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Divulgação

Lazer & Cultura

Estreia

Mariana Beda

Lançamento
Comemorando o lançamento
do CD e DVD da turnê,
Caetano Veloso apresentará
juntamente com seus filhos
Moreno, Zeca e Tom no show
“Ofertório” da turnê “Caetano
Moreno Zeca Tom Veloso”
o repertório, o quarteto não economiza em grandes canções. “O
Leãozinho”, que os filhos de tanta
gente pedem, os meus não deixaram de
pedir. E coisas como “Reconvexo” têm
de estar ali confirmando a linhagem. Há
clássicos de Moreno e canções novas de
todos (inclusive minhas). Nas primeiras conversas, imaginamos chamar um
pequeno grupo de músicos para enriquecerem os arranjos. Mas, ensaiando,
decidimos ficar só os quatro no palco. O
som será mais para o acústico e muito
singelo. Eu sou o único que só toca vio-

N

Cena da peça “Epidemia Prata”.

Inspirada nos meninos prateados que se pintam para
fazerem malabares nos faróis e pedirem esmolas nos
metrôs da capital paulista, a Cia Mungunzá de Teatro
estreia “Epidemia Prata”, no dia 23 de maio. A montagem
tem direção de Georgette Fadel, comemora 10 anos do
coletivo e devolve ao público de forma engajada e poética
a experiência vivida em um ano no centro de São Paulo,
desde a criação do Teatro de Contêiner Mungunzá. A peça
apresenta uma costura entre duas linhas narrativas: a visão
pessoal dos atores sobre os personagens reais que conheceram em sua atual residência no Teatro de Contêiner,
no Centro da capital paulista, e o mito da Medusa, que
transforma pessoas em estátuas. Com, Verônica Gentilin,
Gustavo Sarzi, Leonardo Akio, Lucas Beda, Marcos Felipe,
Pedro Augusto e Virginia Iglesias,

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, 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. Para viabilizar a entrada do longa
em circuito, a Notábile Filmes, produtora do ator e diretor Ricardo Ripa,
teve apoio de coproduções, além de usar recursos próprios. Site do filme
(com trailer) ( www.primaveraofilme.com).

Servindo-se do funk, do jazz e do pop para retumbar o burlesco e o
corpo grotesco, Deixa Arder, a nova criação da Improvável Produções,
vibra na pressão e na batida entre massas visíveis e invisíveis. As
coreógrafas Marcela Levi & Lucía Russo, aliadas à performer Tamires
Costa, lançaram-se o desafio de articular em cena um corpo instigado
por invisíveis. O solo Deixa Arder é dança de invasão. Estão aí (em)
pilhados Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Josephine Baker, Valeska
Gert, Macunaíma, Grande Otelo, Jorge Ben Jor, Mc Carol, Michael
Jackson, Nina Simone, Woody Woodpecker e muitos outros.Numa
relação de muita proximidade com os espectadores, a performer
Tamires Costa se deixa penetrar e estilhaçar pelas vibrações do funk,
do jazz e do pop para retumbar os humores do burlesco e do corpo
grotesco. Invadir, pilhar, empilhar e transtornar são os verbos que
revolvem essa dança assombrada.

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)

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)

Peixes
(19/2 a 20/3)

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste primeiro dia e grau é em geral cuidadoso e atento
ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. Espirituoso, criativo e direto, você
pode ser muito persuasivo e tem capacidade de organização. Tem tendência
ao teatro a escrita, as artes plásticas ou a música. Entre muitos talentos,
possui a alegria de viver e de se divertir. Costuma ser criativo e previdente,
além de muito cuidadoso nas escolhas amorosas. Procura cuidar da saúde,
mas de forma despreocupada e sem muitas teorias ou modismos. No lado
negativo tende a se impor aos outros e ser desorganizado.
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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adquiridos no exterior
Os esportes como o
polo e o hipismo
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Solução
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Simpatias que funcionam
Para reconquistar ex-namorado ou reaquecer a relação: Ferva um pouco de água com
açúcar e acrescente um pedaço de papel com
o nome do seu ex-namorado escrito. Deixe no
fogo por mais alguns minutos. Desligue, espere
esfriar e jogue o preparado em um vaso de barro
ou na terra, pensando que seu amor logo estará
nos seus braços novamente.

