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Divulgação

Lazer & Cultura

Musical

LGBT

Bel Acosta/Divulgação

"As 3 Uiaras de SP City" tem
texto de Ave Terrena Alves,
direção de Diego Moschkovich
e elenco formado pelos
atores Danna Lisboa, Diego
Chilio, Maria Emília Faganello,
Sophia Castellano e Verônica
Valenttino
Eduardo Dussek e Silvia Machete: irreverência.

iella e Cínthia (interpretadas
pelas atrizes trans Danna
Lisboa e Verônica Valenttino)
moram em SP City, onde trabalham em
salões de cabeleireira, fazem programa
e performam em boates. Elas decidem
fazer um show musical, conseguem
agendar a primeira apresentação e para
viabilizar a infraestrutura tentam se
associar a Valéria, militante feminista.
Porém a Operação Rondão, comandada pelo delegado Rochetti, agrava
a já violenta realidade das travestis/
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Divulgação

Com direção artística de Eduardo Dussek, o espetáculo
Dussek Veste Machete reúne músicas do compositor, além
de repertório escolhido a quatro mãos por Dussek e Silvia.
Na lista de sucessos do compositor incluídos no roteiro,
Aventura, Cabelos Negros e Chocante. O espetáculo traz
humor, música e picardia em doses generosas, reunindo
a sátira e a crônica musical das canções de Dussek ao
estilo performático de Silvia, que nas apresentações será
acompanhada pelo pianista Danilo Andrade. Silvia Machete
preparou Dussek Veste Machete em meio à turnê de divulgação de seu último CD Souvenir, que traz uma música que
Dussek compôs para ela, chamada Totalmente Tcha Tcha
Tcha. Dussek fez algumas sugestões e juntos decidiram
incluir outras canções que tinham a ver com o espetáculo,
descobrindo como elas poderiam ser interpretadas. Angela
Rô Rô assina Tango da bronquite e a própria Silvia comparece como compositora em 2 Cachorros. Quizás, Quizás,
Quizás, Great balls of fire e Back to Black também estão
entre as canções que fazem parte do universo comum aos
dois artistas, ambos românticos e irreverentes.
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exões
exões
Reflexões
SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

“Quero que vá tudo pro inferno!”

Nota
Ícone dos toca-discos e pioneiro do hip
-hop nacional, DJ Hum estreia, no formato
físico, seu primeiro trabalho solo. Totalmente produzido, mixado e masterizado
pelo artista, que, inclusive, é responsável
por tocar quase todos os instrumentos no
processo de gravação, álbum reverencia
clássicos dos anos 60, 70, 80 e 90, sem perder

de vista os ritmos da atualidade. Composto
por 10 tracks, incluindo canções próprias e
releituras de hits da música negra brasileira,
projeto divide-se entre vozes e instrumentais, transitando por variados estilos. Entre
eles, o jazz funk, soul, samba rock e r&b.
“Dj Hum e O Expresso do Groove” saiu nas
plataformas digitais e agora, acompanhando
o aquecimento do mercado de discos, sai
em Compacto (7”), Vinil LP 12”, com capa

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

Pequeno
passeio
(gíria)
Mata em
sacrifício

Ouvir, em
espanhol
Sucesso
do Grupo
Revelação
(MPB)

Sem ter o
que fazer
Deusa
romana
da caça
(Mit.)

"A noite é
(?) conselheira"
(dito)

(?) e qual: Usain
Bolt,
do mesmo velocista
modo que jamaicano

O iniciado
em uma
religião
Manda
de volta
(?) e salvo: ileso

Extintor de
incêndio
Destrói
(p. ext.)
Gruta
pequena
Hábito de
religiosas

Erva que é
tempero
para
peixes
A mais lacônica
das respostas
Família linguística indígena sul-americana

Ney
Latorraca,
ator
santista

Fobos e
Deimos,
em relação
a Marte

Suposições, baseadas em dados da
realidade, sobre o
que deve acontecer

Autores
(abrev.)
Grama
(símbolo)

Surgimento de um
astro no
horizonte

Homem,
em inglês
Arco, em
francês

Comemorações e aniversariantes do dia

O nativo do dia
O nativo de Touro deste grau é bastante talentoso, virtuoso e franco, mas
em geral não permite que essas qualidades afetem a suavidade no trato
com os outros. É um trabalhador incansável, que dá tudo de si quando
se compromete com um projeto ou uma causa. A sua sensibilidade e
imaginação podem levá-lo as artes plásticas, música ou teatro. Vive em
paz com a sua própria sensualidade e quase sempre sabe aproveitar-se
bem dela para as oportunidades que surgem. Tem vida longa e humor
agradável. No lado negativo pode ser insubordinado.
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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SEXTA 18 de Maio de 2018. Dia de São João I, São Félix de Cantalício,
Santa Cláudia e Dia do Anjo Mitsrael, cujo dom é a virtude. Dia das Raças Indígenas da América, Dia da Boa Vontade e Dia da Girafa.
Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol campeão mundial Zé Maria que
faz 69 anos, o ator Felipe Folgosi que nasceu em 1974, o apresentador
Edu Guedes que também completa 44 anos, o cantor e compositor Jack
Johnson que faz 43 anos e a atriz Asia Vieira que nasceu em 1982.
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Touro
(20/4 a 20/5)

