Acompanhado de seu violão, Toquinho
cantará os seus grandes sucessos como

C

Cena da peça “Nem Aqui, Nem Lá”.

Após meses de pesquisa, lendo vários textos e fazendo
diversos encontros a Cia Foras da Lei estreia no dia 27
de abril a sua primeira produção “Nem aqui, nem lá” do
dramaturgo Cássio Pires, com Danielli Guerreiro e João
Carlos Gomes. A peça conta a história de uma policial que
após abandonar o comando de uma operação de desocupação de um prédio público, se isola no alto do edifício. Seu
irmão, que também é policial, é chamado para convencer
a irmã a descer do prédio e evitar seu suposto suicídio.
Os dois conversam, relembram memórias de infância e
aos poucos vão revelando suas motivações e desventuras.
Refletem sobre o sentido de suas escolhas e o rumo que
gostariam de dar a suas vidas. Com, Danielli Guerreiro e
João Carlos Gomes.

Toquinho

“Tarde em Itapuã”, “Regra três”, “O caderno”
e “Aquarela” e alguns clássicos como “Eu sei
que vou te amar”, “Andança” e “Carinhoso”.

Serviço: Teatro Porto Seguro, R. Barão de Piracicaba,
740, Campos Elíseos, tel. 3226- 7300. Terça (1) às 21h.
Ingressos: De R$ 160 a R$ 200.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, tel. – Pinheiros.
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e 25 (meia). Até 25/5.

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

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

A Lua em aspecto negativo com
Netuno também pode trazer dificuldades e provocar instabilidade
emocional. O dia não é bom para
negócios, a não ser que estejam em
andamento. Use a intuição para agir.
Com o Sol na casa três prepare-se
para fazer grandes mudanças na sua
rotina. 94/494 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia

QUARTA 25 de Abril de 2018. Dia de São Marcos Evangelista,
Santa Calista, São Evódio e Dia do Anjo Aniel, cuja virtude são as
vitórias. Dia Mundial das Vocações Sacerdotais, Dia Mundial
da Boa Ação, Dia Internacional das Mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação e Dia do Contabilista.
Hoje aniversaria o ator Al Pacino que faz 78 anos, o cantor Rogério
Flausino do Jota Quest. nascido em 1972, o ex-jogador de futebol
Simpatias que funcionam
Zé Maria que faz 44 anos e o piloto de formula 1 Felipe Massa que
Para acabar com a timidez: Escreva o seu nome em um
pedaço de papel branco e passe-o no seu corpo inteiro, men- nasceu no ano de 1981.
MÃO - Enorme, melhoria de posição. Pequena, perda de
bens. Ensanguentadas, acidente. Ferida, vencerá dificuldades. Sem dedos algum, rompimento amoroso. Com mais de
cinco dedos, união conjugal. Lavá-las, traição. Sujas, sorte
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da
sorte: 15, 21, 47, 49, 75 e 81

talizando que está tirando de você toda a sua vergonha de se
comunicar e timidez. Depois, coloque o papel em um copo
descartável com água e duas colheres de sal grosso. Deixe
embaixo de sua cama durante uma noite inteira. No outro dia,
jogue a água na pia e o copo no lixo. Você também pode realizar
a simpatia quando for sair para uma festa ou para paquerar.
Deixe o copo embaixo da cama e jogue fora ao voltar para casa.
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.

O nativo do dia
O negativo de Touro deste dia e grau tem mente aberta, praticidade
e também idealismo, gosta de debates e de adquirir conhecimentos.
Aprecia a beleza, artes plásticas, música e possui talentos artísticos.
Seu espírito satírico atrai as pessoas por suas tiradas irreverentes e
pouco convencionais. Dá muita importância à amizade, mas em geral
limita seus amigos a um círculo muito restrito. Tende a casar-se jovem
e é frequente que se sinta atraído por pessoas bem mais velhas. No
lado negativo tende à acomodação, mas costuma escapar disso em
virtude do controle imposto.
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A casa da família está iluminada
pelo Sol na casa quatro que o fará
rever pessoas do passado e amigos
afastados. Curta os bons momentos
ajudando e apoiando alguém que precise de você. Faça contatos sociais
e viagens, mas não se precipite em
nada. 09/509 – Azul.

O dia é muito positivo para trabalhar,
organizar as tarefas e colocar algo
novo em ação. A noite pode ser mais
difícil para a comunicação. Mesmo
assim evite alterações na rotina
desta quarta que podem ser negativas. O dia pode revelar imaginação
ativa, senso poético e os bons dons
artísticos. 44/144 – Cinza.

Território
ocupado
pelo
Hammas

A

Aumento da sensibilidade, por isso
as indelicadezas poderão machucar
mais do que o de costume. Os lucros
podem aumentar, mas precisa ter
muita paciência com as pessoas. Evite a tendência à mágoa sem sentido
e a desconfiança. 45/545 – Amarelo.

A Lua em aspecto negativo com Netuno também pode trazer dificuldades
e provocar instabilidade emocional.
Uma união poderá se concretizar,
mas não apresse as definições, saiba esperar. Pode iniciar ou romper
relacionamentos, por isso cuidado
com sua atitude impositiva e radical.
50/350 – verde.

