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São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de agosto de 2018
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William Aguiar
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Cena da peça “A Rainha do Rádio”.
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Paciência
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus
quer que você saiba.... QUE A PACIÊNCIA, ACIMA DE TUDO, É O
QUE É REQUERIDO NO MOMENTO...Não deixe que a ansiedade,
ou a frustração, tome o comando. As condições exteriores de sua
experiência mudarão, mas seu maior benefício será alcançado quando
as condições em seu interior permanecerem as mesmas. Não abandone sua paz interior. Salve sua identidade. Confie em sua percepção
mais elevada. Observe a visão mais grandiosa. Não se agite por uma
decisão neste momento, nem busque uma solução imediata. Não
deseje um fim para as coisas como elas são. Esse fim virá. Mas deixe
que ele chegue naturalmente. Não apresse o rio. Aguarde. O Tempo
Certo está próximo, e a solução dessa dificuldade está a caminho.
Você não precisará pensar mais do que um segundo para saber
exatamente por que recebeu esta mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo ,

Este é momento em que a o cuidado na lida do cotidiano é maior
que o habitual. Este dia é bom para
comprar e vender, fechar bons negócios. Faça planos que orientem sua
vida daqui para frente. Mantenha a
serenidade diante de dificuldades.
36/336 – branco.

Este é um bom momento para avaliar a relação e perceber com quem
podemos contar. Cuidado, este um
dia no qual poderá julgar de forma
errada as coisas e as pessoas. Atitudes firmes irão diminuir os problemas
que vinham sendo enfrentados.
78/378 – branco.

A agitação emocional pode atrapalhar seus planos pessoais e retardar
negócios. Os relacionamentos
estáveis e duradouros terão maior
importância. A tarde haverá maior
paciência e determinação com a Lua
na fase Cheia para conseguir o que
quer. 45/445 – verde.

Dicionário dos sonhos
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.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o apetite sexual do marido: Esta simpatia é para a esposa que deseja tornar seu marido mais
ardente e interessado nela. É simples. Quando o homem
estiver dormindo, após terem feito amor, tire um fio de pelo
do púbis dele, ponha numa agulha virgem e atravesse uma
pimenta ardida com a agulha, de forma que o pelo fique
preso à pimenta, com uma ponta de cada lado. Em seguida,
introduza a agulha no interior da pimenta, pela parte do
cabinho. Após isso, enfiá-la num buraco em um toco de
pau, tronco de árvore ou mesmo num buraco na parede.
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)

Com o Sol em sua casa dois ajuda
a realizar sonhos de consumo,
comprar bens e objetos desejados.
Os negócios materiais ficam favorecidos, mas não exagere nos gastos
para o dinheiro não faltar depois.
O seu bem-estar estará associado
ao dever cumprido nesta segunda.
28/728 – branco.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Este é momento em que a o cuidado
na lida do cotidiano é maior que o habitual. É preciso cuidar das situações
e impulsionar seus planos, porém
sem querer ser o dono da verdade.
Com a Lua Cheia é bom fechar bons
negócios ou começar a economizar
dinheiro 90/990 – azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Pequenas brigas devem ser amenizadas nesta fase mais delicada do
ano, pois irão dificultar as relações.
Enquanto o Sol estiver em Virgem
na casa doze apenas planeje, não
realize. Comece o dia determinada a
resolver pendências e a dar o melhor
de si em cada tarefa. 89/389 – verde.

Leão
(23/7 a 22/8)

Profundas mudanças ocorrem na
maneira como desenvolve suas
atividades. Abra caminho para novos relacionamentos que poderão
influenciar positivamente sua vida.
Faça amigos que melhoram sua
estabilidade social e apoiam seus
planos. 67/667 – branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Siga o ritmo de vida e organize as
tarefas do dia a dia tomando iniciativa para um maior desenvolvimento
naquilo que vem realizando. Senso
prático ampliado favorece acordos,
compra e venda e negócios. Concretize os planos; os meios para isso irão
surgir. 84/584 – cinza.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é décimo sétimo dia da lunação. Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação
com a segurança emocional e material, ficamos mais receosos de perder. Pode, então, haver reações de ciúmes,
posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância. A tarde haverá maior
paciência e determinação, podemos investir em tarefas que exigem persistência e que envolvam várias etapas.
Aconselhável se deter num só assunto e ir até o fim dele no final desta segunda-feira.
É preciso buscar a paz na vida. O
apego a coisas de menos importância, a atenção desviada para coisas
sem qualquer efeito prático provoca
mágoas e rancores profundos até na
relação afetiva. Grandes negócios
podem ser concretizados. 27/627
– cinza.