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Regeneradas
Modo;
maneira

Ser, em
inglês
Título
católico

Região
cearense
da cidade
de Crato

Doente,
em inglês
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Leão
(23/7 a 22/8)

"You (?)
Dance",
álbum de
Madonna

I

Escorpião
(23/10 a 21/11)

(?) exemplificativo,
conceito
jurídico

O
B

Áries
(21/3 a 19/4)

(?) sísmico: a
causa do
tsunami

O
I
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Câncer
(22/6 a 22/7)

Ciência de
Pierre
de Fermat
(abrev.)

N

Simpatias que funcionam
Para afastar as más energias e os rivais. Pegue
1 barbante e dê 4 nós. Enquanto faz isso, mentalize
você amarrando a inveja de todos os que não lhe
querem bem. Em seguida, ajoelhe-se com o barbante
na mão e reze 1 Pai-Nosso e 1 Credo com bastante
fé. Ofereça as orações aos arcanjos Miguel, Gabriel e
Rafael, pedindo proteção e luz para brilhar no meio de
tanta disputa. Guarde o barbante dentro de 1 caixinha
com um pouco de sal grosso por cima por 7 dias. No
oitavo, pegue o barbante e a caixinha e jogue no lixo.
O sal grosso deve ser jogado em água corrente.

Alimentos proibidos
na dieta vegana
Maior evento
de MMA (sigla)

I

BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos.
Ataque significa perda de algum amigo ou parente.
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que será afastado. Ser bandido representa força
de vontade e que conseguirá vencer suas dificuldades.
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Pedaços
de peixe
Ser como
Shrek (Cin.)

Combustível de
coquetéis
molotov
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Dicionário dos sonhos

Terá bons resultados em suas ações
profissionais nestes últimos dias
maio. A parte da manhã será mais
pesada e irritante, mas depois do
meio dia restaura suas energias. A
Lua faz bons aspectos com Netuno
e Júpiter que aumenta a confiança
e a espiritualidade. 03/603 – Cinza.

© Revistas COQUETEL

Utilidade da
"xuxinha"
no cabelo
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Aquário
(20/1 a 18/2)

Mercúrio em bom aspecto com Saturno permite fechar bons acordos e
fazer negociações que podem trazer
melhorias para a vida prática em
geral. Não se prenda a preocupações
materiais e financeiras, mas encontre
saídas para resolver questões que estejam preocupando. 59/459 – Verde.

Lua em bom aspecto com Mercúrio
durante a manhã dá boas ideias
e um bom diálogo para ajeitar a
vida doméstica. Cultive a calma e
faça aquilo que lhe traga satisfação
e alegria de viver. Tensões tiram
a disposição e abalam o sistema
nervoso da manhã. 98/398 – Azul.

País que já foi colônia penal britânica
Compôs "A Banda do
Zé Pretinho" (MPB)
Demissão
de quem
age com
má-fé

O

Libra
(23/9 a 22/10)

De manhã o clima fica bem mais
pesado com tendência à impaciência
e à irritabilidade. Soluções positivas
podem ser alcançadas através do
diálogo no trabalho a tarde. No amor
e em assuntos relacionados à vida
social e amorosa também virão boas
novas. 68/768 – Verde.

Leve adiante as questões em andamento e encontrará soluções com
calma e sem atritos. As relações ficam ligeiramente abaladas e podem
diminuir a disposição sexual. Hora
de colocar as ideias em prática, tirar
do papel aquele antigo projeto. A
noite deve ser bastante harmoniosa.
51/851 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Não se precipite, evitando a confiança e o otimismo exagerados.
Discordâncias podem abalar as
relações. No trabalho, surgem novas
oportunidades, espere uns dias mais
e tudo se consolidará desde que
continue acreditando e persistindo
em seus desejos. 23/623 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Saturno
provoca equilíbrio entre segurança
material e emocional, vida profissional e familiar, e o bem-estar
social e emocional. As novidades
trazem motivações que melhoram
disposição para a relação sexual.
56/356 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

N

Continue persistindo para alcançar o
que deseja, mantenha a persistência
e acabará conseguindo o que quer.
Se compreender o ponto de vista
alheio, haverá harmonia no amor.
No final da noite e pode surgir um
conflito entre vontade e objetivos
52/452 – Amarelo.