SEGUNDA 21 de Maio de 2018. Dia de Santo André de Bóbola,
São Sinésio, São Benvenuto, São Donato, São Valente, Santa Catarina
de Gênova e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a paz. Dia da Língua
Nacional e Dia do Baloeiro. Hoje aniversaria o ator Gracindo Júnior
que completa 75 anos, o ator Mr. T que nasceu em 1952 e o nadador
e campeão olímpico Vladimir Salnikov que faz 55 anos e a atriz Maria
Fernanda Cândido que nasceu em 1974.

O mais populoso
Estado amazônico
(sigla)
Habitam; residem
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CAMISA – De mangas compridas, fortuna.
Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e
rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. Colorida,
casamento ou noivado. Amarela, enfermidades.
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.

Comemorações e aniversariantes do dia

A natureza íntima
de uma
pessoa

P

Dicionário dos sonhos

Este é um período favorável para
propor sociedade, formar equipes e
cercar-se de pessoas que o completem. Tudo que tenha sido iniciado
nos meses anteriores trará resultados no final deste mês. Acalme
a mente e procura organizar sua
vida nestes últimos dias de maio.
40/940 - Azul.

Que
estão bem
acima da
média

"Pastéis" típicos do
País do Tango (cul.)
Letra do escudo
do Guarani (fut.)

História
como a do
semeador
(Bíblia)
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O apelo estético é mais valorizado,
por isso cuide do figurino, enfeite
sua casa. Sob esta energia, sentir-se
bem o fará ser mais feliz na relação
amorosa. Não se sobrecarregue de
coisas para fazer, como é bem do
seu estilo, pois irá deixar de realizar
aquilo que é preciso. 29/129 - Azul.

A semana começa com a Lua transitando em Leão aumentando o apelo
ao brilho de forma exagerada. Sua
disposição física e mental vai melhorando, fazendo você agir, fazendo
você agir e encontrar soluções para
o que está pendente. Se surgir impasses negocie, não imponha nada.
78/478 - Azul.

Nota que
nega a veracidade
de (algo)

A

O início da semana não será de muitas
novidades, mas você colherá os resultados daquilo que estiver realizando.
Perturbações sentimentais podem
importunar neste começo de semana.
É preciso manter comportamento
seguro e firme diante da incerta
posição astral. 62/662 - Marrom.

Nesta segunda as pessoas tendem
a estar mais prestativas e solícitas.
O melhor é tomarmos uma postura
realista e prática diante das situações
vividas. Um melhor convívio com
a pessoa amada e com amigos no
ambiente social. As dúvidas vão desaparecendo e as certezas se firmam.
74/374 - Branco.

Faça planos bem elaborados e
valorize acima de tudo a moral e
o bom costume. A gentileza e o
elogio se mostram fatores positivos
para a realização dos sentimentos e
materializar suas aspirações. É importante negociar e evitar impasses
nesta segunda. 87/787 - Verde.
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Instituição
beneficente para
idosos

A

Melhora sua vida financeira, pois ao
diminuir os desperdícios irá economizar. O dia aponta a manifestação
de carinho como o melhor elemento
do dia. Ótimo entendimento com a
pessoa amada e troca intensa de
afeto evitará brigas. Viagens e mudanças podem ser feitas esta semana.
68/268 - Rosa.

Virão novas perspectivas que podem
mudar sua vida neste próximo mês
de junho. Antes precisa ter muita
paciência, evitando o otimismo
exagerado e as atitudes impulsivas.
A mudança de ânimo é o elemento
positivo nesta segunda em que a Lua
a noite em Virgem. 50/550 - Amarelo.

O Sol em seu signo dá maior vigor
físico e boa disposição aumentando
ainda mais a autoconfiança e levando
a decisões que tinham sido adiadas.
Mas tudo deve ter sido planejado
antes, ainda mais se não completou
aniversário, saiba esperar. 78/578
- Amarelo.

O 1º e o 2º
na linha de
sucessão
ao trono
britânico,
respectivamente
Serviço
básico de
hotéis e
pousadas
"(?) as
Pedras",
sucesso de
Kiko Zambianchi
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Está vivendo a fase mais difícil do ano
com o Sol em Gêmeos e os resultados
desejados podem não se concretizar
nesta segunda. Mantenha a rotina até
o aniversário porque se agir agora
pode acabar errando nesta fase mais
delicada do ano que está começando
nesta semana. 58/358 - Branco.