Os seus interesses e motivações são
maiores nesta segunda. Firmeza
para decidir faz o momento bom para
assinar contratos e papeis em geral
e colocar tudo em ordem. Ainda
podem ocorrer atritos no trabalho
e no lar por questões corriqueiras.
38/538 – amarelo.

São dias de trabalho e muita produção. Com a Lua Cheia pode tomar
uma decisão que tem sido adiada
desde a metade do ano. Os passos
devem ter sido bem detalhados,
para não errar. Por isso, vá devagar
sem afobação e com confiança.
27/327 – azul.

Alguém irá exercer influência em
sua vida e na sua forma de pensar
neste final de agosto. Proteja sua
relação e faça tudo para criar um
clima de serenidade, conforto e
muito prazer. Faça amigos, eles o
ajudarão a crescer material e espiritualmente. 37/837 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 27 de Agosto de 2018. Dia de Santa Mônica, Santa Eulália,
Santa Antusa Menor, São José de Calazans, e Dia do Anjo Hariel, cuja
virtude é a pureza. Dia do Psicólogo, Dia do Corretor de Imóveis,
Dia do Peão de Boiadeiro e Dia da Limpeza Urbana. Hoje aniversaria a atriz Barbara Bach que faz 71 anos, a cantora Sandra de Sá
que nasceu em 1955, o autor, roteirista e produtor Carlos Lombardi
que completa 60 anos e o tenista Carlos Moyá que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é determinado e observador
presta muita atenção a detalhes. Em geral é idealista e sensível e
tem uma mente fértil e criativa, que pode impressionar as pessoas.
Quando desenvolve a sua capacidade de comunicação supera a
dificuldade de expressar seus sentimentos mais profundos. Possui
grande facilidade em convencer os outros da validade dos assuntos
espirituais e das diferenças de opinião. Têm por hábito apresentar
esses assuntos sob uma nova ótica, principalmente em virtude de
uma boa capacidade de raciocínio analítico. Em geral vivem radicalmente todas as suas experiências, retirando das mesmas o que
a maioria das pessoas não consegue perceber.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360,
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta (31) às
21h30. Ingresso: R$ 60.

Neale Donald Walsch

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

O compositor e multi instrumentista Tuco Marcondes retoma seu
projeto autoral e apresenta suas
composições novas e antigas, bem
como versões de Beatles, Caetano e
Eric Clapton utilizando instrumentos incomuns como o Sitar indiano
e o Dobro. O show intercala canções
com letra e peças instrumentais solo
e com a banda. Tuco já gravou com
grandes nomes da MPB como Zeca
Baleiro, Fafá de Belém, Zelia Duncan, Karnak, Fagner, Belchior, Ana
Carolina, Charlie Brown Jr. e Elba
Ramalho. Após um longo período
tocando e produzindo outros artistas
Tuco reativa sua banda formada
por Claudio Tchernev, Rene Parise,
Fernando Nunes e Hugo Hori.
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Zizi Possi apresenta a canção
inédita “Amanhece”, já disponível
em todas plataformas digitais e
de autoria de Ana Carolina. Zizi
Possi (voz e arranjo) gravou
“Amanhece” no Estúdio Arsis,
acompanhada por Daniel Grajew
(piano, arranjo) e Vinícius Gomes
(violão, arranjo), e contando
com a participação especial do
Maestro Ruriá Duprat, que dirigiu
artisticamente a gravação e tocou
teclado. A produção ficou por
conta da própria cantora, através
da Musical Design. Zizi Possi está
em turnê com “À Flor da Pele”. O
espetáculo chega a Porto Alegre
dias 21, 22 e 23 de setembro no
Theatro São Pedro. Para ouvir
“Amanhece”: (https://youtu.be/
FC9H_AH_B7w).

Novas

3/adn — dio — sun. 5/igapó. 9/joão bosco — mão-pelada.

