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Musical

Mosaico

Com grande sucesso de
público, indicado aos
principais prêmios em 2017,
a comédia musical "Forever
Young" retrata de forma
bonita, poética e bemhumorada, a terceira idade
temporada traz a entrada de Nany
People no elenco, que também
conta com Saulo Vasconcelos,
Janaina Bianchi, Rodrigo Miallaret,
Carol Bezerra, Felipe Catão, Miguel
Briamonte e Rafael Marão. O musical
aborda seis grandes atores que representam a si mesmos no futuro, quase
centenários. Apesar das dificuldades
eles continuam cantando, se divertindo
e amando. Tudo acontece no palco de
um teatro, que foi transformado em
retiro para artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Quando
ela se ausenta, os simpáticos senhores
se transformam e revelam suas verdadeiras personalidades através do bom
e velho rock’n’roll e mostram que o

A
Ná Ozzetti, Badi Assad (foto), Lucina (foto)
e Regina Machado.

O show inédito “Substantivo Feminino” reúne Ná Ozzetti,
Badi Assad, Lucina e Regina Machado. O espetáculo passeia
pelo violão e experimentações musicais de Badi Assad
e Regina Machado e as vozes canônicas de Lucina e Ná
Ozetti, visitando diferentes períodos de suas carreiras de
forma sensível e minimalista. O repertório de Substantivo
Feminino é composto por 17 canções com destaque para
Feminina (Badi Assad e Simone Sou), Guerra dos Egos
(Lucina e AlziraE), Meu Quintal (Ná Ozzetti e Luiz Tatit),
Cântico (Regina Machado), O Barco Daqui de Dentro (Badi
Assad), Canto em Qualquer Canto (Ná Ozzetti / Itamar
Assumpção) e São Paulo (Regina Machado).
Serviço: Sesc Vila Marianan, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. Hoje (11) e sábado
(12) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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canalizada por Sharon Taphorn
Pensamentos Positivos
Algo maravilhoso está prestes a acontecer
Mantenha a sensação de que algo maravilhoso está surgindo em seu
caminho e atraia esta energia para projetar esta intenção durante todo o
seu dia. Quando você se sente realizado, isto repercute em outras áreas
de sua vida e é o catalisador para a mudança de uma maneira positiva.
Permita que a sua alma cigana dance na luz. Permita-se sentir a
liberdade que isto traz e use esta energia para transformar qualquer
aspecto de seu dia ou de sua vida. É este tipo de pura energia cinética
que lhe dá um potencial não manifestado além dos seus sonhos mais
extraordinários.
O Mantra para hoje é:
“Algo maravilhoso está acontecendo em minha vida agora.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn
Regina Drumond

sonho ainda não acabou e que eles são
eternamente jovens. A comédia musical
consegue relatar não apenas o problema
da exclusão social na “melhor idade”, mas
também aborda questões sobre a velhice

Festa junina

Clarice Falcão apresenta o show “Problema Meu”. Acompanhada
por João Erbetta (guitarra), Bubu (baixo), Pedro Garcia (bateria) e
Danilo Andrade (teclados), a cantora, compositora, escritora, atriz
e roteirista pernambucana mostra as canções do seu segundo disco,
Problema Meu, lançado em 2016. O álbum tem quatorze faixas, onze
delas autorais. O disco conta ainda com Banho de Piscina, assinada por
João Falcão, pai de Clarice; A Volta do Mecenas, do jovem compositor
Matheus Torreão; e uma versão balada do hit electropop L’Amour Toujours (I’ll Fly With You), sucesso do DJ italiano Gigi d’Agostino. Clarice
canta também novas canções como Irônico, Eu Escolhi Você, Como É
Que Eu Vou Dizer Que Acabou? e Eu Sou Problema Meu, que inspira
o título do CD, além de músicas de seu primeiro álbum, Monomania
(2013). A direção artística da turnê é realizada por um coletivo de
mulheres formado pela designer Julia Liberati, pela figurinista Elisa
Faulhaber, pela empresária Michelly Mury e pela própria Clarice Falcão.

7ª edição do Arraial da Cidade terá parte da renda revertida
para a Liga Solidária, organização social sem fins lucrativos
que atende mais de 10 mil crianças, jovens, adultos e idosos
em situação de alta vulnerabilidade social. As barracas de
brincadeiras típicas, como a pesca e a boca do palhaço, são
apoiadas por mais de 100 marcas que fornecem as prendas,
entre elas: Bob Store, Tryia, Scarf me, Fillity, Hering, Aramis
e Beleza na web. Forró, baião, xote e xaxado e outros ritmos
vão embalar o final de semana. Com expectativa de receber
35mil pessoas, a festa terá 12 shows ao vivo, entre eles: Falamansa, Sítio do Pica Pau Amarelo, Trio Virgulino, Bicho de
Pé e Duo Badulaque, composto pelos músicos Daniel Ayres e
Julia Pittier do Palavra Cantada.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Terça (22) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.