De manhã, dificuldade nas comunicações e nos deslocamentos,
podendo haver falhas que acabem
prejudicando. Evite agir sem pensar
bem, para não ter que voltar atrás.
Tenha cautela nas definições que
forem tomadas, pois podem mudar
profundamente a vida. 34/634 –
Verde.
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Mercúrio em mau aspecto com Saturno pode trazer muita rigidez, inflexibilidade, excesso de preocupação e
muitas cobranças. Maior satisfação
no relacionamento íntimo e na vida
sexual. Um novo relacionamento, de
amizade ou sexual irá se aproximar
de você. 63/263 – Azul.

Use a imaginação ativa e os dons
pessoais para melhorar sua vida. A
dedicação será positiva e a cautela
necessária. Use seu poder comandar
para convencer alguém, mas não
tende impor a força nada a ninguém,
irá se arrepender depois. 43/643 –
Amarelo.

O dia é muito positivo para trabalhar,
organizar as tarefas e colocar algo
novo em ação. O momento é mais
delicado e difícil, por isso espere o
aniversário para fazer mudanças.
Até lá prepare tudo mantendo
certa rotina na vida. A noite pode
ser mais difícil para a comunicação.
40/340 – Amarelo.

Utiliza animais na reabilitação de pessoas
com depressão e
Cantor de estresse
"Samba do
Approach"
Coração, em
espanhol

P

A Lua em bom aspecto desde cedo
de manhã dá maior clareza e objetividade. Durante a manhã a Lua faz um
aspecto com Saturno que estabiliza
as emoções e dá muito foco. O dia é
muito positivo para trabalhar, organizar as tarefas e colocar algo novo
em ação. 68/768 – Branco.

Durante a manhã a Lua faz um aspecto com Saturno que estabiliza as
emoções e dá muito foco. O Sol em
seu signo aumenta a disposição para
agir, improvisar e progredir. Depois
do aniversário irá tomar atitudes importantes que vinham sendo adiadas.
67/667 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Terá progresso através de novas
oportunidades ou de um a atividade
nova. O dia vai também revelar
ânimos mais exaltados e haverá
intensidade emocional. Faça o que
puder para unir as pessoas, não
para separá-las criando dúvidas
e indisposições sociais. 34/334 –
Vermelho.
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Esta quarta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto desde cedo de manhã dá maior
clareza e objetividade. Durante a manhã a Lua faz um aspecto com Saturno que estabiliza as emoções e dá
muito foco. O dia é muito positivo para trabalhar, organizar as tarefas e colocar algo novo em ação. A noite
pode ser mais difícil para a comunicação. Mercúrio em mau aspecto com Saturno pode trazer muita rigidez,
inflexibilidade, excesso de preocupação e muitas cobranças. A Lua em aspecto negativo com Netuno também
pode trazer dificuldades e provocar instabilidade emocional.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Teatro Sesi São
Paulo), Av. Paulista, 1.313, Bela Vista, tel. 3146-7439. De
quinta a sábado às 20h e aos domingos às 19h. Entrada
franca. Até 29/7.

3/ale — far — hat — rar. 4/gaza. 5/ítalo. 7/corazón.

Horóscopo

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), Rua Olimpíadas, 360. Hoje, 25 às 21h. Ingressos:
De R$ 60 a R$ 100.
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Seja paciente.
Você já começou a arranhar a superfície.
Seja paciente à medida que a sua vida se revela e permita que as
coisas aconteçam ao definir a sua intenção para o seu dia. Não tente
controlar todas as forças ao seu redor, trabalhe naquelas que você pode
controlar, e como você responde a estas forças. Você está no comando
dos seus pensamentos, sentimentos e ações, ninguém mais, e por sua
vez, você não é responsável pelos deles, assim libere tudo isto.
Este é o seu momento para explorar o mundo, para abrir as suas
asas e aprender a voar. Você apenas começou e há muito mais que
está acontecendo do que é percebido. Saiba que você está fazendo um
ótimo trabalho e está no caminho certo para você. Você tem o que é
preciso e mereceu isto.
Pensamento para o dia: “Tenha bons pensamentos para si mesmo e
o seu dia. Você está seguindo na direção certa e as coisas ficarão bem.
Saiba que você conseguiu isto!
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

No canal de humor no Youtube
“Desconfinados”,
o humorista conta com mais de
200 milhões de
visualizações e
1,5 milhões de
inscritos. Vídeos
lançados semanalmente garantem o top 30 entre
os mais populares
Jonathan Nemer.
do Brasil. No Facebook, os vídeos
do Jonathan ultrapassam a marca de 500 milhões de visualizações e 1,6 milhões
de seguidores. 523 mil pessoas o acompanham através do Instagram. Em razão
de todo esse carisma e sucesso nas redes sociais, o humorista participou de
vários programas de TV, como Encontro com Fátima Bernardes, Jornal Nacional,
Profissão Repórter, Eliana, entre outros.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Musical

Atrás das cortinas dos palcos da corte
francesa do século XVII, dois dramaturgos travam uma guerra para se tornarem
os favoritos do rei Luís 14: um deles é o
experiente Molière, mestre da tragédia,
e o outro é seu jovem aluno, entusiasta
da comédia. Embalada por músicas de
Caetano Veloso, executadas ao vivo
por uma banda com arranjos originais
de Gilson Fukushima, a trama escrita
pela mexicana Sabina Berman retrata
o embate entre as diferentes formas
de ver o mundo. Aproveitando-se do
conflito entre os dramaturgos, outro
homem se impõe na trama: o arcebispo
Péréfixe, que usa a briga como desculpa
para propor que o teatro e os artistas
sejam banidos do reino. Suas ações
geram questionamentos sobre censura
e extremismo.
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