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Monólogo

Lu Valliati

Política e
social

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

Bipolaridade, esquizofrenia, desejos, loucura e lucidez.
Esses são os temas de “Borderline”, monólogo de Junior
Dalberto.
Produzido pela Cia. Arte Nova, o drama traz Rutras, numa
linguagem metafórica, atemporal numa viagem mitológica
acerca do personagem inspirado no livro O Cangaço e o
Carcará Sanguinolento, posicionando-se diante de questões
íntimas relacionadas à família, sexualidade homo afetiva,
incesto, HIV, mundo cibernético, dependência química e
sua relação com a geração dos anos 90. Com, Bruce Brandão

Cena de “Olfato”.

desejo e cuja impotência estão em constante
conflito, manifestando-se nas estratégias que
emprega para influenciar os demais.

Serviço: Teatro Container da Cia. Mungunzá, R. dos
Gusmões, 43, Santa Efigênia, tel. 97632-7852. Temporada:
Sábados domingos e segundas às 20h. Ingressos: R$ 20 e
R$ 10 (Meia). Até 30/4.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt, 158, Consolação, tel. 3258-4449.
Sextas e sábados 21h, domingos 20h. Ingressos: R$ 40 R$ 20 (Meia). Até 20/5.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn

Sentimentos
Perceba através dos sentimentos
Há uma razão pela qual você está tendo os seus sentimentos. Sempre que
você tiver um sentimento, especialmente se for negativo, há algo importante
aí para você compreender a um nível mais profundo. Quando isto acontecer,
pare e pergunte o que este sentimento está tentando lhe mostrar. Se for um
sentimento negativo, olhe o que você realmente quer e, então, concentre a
sua energia neste, em vez do que nisto, em vez do que não é bom.
Seus sentimentos o ajudam a perceber o mundo. Nem todos os
sentimentos são negativos, especialmente se eles forem profundos
e até desconhecidos. Embora seja importante para você de alguma
forma, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar e depois ouvir
as respostas do espírito e, então, agir a partir daí
Pensamento para hoje: Conscientize-se das energias sutis, e o que
elas tem a lhe ensinar. Seus sentimentos são uma maneira de perceber
o mundo, compreenda-os, não resista a eles, pois eles têm muito a lhe
ensinar sobre a maneira como o mundo funciona e o seu papel nele.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

O solo Delírios
da madrugada,
com Zéu Britto,
que vestindo apenas um pijama, interpreta um personagem que não
consegue dormir
e entre uma canção e outra, conta
algumas histórias
bem-humoradas
que fazem parte
Zé Britto
do seu cotidiano.
A pauta? Um
emaranhado de histórias, canções, poemas e o que a internet trouxer de novidade. Chamado carinhosamente de stand-up melody, as surpresas da semana e
o contato com a plateia moldarão uma apresentação nova a cada dia. No repertório musical, sucessos do cantor como “Soraya Queimada”, “Hino em Louvor
à Raspada” e “Lençol de Casal”.
Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt, 158, Consolação. Sextas e sábados às 23h59. Ingresso: R$
40. Até 26/5.

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

Simpatias que funcionam
Para ter mais energia e disposição: Um banho mágico para
ter mais energia e disposição, ótimo para quem está se sentido
esgotado e com pouca disposição para as tarefas do dia-a-dia,
este banho pode ajudá-lo a recuperar as energias e o ânimo. Ferva
4 litros de água, desligue o fogo e então adicione 10 ramos de
alecrim e um punhado de sal grosso. Deixe esfriar e macere bem
o alecrim com as mãos, para extrair o máximo de sua essência.
Acrescente 30 gostas de essência de verbena e misture bem.
Tome seu banho habitual e de depois despeje o preparado em
seu corpo, do pescoço para baixo, mentalizando bons fluidos.
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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, isto
para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte no jogo
(que deve ser acompanhado durante sete dias). Tirar água
do poço com balde e leva-lo para si é sinal de problemas
por egoísmo exagerado. Furado, indica brigas em família.
Números de sorte: 36, 43, 65, 77 e 90.

O dia deve ser de muita praticidade
com dificuldade para a diversão.
Problemas serão superados pela
posição do Sol na casa três já que
poderá iniciar mudanças ou leválas adiante facilmente no começo
do próximo mês de maio. 11/411
– Branco.

Tem
prioridade
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Ainda
Ocorrência como
a Revolta
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em 1910 pelo marinheiro João Cândido,
o Almirante Negro
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(símbolo)

Bicho-papão (bras.)
Criado
particular

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Abril de 2018. Dia de Santa Inêz Maria, São
Clarêncio, São Lucídio, Santa Exuperância, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade. Hoje aniversaria a atriz Joan
Chen que faz 57 anos, o ator Jet Li que nasceu em 1963, o ator
Tom Welling que completa 41 anos e a atriz Mariana Ximenes
que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é defensor das liberdades
individuais e frequentemente aceita com naturalidade aquilo
que poderia espantar a média das pessoas. Pouco convencional nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas que se
destaquem pela originalidade. É às vezes possessivo, muito
ciumento com quem gosta ou deseja conquistar. Tem tudo pra
ser feliz num relacionamento. No lado negativo precisa deixar
os medos de lado, e pode viver uma história de amor cheia de
companheirismo, carinho e esperança.