Horóscopo

Nota

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000.
Sexta (31) e sábado (01/09) às 21h e domingo (02/09) às
18h. Ingresso: R$ 30.

I N

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sextas
e sábados às 16h e domingos às 11h30 e 16h. Ingressos: De R$ 20 a R$ 70. Até 15/09.

O

do show), Juarez Moreira (violão), Luís
Alves (baixo), Paulo Braga (bateria),
Nivaldo Ornelas (flauta e sax), Márcio
Malard (violoncelo), Flávio Venturini
(voz e teclados), Nelson Ângelo (violão),
Toninho Horta (violão, guitarra e voz) e
Zé Renato (voz) reúnem-se, em um raro
encontro, para comemorar este grande
marco da produção fonográfica brasileira.
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A turma Macakids apresenta o show inédito do lançamento do
DVD “Juntos podemos salvar o planeta”. O espetáculo“Macakids –
O Show”, com estreia no próximo dia 7, conta a história de Caco,
Drika, Kinho, Kinha e Macacréia, uma turma de macacos que vive
na Ilha Macakids. De modo lúdico e divertido, essa turma conhece
um mundo mágico, onde o respeito ao próximo, a amizade e o
cuidado com o meio ambiente são super valorizados. O espetáculo
conta com músicas exclusivas compostas por Michael Sulivan e
Paulo Massadas, com produção musical de Ary Sperling, o mesmo
produtor de Xuxa Só Para Baixinhos. Com Loyanne Fassarela,
Lidiane Soares, Maikel Santos.

s músicos Wagner Tiso, Flávio Venturini, Toninho Horta (dia 31/80),
Nelson Ângelo (dia 01/09) e Zé
Renato (02/09), que marcaram época com
o álbum Clube da Esquina 2, lançado em

1978, apresentam grandes sucessos como
“Nascente”, “Testamento”, “Reis e Rainhas
do Maracatu”, “Canoa, Canoa”, “Mistérios”, “Dona Olímpia”, “Testamento” e
“Olho D’água”, levarão o público a uma
viagem no tempo, recordando a estreita
relação dos músicos com o movimento
Clube da Esquina, surgido na década de
60 e encabeçado por Milton Nascimento
e Lô Borges. No ano em que se comemoram os 40 anos do icônico disco, Wagner
Tiso (piano, arranjos e direção musical
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Infantil

Os múscos levarão o público
a uma viagem no tempo,
recordando o movimento
Clube da Esquina, surgido
na década de 60
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Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387. A Rainha do Rádio, sábados
às 21h30 e domingos às 19h. Depois Daquela Noite, Sextas às 21h. Ingressos:
R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 30

No palco: Wagner Tiso, Flávio Venturini, Toninho Horta, elson Ângelo e Zé Renato comemoram os 40 anos do lendário álbum.
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Com uma viagem pela era de ouro do rádio e uma
trama sobre relacionamentos, Eduardo Martini mostra
seu lado múltiplo ator, diretor e produtor nos espetáculos “A Rainha do Rádio” e “Depois Daquela Noite”. A
peça “A Rainha do Rádio” faz uma viagem aos tempos
dourados do rádio. A trama é uma história romântica,
mas também poderia ser uma fábula. Conta o dia a dia
de Elenice, uma mulher solitária que passa seus dias na
companhia de um aparelho de rádio, seu melhor amigo.
Pixinguinha, Adoniram Barbosa, Carmem Miranda e Dalva de Oliveira são alguns dos nomes presentes na trilha
sonora do espetáculo, que ainda premia o público com
uma banda ao vivo, garantindo a diversão e o clima dos
anos 50. Com Viviane Alfano, Eduardo Martini e Públio
Gimenes. Já Depois Daquela Noite tem direção de Eduardo Martini e dramaturgia de Carlos Fernando Barros.
A comedia traz no elenco Carol Hubner, Renato Scarpin,
Theo Hoffmann, além do próprio Eduardo Martini. Na
trama, os amigos Ana e Rafael são obrigados a passar a
noite em um hotel por causa de uma chuva torrencial
que castiga a cidade. Seus respectivos parceiros não
aceitam a situação e tem início uma discussão em torno
dos relacionamentos.