Controle seus impulsos que podem
causar rupturas na carreira profissional, pois o momento pode ser
conturbado. Poderá ter reações
rápidas e agressivas contra quem não
é a seu favor. Espere um pouco para
resolver assuntos que dependam da
sua praticidade. 01/901 – Azul.

dupla (gatefold), e CDs, vendidos em lojas
de todo o Brasil.Para as apresentações
desse projeto ao vivo, Dj Hum excursiona
acompanhado de banda formada por Gisa
Silva (percussão), Thiago Santos (bateria),
Dudu Tavares (guitarra), Reginaldo 16
(trompete e flugelhorn), Leo Dias (saxofone
e flauta) André Sangiovanni (baixo elétrico)
e Andrey Rodrigues (teclado e piano).Ouça
aqui: (https://bit.ly/2I44122).

G

Um relacionamento pode ser rompido ou uma amizade abalada por
palavras ou pela reserva de sentimentos. Fique mais perto dos familiares e do ambiente do lar, evitando
atritos por discordâncias que levam
a melancolia e provocam até mesmo
separações. 43/743 – Violeta.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000.
Hoje (18) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$15 (meia).
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Este dia é muito benéfico, mas nele
deve evitar as viagens. As relações
ficam tumultuadas, necessitando de
momentos de reflexão e meditação.
O sistema nervoso abalado necessita
que medite e relaxe um pouco mais
para conseguir o que deseja em
breve. 29/729 – Branco.

Quando despontou no Festival Universitário da Cultura em 1979 com a música
Diversões Eletrônicas, Arrigo Barnabé trouxe as referências inaugurais da Vanguarda
Paulista que foram condensadas no álbum
independenteClara Crocodilo (1980). A
partir deste trabalho, a fusão entre a música
popular urbana e a música erudita contemporânea presente na obra do compositor
acabou por influenciar diversos artistas da
época criando o movimento vanguardista
em São Paulo.

Arrigo Barnabé.

Esta sexta é o quarto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Mercúrio durante a manhã dá boas ideias e um bom
diálogo para ajeitar a vida doméstica. É preciso assumir as responsabilidades. A Lua em mau aspecto com Saturno provoca
equilíbrio entre segurança material e emocional, vida profissional e familiar, e o bem-estar social e emocional. Mercúrio em
bom aspecto com Saturno permite fechar bons acordos e fazer negociações que podem trazer melhorias para a vida prática
em geral. Hora de colocar as ideias em prática, tirar do papel aquele antigo projeto. A noite deve ser bastante harmoniosa.
A Lua faz bons aspectos com Netuno e Júpiter que aumenta a confiança e a espiritualidade.
O modo de comunicar-se com o mundo a sua volta melhora, e tudo fica
mais fácil de ser alcançado através de
mudanças que sejam feitas agora que
o Sol está indo para a casa três, a casa
das mudanças. Haverá mais afeto e
compreensão e a noite será bastante
harmoniosa. 68/768 – Verde.

Serviço: Sentro Cultural São Paulo, R. Vergueiro,
1000, Vergueiro, tel. 3397-4002. As sextas e sábados
às 21h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10
(meia). Até 10/6.

2/be. 3/arc — can — ill — man — oír — rol. 5/endro. 9/austrália.

Horóscopo

mulheres trans e prostitutas da região –
entre a década de 80 e a atualidade – com
prisões e agressões.

Após enveredar, como intérprete, pelas
obras de Lupicínio Rodrigues e Hermelino
Neder, Arrigo Barnabé apresenta o show
Quero que vá tudo pro inferno! com canções de Roberto Carlos e Erasmo Carlos
que ocupam um lugar único no caldeirão
do pop, sob o olhar inquieto do músico e
ator. Acompanhado por Sérgio Espíndola
(violão) e Paulo Braga (piano), Arrigo
Barnabé interpreta, além das composições de Roberto e Erasmo, como Sua
Estupidez, Gatinha Manhosa e Detalhes,
três músicas de Caetano Veloso lançadas
por Roberto Carlos, entre elas, o sucesso
Força Estranha.

Serviço: Casa de Francisca, R. Quintino Bocaiúva, 22, Jardim Paulista, tel. 3052
-0547. Sábado (19) às 21h30. Ingresso: R$ 44.

A Jornada Espiritual.
Cada jornada é uma experiência individual.
Cada parte de sua jornada é uma experiência pessoal e não há apenas
um caminho a percorrer para levá-lo lá. Estes caminhos nem sempre
são regulares, não são previsíveis e não podem ser regulados. Eles se
tratam de confiança e de seguir a sua própria verdade.
Continue tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Saiba que em
alguns dias, você dará pequenos passos e em outros dias estes serão
marcos, e ainda em outro dia, eles estarão em algum espaço intermediário. O que é importante é que você continue avançando, dando outro
passo em sua jornada. Você está fazendo progresso.
Pensamento para hoje: Você está fazendo progressos. Não há necessidade de correr, esforçar-se, procurar e lutar: seu caminho está
se revelando. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os
Anjos e Guias
Regina Drumond

Cena de “As 3 Uiaras de SP City”.