Serviço Jockey Club de São Paulo, Av. Lineu de Paula Machado, 1263, Cidade Jardim.
Sábado (26) e domingo (27) das 10h às 00h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Nota

O filme Primavera, produzido pela Notábile Filmes,
acaba de ganhar a etapa de abril do LAIFFA (Los Angeles
Independent Film Festival) como Melhor Longa-metragem, e deverá participar da mostra competitiva que
acontece em dezembro, em Hollywood (EUA). Primavera
- que tem roteiro e direção do multipremiado cineasta

Carlos Porto de Andrade Júnior - estreou em março no
FESTin - Festival Itinerante da Língua Portuguesa, em
Lisboa. Filmado em 2005, o longa narra a saga de uma
família de origem portuguesa com elenco estelar de mais
de 40 atores, que usam belos trajes de época. Entre eles
estão Ana Paula Arósio, Ruth de Souza, Marília Gabriela e
Werner Schunneman, além o derradeiro trabalho de Ruth
Escobar (1935 - 2017). Emílio di Biasi, Débora Duboc,

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

Uma sexta a tarde em que todas as
questões que o preocupam até as
mais complicadas podem ser resolvidas. Com a Lua em Áries precisa
de movimento, saia e divirta-se. Na
madrugada para sábado um período
mais delicado e pouco propício à boa
concentração. 21/621 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos,
separação ou afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos,
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Para receber uma proposta de trabalho: Coloque
1 pitada de açúcar em um copo com água. Enrole uma
chave comum em um pedaço de papel onde estejam
escritos seu nome e o seu endereço. Mergulhe esse
pacotinho na água açucarada. Deixe o copo em um
lugar lato (em cima de um armário, por exemplo)
durante 7 dias. No oitavo dia, reze 1 Pai-Nosso e
peça ao seu anjo da guarda que a ajude a conseguir
um emprego. Jogue a água e o papel fora e carregue
a chave na sua bolsa. O copo, depois de lavado, pode
ser usado como de costume.

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)

A Lua em Arie propicia a satisfação nos relacionamentos afetivos
e sociais. A intimidade o levará a
conhecer alguém e se apaixonar de
verdade se estiver só. Evite sonhos
e devaneios demasiados, que o levem a ilusões rápidas e passageiras.
56/356 – Verde.

A parte do dia deve ser mais tensa
com certa desorientação e até algum
desânimo com a lua fora de curso.
O apoio dos amigos e dos familiares
será fundamental para encontrar
soluções. A sensibilidade no final do
dia ajuda a melhorar a vida material.
55/355 – verde.

Aquilo que está por um fio, tende a
vir a acontecer durante esta sexta,
mas não deve ser precipitado, mas
acontecer naturalmente. Ponhase em ação e mantenha contatos,
facilitando o andamento de todos
os assuntos já iniciados na tardinha
desta sexta. 54/754 – Azul.

Com a Lua em Áries haverá maior
agilidade para soluções nas situações. O Sol indo à direção da casa
da família proporciona felicidade
íntima e o encontro com o seu
ambiente de vida. Escolha bem as
amizades que serão responsáveis
por uma mudança de vida. 27/227
– Branco.
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Simuladores como
as séries Fifa Soccer
e UFC Undisputed
A arte de Isadora
Duncan
Obstáculo
artificial de
represas

Corpo
celeste
esférico
(Astron.)

Instrumento como o
frequencímetro
Fatos es- Órgão
tupendos local de
administração de
um partido político

Fruto da
mesa
natalina

Personagem de
"Os Trapalhões"
Por outro
lado
Stan (?),
criador do
Incrível
Hulk (HQ)
Em (?):
em geral
Gal (?),
cantora
nascida
na Bahia

Dar proteção a
Ponte, em
inglês
"Conversa
com (?)",
programa
televisivo
Princípio
(poét.)
Silencio
Confiar
Estado do
carimbó

Quantidade
de uma
substância
num todo

Si, em
francês
Exprime
admiração

Bairro
boêmio
carioca
Aglomeração (fig.)
Deus, em
italiano

Conjunto
de traços
inatos de
alguém
14-(?),
avião de
Santos
Dumont

Incorreta
Nota do
Tradutor
(abrev.)

