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São Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de julho de 2018

Jonatas Marques

“Forever Young”

Cena do musical “Forever Young”.

idade”, mas também aborda questões sobre a
velhice com muito humor e músicas que marcaram várias gerações. Os hits são sucessos

Todas as mudanças de rumo estão
favorecidas. Envolva-se com aquilo
que tem que fazer para que saia
bem feito. Precisa se libertar de
suas ideias e pensamentos negativos. Uma atitude de confiança dará
ótimo resultado na relação amorosa
e conjugal. 30/430 - Verde.

As chances de uma promoção no emprego são grandes. Procure antigos
contatos, rever pessoas poderá abrir
novos horizontes. Um forte estimulo
para a vida afetiva e nas relações
sociais depois que o Sol passar para
o seu signo oposto Leão no próximo
dia 23. 43/743 - Branco.

Dicionário dos sonhos
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.

Simpatias que funcionam
Dor na coluna: Faça agora na Lua minguante. Ingredientes: um barbante cortado no tamanho da pessoa,
um carretel vazio e um papel de seda lilás. Como fazer:
dê 33 nós no cordão e para cada nó reze um Salve
Rainha. Amarre o barbante na cintura e deixe até o
quarto dia. Tire e enrole no carretel de linha vazio e
embrulhe no papel de seda lilás. Leve bem longe de
onde mora, onde nunca mais passe.

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)

Momento de encontrar amigos e
compartilhar seus projetos e sonhos
com pessoas em quem pode confiar.
Porém, evite assumir novos desafios,
faça o que já sabe, com gente confiável. Deve começar a se preparar para
agir, mas saiba aguarde a chegada de
seu aniversário. 37/437 - Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

É tempo de preparar mudanças
domésticas que serão feitas esta
semana. Aproveite para conquistar
atenção de todos, aumentando o
número de admiradores. Lugares
charmosos onde as pessoas se vestem
bem terão a preferência. Buscamos
o que for sofisticado e de bom gosto.
37/337 - Marrom.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua Nova o espírito de colaboração está acentuado e poderá
obter ajuda com facilidade. Use a
criatividade que lhe trará o reconhecimento de seu talento. Tem
chance de melhorar sua posição
social e adquirir bens pessoais que
vem desejando. 38/438 - Branco.

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)

Os negócios comerciais podem ter
um impulso esta semana, ainda mais
aqueles que envolvam sofisticação
e bom gosto. Dedique mais atenção
a si mesmo e ao seu ambiente e a
intimidade. Lugares charmosos onde
as pessoas se vestem bem terão a
preferência. 39/339 - Amarelo.

É necessário planejar seus passos
e preparar novidade para o futuro
até o final de julho. A arrogância
e o esnobismo são os elementos
mais negativos deste momento.
Dediquem-se as suas atividades
profissionais e tire tempo para se
aprimorar, aprender mais ou se
aperfeiçoar. 93/593 - Verde.
Com a Lua Nova o espírito de colaboração está acentuado e podemos
obter ajuda com facilidade. Negócios
em sociedade, neste momento,
rendem mais. Apenas não deixe
que os problemas o desanimem,
pois eles serão passageiros e terminam logo depois do aniversário.
29/129 - Cinza.
As atividades novas, pesquisas e
os estudos estão mais estimulados
neste começo de semana. Aguarde
para agir no momento certo sem se
precipitar diante dos acontecimentos. Seja objetivo em suas ações e
também nas palavras nesta segunda.
44/544 - Azul.

Haverá nesta semana uma religiosidade acentuada, além de fortes
impressões sensoriais. Boas oportunidades surgem no trabalho antes do
final do mês de julho. Siga a rotina
em suas atividades, sem alterações.
Negócios em sociedade, neste momento, rendem mais. 64/564 - Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 16 de Julho de 2018. Dia de Nossa Senhora do Carmo,
Santa Maria Madalena Postel, São Vitalino, São Hilarino, e Dia do Anjo
Ariel, cuja virtude é a discrição. Dia de Nossa Senhora do Carmo,
a padroeira do Recife. Hoje aniversaria o pianista Arthur Moreira
Lima que completa 78 anos, a atriz Phoebe Kates que nasceu em 1963,
e a modelo e atriz Ana Paula Arósio que chega aos 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau vê a vida como uma fonte de
abundância. Isto o leva a harmonizar-se mais facilmente com as boas
oportunidades e a ter ideias criativas. Geralmente é bastante discreto,
racional e acredita que tudo possa se resolver civilizadamente com uma
boa conversa. Costuma mostrar consideração e respeito pelas pessoas
mais velhas ou mais experientes. Tem uma forte intuição, o que o faz
antecipar o que as pessoas irão dizer. Gosta de aprender e de manter-se
bem informado. No lado negativo tende a se sentir incompreendido e
ter muita dificuldade em expressar os seus sentimentos.

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.

Serviço: Teatro Municipal Paulo Eiró, Av. Adolfo
Pinheiro, 765, Santo Amaro, tel. 5686-8440. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h, dia 21/07 não haverá
espetáculo. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 26/08.
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Com a Lua nova o espírito de colaboração está acentuado e podemos
obter ajuda com facilidade. Uma
mudança de vida pode ser feita imediatamente se foi preparada antes,
ainda mais no ambiente familiar.
Evite assumir novos desafios, faça o
que já sabe, ao lado de gente confiável. 27/627 - Azul.

do rock/pop mundial de diversos
anos, passando pelas décadas de
50, 60, 70, 80 até chegar aos anos
90. Músicas que são verdadeiros
hinos como “I Love Rock and
Roll”, “Smells Like a Teen Spirit”,
“I Wil Survive”, “I Got You Babe”,
“Roxanne”, “Rehab”, “Satisfaction”, “Sweet Dreams”, “Music”,
“San Francisco”, “California Dreamin”, “Let It Be”, “Imagine”, e a
emblemática “Forever Young”. Já
o repertório nacional conta com
canções como “Eu nasci há 10
mil anos atrás” de Raul Seixas,
“Do Leme ao Pontal” de Tim Maia
e “Valsinha” de Chico Buarque.