BANCO
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Solução
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Iluminada pelo Sol, a casa quatro
o fará voltar ao ambiente, manter
contatos íntimos. Mas cuidado este
é um dia em que pode precipitar o
que estava por acontecer antes da
mudança da Lua levando a crises ou
aumentando as que já existem até o
final do dia. 40/240 – Verde.

Use de bom senso e orientação em
todas as suas ações evitando a implicância e a atitudes de hostilidade.
À noite pode aumentar a melancolia
e ocorrer dispersão de energias. A
saúde precisa ser bem preservada,
talvez com algum tratamento necessário. 93/393 – Azul.

Produtor
rural
típico da
Região
CentroOeste

Cerimônia Ação que
simbólica configura
Cenário, corrupção
ativa
em inglês
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Evite nesta quinta precipitar acontecimentos e ser pego de surpresa
em situações desagradáveis. A
intransigência e a arrogância devem
ser evitadas em suas ações. Faça
algo diferente e inovador nesta
quinta para superar a tendência a
melancolia e a tristeza no final do
dia. 25/325 – Amarelo.

Com o Sol em seu signo oposto será
levado a iniciar ou romper relacionamentos e uma ligação intima terá
importante decisão. Evite exageros
descabidos em seus gastos de dinheiro, controle-se. À noite, situações
parecem nebulosas e confusas.
78/378 – Amarelo.

Falta de clareza fará as situações parecerem confusas, por isso cuidado
para não precipitar acontecimentos.
Não exija grandes definições e tome
cuidado com mal-entendidos. Cuidado com a tendência a exageros e
excessos que atrapalham e debilitam
a saúde. 67/467 – Verde.

Criado- Domingo
(?): a me- de (?):
sinha de precede
cabeceira a Páscoa
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Marte em uma conjunção com Plutão
intensifica a coragem e a força de
vontade, mas tende a aumentar a
agressividade e a violência. Precisa
recuperar bem suas energias vitais
através de tratamento adequado. Dê
seu apoio aos seus colegas, amigos
e especialmente aos familiares.
41/341 – Azul.

A Lua fica fora de curso de manhã
e segue assim até ingressar em
Libra no final da noite, às 22h14. É
preciso no final do dia ter cuidado
para não precipitar acontecimentos
e ser pego de surpresa em situações
desagradáveis. É hora de melhorar,
tanto no trabalho como no lar. 80/580
– Amarelo.

As atividades serão intensas, mas antes de agir reflita bem e não exagere
da força e use uma boa orientação.
O dia é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios.
Mantenha um clima de otimismo
mesmo diante das dificuldades e
situações nebulosas e confusas.
21/921 – Amarelo.

© Revistas COQUETEL

(?) Ortográfico:
unificou o idioma
Evento português
que atrai marchands
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Otimismo, força e energia para levar os projetos adiante com muita
confiança e otimismo. É preciso
dar um passo à frente na carreira
profissional, fazendo algo novo e
inédito, mas sem exageros. A energia
deve ser usada de forma a ajudar a
atingir os objetivos. 66/366 – Branco.

Planos ousados devem ser considerados depois do aniversário. Aumenta
a fragilidade em se iniciar projeto,
começar um novo relacionamento e
lidar com documentos e compromissos. Lucros em atividades financeiras
e negócios comerciais se inovar na
rotina. 88/188 – Marrom.

www.coquetel.com.br
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Desde cedo a Lua faz bons aspectos
com Júpiter, Marte e Plutão. Isso
indica que a manhã será muito boa
para começar a agir. À noite podem
ocorrer melancolia e dispersão de
energias. Pode haver dificuldade
de conciliar ânsia de liberdade
com maior determinação. 77/277
– Vermelho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua faz bons aspectos com Júpiter, Marte e
Plutão. Isso indica que a manhã será muito boa para começar a agir. Otimismo, força e energia para levar os
projetos adiante com muita confiança e otimismo. Marte em uma conjunção com Plutão intensifica a coragem
e a força de vontade, mas tende a aumentar a agressividade e a violência. A energia deve ser usada de forma
a ajudar a atingir os objetivos. O dia deve ser de muita praticidade com dificuldade para a diversão. A Lua
fica fora de curso de manhã e segue assim até ingressar em Libra no final da noite, às 22h14.

Nota

Já está disponível em todas as plataformas digitais, o novo álbum do Hamilton de
Holanda Trio, “Jacob 10ZZ”. A excelência
na performance de um instrumento é
algo conquistado por poucos. Sem dúvidas, Jacob do Bandolim foi uma das
personalidades que atingiu esse patamar
e deixou sua inquestionável colaboração
no cancioneiro brasileiro. Se estivesse
vivo, teria completado 100 anos de idade.
A celebração de seu centenário, assim
como de sua obra, é a inspiração para o
novo trabalho de Hamilton de Holanda,
que prepara uma série de homenagens ao
mestre. O bandolinista interpreta parte
do repertório de Jacob em diferentes
discos, que chegarão às lojas em um box.
O primeiro deles, “Jacob 10ZZ”, chega
antecipadamente em comemoração do
Dia Nacional do Choro, 23 de abril. O
novo trabalho ganhará edição especial
em vinil.
Para ouvir, (https://HamiltonDeHolandaTrio.lnk.to/Jacob10zzAlbumPR)

3/pet — set. 4/opep — poor. 5/spoon. 7/açafrão.
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