Mulher
pura (fig.)
Máquina de
tecelagem

Recupere
a saúde

(?) que:
indica
condição
Recusa coletiva à
compra de um produto, como represália
Recheio de certo
sanduíche
popular
Itens de
maquiagem

(?)-déum,
cântico
católico

"(?) Eu",
sucesso
de
Ludmilla

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 11 de Maio de 2018. Dia de São Pôncio, Santo Inácio de
Láconi, São Iluminato, São Alberto de Bérgamo, e Dia do Anjo Nanael,
cuja virtude é a seriedade. Hoje é aniversário do cantor e compositor
Carlos Lyra que completa 79 anos, da atriz Natasha Richardson que
nasceu em 1963, o cantor Zeca Baleiro que é de 1966, o ator Welder
Rodrigues que faz 48 anos e a atriz Laetitia Casta nascida em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste grau sempre tem uma maneira muito própria
de ver o mundo. Costuma repousar e meditar nos momentos de solidão.
Possui conhecimentos profundos das ciências abstratas. Pode atrair
atenção indevida se expressar seus sentimentos em público. Quando
conta histórias, aumenta, enfeita e até inventa personagens e acontecimentos. Determinação, força de vontade e capacidade de realizar.
Apesar de passar por alguns momentos de hesitação tem uma maneira
objetiva e direta para alcançar as suas metas. No lado negativo é uma
pessoa melancólica e prefere viver mais isolado.
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.
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A vida amorosa pode sofrer de
manhã, pois a Lua fora de curso
diminui o interesse e a atração até
as dez da manhã. A tendência é na
parte da tarde encontrar facilidade
para dar andamento aos interesses.
O cuidado deve ser redobrado no
ambiente íntimo, junto da família ou
dos amigos. 32/832 – Verde.

O Sol em bom aspecto com Plutão
permite deixar para trás o que não
serve e nos prepara para coisas novas. Aquilo que está por um fio, tende
a vir a acontecer durante esta sexta,
mas não deve ser precipitado, mas
acontecer naturalmente. Os novos
relacionamentos serão agradáveis.
16/516 – Bege.

A Lua fica fora de curso até as
09h41 desta manhã dando uma
forte influência para manter a rotina, só mudar algo depois das dez
da manhã. Os planos não devem
ser iniciados antes do aniversário
quando termina o período mais
delicado do ano, aguarde um pouco
mais. 79/379 – Bege.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Com a Lua em Áries e assim será
possível fazer algum movimento. Mas
não deve ter pressa, pois a vontade
de resolver as situações será grande,
mas dificilmente haverá resultados
positivos, principalmente se devido
a ansiedade. Empenhe-se em alcançar harmonia nos relacionamentos.
98/298 – Violeta.

Soluções inovadoras para os problemas ao final do dia com aumento do
dinamismo e disposição criadora.
Terá chances de encontrar um novo
rumo na vida ou fazer as inovações
necessárias. No trabalho soluções
originais para os problemas que vinham importunando. 88/288 – Azul.

Carlos Casagrande, Jairo Mattos e Nelson Baskerville
também estão entre os atores. Outro charme é a voz da
cantora portuguesa Eugênia Melo e Castro que interpreta
a canção de encerramento do filme. Produção de baixo
orçamento (até um milhão de reais), Primavera foi rodado ainda em película, contando apenas com captação
parcial de recursos, o que protelou sua finalização ( www.
primaveraofilme.com).
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não deve ter pressa, pois a vontade
de resolver as situações será grande,
mas dificilmente haverá resultados
positivos, principalmente devido a
ansiedade. Use a intuição que leva
a caminhos acertados na avaliação
dos atos. Mantenha o ritmo de vida
e aguarde, sem fazer mudanças.
15/415 – Branco.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba
740, Campos Elíseos. Quartas e quintas às 21h. Ingressos:
R$ 70 e R$ 50.

Mulheres

Esta sexta é o vigésimo sexto dia da lunação. Lua faz bom aspecto com Marte dando dinamismo, mas pode ser difícil
colocar a nossa vontade em ação, pois a Lua vai ficar fora de curso das 06h03 às 09h41 da manhã quando ingressa em
Áries e assim será possível fazer algum movimento. Mas não deve ter pressa, pois a vontade de resolver as situações
será grande, mas dificilmente haverá resultados positivos, principalmente se devido a ansiedade. A noite deve ser
bastante positiva, com muita força de vontade e poder de renovação. O Sol em bom aspecto com Plutão permite deixar
para trás o que não serve e nos prepara para coisas novas.
Lua faz bom aspecto com Marte dando dinamismo, depois que entrar em
seu signo às 09h41 da manhã quando
ingressa em Áries e assim será
possível fazer algum movimento.
Não seja radical, no entanto, o bom
relacionamento depende de seu
modo de comunicar-se com todos.
78/778 – Branco.

com muito humor e músicas que marcaram várias gerações.

2/te. 3/dio — soi. 5/costa. 6/bridge. 15/games esportivos.

Horóscopo

Cena do Musical “Forever Young”.