Lua em Leão pode levar a excesso
de vaidade e o egoísmo que trarão
problemas, já que fica fora de curso durante todo o dia. É preciso
tomar decisões que envolvam a vida
material e financeira. O apelo estético
é mais valorizado, por isso cuide do
figurino, enfeite a si e a sua casa.
49/349 - Azul.

www.coquetel.com.br
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Com o Sol na casa três torna a
semana boa para mudanças e viagens. Na relação amorosa o afeto e
a compreensão levam a momentos
inesquecíveis tanto na relação sexual
como melhorando a comunicação.
A mudança de ânimo é o elemento
positivo no final desta segunda.
78/478 - Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Esta segunda é o sétimo dia da lunação. Lua em Leão pode levar a excesso de vaidade e o egoísmo que trarão
problemas, já que fica fora de curso durante todo o dia e só ingressa em Virgem as 23h04. E com a Lua em
Virgem ficaremos a noite mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática
diante das situações vividas. Nesta segunda as pessoas tendem a estar mais prestativas e solícitas. Por isso,
as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum
problema que esteja nos afligindo emocionalmente.

diano” (Chico Buarque), “Desalento” (Chico
Buarque/ Vinícius de Moraes), “Construção”
(Chico Buarque), “Cordão” (Chico Buaque),
“Olha Maria” (Antonio Carlos Jobim / Vinícius
de Moraes / Chico Buarque), “Samba de Orly”
(Chico Buarque / Vinícius de Moraes / Toquinho), “Valsinha” (Vinícius de Moraes / Chico
Buarque), “Minha História (Gesubambino)”
(Lucio Dalla / Pallotino / vers.: Chico Buarque),
“Acalanto” (Edu Lobo / Chico Buarque).
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“Construção” (1971), de Chico Buarque, é
um marco na discografia brasileira. Lançado
após o exílio do cantor e compositor na Itália, o álbum denunciava a situação política,
apontava os problemas sociais do país, trazia
uma forma muito diferente fazer poesia para
a época, como nas inventivas “Construção” e
“Cotidiano”, e arranjos ousados, que passaram

a influenciar outros músicos dali em diante.
Símbolo de modernidade na época e até hoje
admirado por sua inventividade, esse importantíssimo registro, que vigora em qualquer
lista de “maiores discos brasileiros”, é uma
eterna referência de nossa música e da genialidade de Chico Buarque e volta às prateleiras
em vinil pela coleção “Clássicos em Vinil”, da
Polysom. O disco traz dez sucessos atemporais:
“Deus lhe Pague” (Chico Buarque), “Coti-
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Nota II

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Quintas, sextas e sábados às 21h30 e aos domingos, às 18h30. *No dia 31/5, a apresentação acontece às 18h30 Ingresso: R$ 20. Até 3/6.
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Horóscopo

Dança
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Alinhamento. Encontre o Alinhamento.
Encontrar o Alinhamento faz a vida fluir de uma maneira que você
pode não ter experimentado. Não tenha medo de encarar isto e libere
as coisas. O Alinhamento é permissão e nem sempre é fácil deixar ir
quando você esteve tentando controlar as coisas por tanto tempo.
Deixe de lado o que foi e se conecte com a energia de suas intenções
desejadas.
Encontrar o alinhamento é encontrar um fio comum ou um tema em
um pensamentos, em uma experiência ou sentimento. Alinhamento
é encontrar um fluxo e o melhor lugar para começar este sentimento
é através do amor incondicional por tudo o que é. Encontre o amor
por tudo e por todos e você verá um fluxo que não viu anteriormente
e isto é glorioso.
Pensamento para hoje: “Confie que o que você quer está chegando
e, então, entre em alinhamento com esta energia e observe a rapidez
com que isto vem.” E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Nota I
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra
Funda. Sexta (25) e sábado (26) às 22h30. De R$ 140 a
R$ R$ 380.
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

lão. Os outros podem se revezar em alguns
instrumentos. É um show familiar, nascido
da minha vontade de ser feliz” explica.

3/eat — pen. 4/alto. 5/comet — rolam.

Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109, República, tel. 3350-6300. De
quarta a sexta, às 21h (sessões extras nos dias 16 de junho, sábado às 21h e 17 de
junho, domingo às 18h). Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 15/6.

Caetano Veloso apresentará juntamente com seus filhos Moreno,
Zeca e Tom o show “Ofertório”.