J

A comédia musical “Forever
Young” retrata de forma bonita,
poética e bem-humorada, a terceira idade e reestreia no próximo
dia 20. 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 sonho ainda não
acabou e que eles são eternamente jovens. A
comédia musical consegue relatar não apenas
o problema da exclusão social na “melhor

Esta segunda é o quinto dia da lunação. Com a Lua transitando em Virgem desde ontem haverá clareza e chance
de corrigir aquilo que está errado. Até mesmo para achar objetos perdidos o dia é ideal. A Lua em Virgem faz bom
aspecto com Plutão pela manhã e depois com Mercúrio no final do dia. Na madrugada as comunicações ficam
ainda mais favorecidas, bem como viagens curtas, passeios e deslocamentos. Boa noite para fazer contatos e se
entender com pessoas com quem se tem boa afinidade.
Desde cedo as comunicações ficam
ainda mais favorecidas, bem como
viagens curtas, passeios e deslocamentos. Haverá um encanto especial
a sua volta que o elevará. Precisa
analisar as situações e fazer o que é
importante, mas evitar coisas arriscadas e perigosas. 95/495 - Branco.

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo
Autran), R. Pais Leme, 195, tel. 3095-9400.
Sábado (21) às 21h e domingo (22) às 18h.
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

4/deal. 5/enter. 6/andina — hélice — itajaí. 8/reemitir. 13/liceu de atenas.

Horóscopo

da plateia em torno dessa bela
história de amor.Com Kiko
Caldas, Ieda Cruz, Kiki Milani,
Natalia Furlan, MargreetNuijten e Iara Gueller.
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Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde
melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem
com você...! O mundo exterior reflete o universo interior .

rer para alcançar o seu amor e
quem sabe, se tornar estrela.
O espetáculo apropria-se do
mito para representar situações
vividas por diversas gerações e
sentimentos como paixão, ilusão, autoconhecimento, busca
de um sentido para a existência,
conectando-se com as pessoas
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Alma feliz

Cena de “Vitória Régia”.

minino quando, para se tornar
mulher, ela precisa fazer uma
travessia, precisa entregar a sua
juventude, como se deixasse o
reino do submundo, para alcançar um novo universo. Uma
maturidade, um processo que
se constrói e reconstrói ao longo
da vida, no qual ela pode mor-
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Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping São Paulo), R. Palestra Italia,
500. Sábados (14, 21 e 28) às 15h e domingos (22 e 29) às 11h30 e 15h. Ingressos:
de R$ 50 a R$ 150.

espetáculo inspira-se
na lenda da Vitória
Régia , que conta a
história de Naiá, uma índia,
uma deusa, que se apaixona
por Jaci, a lua. Um amor
impossível que faz com que
ela se transforme e mergulhe
em águas profundas. Esse
mito traz à tona, de maneira
poética, um momento muito
importante no universo fe-
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O musical “O Mágico de Oz” consegue surpreender nesta super produção ao acrescentar novidades
ao espetáculo, reunindo recursos multimídia e uma
orquestra, ao vivo, com nove músicos, sob a regência
do maestro Rafel Righini. Com diálogos e músicas cantadas em português, criadas especialmente para esta
versão, o espetáculo traz 22 canções, com destaque
para Quero Ver o Arco-Íris, versão para Somewhere
Over the Rainbow (E.Y. Harburg e Harold Arlen), em
que a atriz Bia Jordão canta acompanhada pelo som
do instrumento ukelelê. Um time de atores mirins
integra o elenco da produção: Dando vida à Dorothy
está a atriz Bia Jordão. A história, consagrada no filme
estrelado por Judy Garland, conta o sonho de Dorothy
que, acompanhada do cachorro Totó, deixa o sítio
onde mora com os tios e viaja até o mundo de Oz. Uma
terra mágica e distante, além do arco-íris. Lá, conhece
personagens que exaltam qualidades como coragem
(Leão), inteligência (Espantalho) e amor (Homem
de Lata). Conhece também a Bruxa Má, que tenta
impedir a volta para casa. O espetáculo é inspirado
livremente na obra de Lyman Frank Baum, de 1900,
criador de um dos mais populares livros escritos na
literatura americana infantil. Com Felipe Tavolaro, Ítalo
Rodrigues, Alvinho de Pádua, Márcio Yáccof, Nicole
Rosemberg, Titzi Marques,Paula Canterini, Marcos
Antonelli , entre outros.
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Cena da peça “O Mágico de Oz”.

Com o intuito de
resgatar a cultura
milenar de se contar
uma bela estória de
diversas maneiras, a
Cia K traz uma lenda
brasileira indígena de
origem tupi-guarani
para os dias de hoje
com a junção de
diferentes linguagens
artísticas como, teatro
físico, dança, circo,
música e multimídia

Paulo Barbuto

“Vitória Régia”

“O Mágico de Oz”

Mahatma Gandhi

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

