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São Paulo, terça-feira, 03 de abril de 2018

Lazer & Cultura

“Nem Todo Ladrão vem
para Roubar”

MPB

Divulgação

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda,
tel. 3611-3042. Sexta (6) às 21h30. Ingressos: de R$ 50 a R$ 150.

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

MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessuras,
falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, problemas
financeiros. Soltos, tudo irá melhorar em sua vida (em breve).
Pequeno, sorte no jogo. Ver outra pessoa com macaco, alguém
amigo está tramando contra você, ou se aproveitando de sua
displicência. No circo, novos amores. Números da sorte: 04,
17, 35, 39, 65 e 68.

Simpatias que funcionam
Para Ele marcar um novo encontro: Primeiro faça o
rapaz usar o guardanapo ou lenço de papel de alguma forma,
durante o primeiro encontro. Pode ser para enxugar o suor,
limpar uma pequena sujeira nos lábios e por aí vai. Coloque
sua criatividade para funcionar e faça o pretendente usar
o guardanapo naturalmente, em seguida, leve o papel com
você para terminar a magia em casa. Depois do encontro,
acenda uma vela, fixe-a no centro de um prato e use a
chama para queimar completamente o guardanapo. Na
sequência, deixe a vela acesa durante toda a noite até que
ela se acabe. Depois disso, é só esperar o gato ligar para
marcar o próximo encontro.

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)

Dicionário dos sonhos

Terá em breve reconhecimento
do seu talento quase mágico para
conseguir os seus desejos. Cuide
mais da saúde, que pode sofrer por
problemas emocionais que trazem
depressão e baixam o astral. O
dia é positivo para se comunicar
mais, mas evite a teimosia. 53/653
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 03 de Abril de 2018. Dia de São Ricardo, Santa Irene, São
Sixto I, São Gandolfo de Binasco e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude é a
pureza. Hoje aniversaria a cantora e atriz Dóris Day que completa 96
anos, o ator Eddie Murphy que nasceu em 1961, o ator e cantor Maurício
Mattar que faz 55 anos e o Padre Fabio de Melo que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui grande facilidade em
convencer os outros da validade dos assuntos espirituais e das diferenças
de opinião. É uma pessoa espirituosa e engraçada, uma companhia
agradável. Possuidora de fortes traços dramáticos pode se deixar levar
pelas emoções e fazer muitas cenas teatrais. Vivem radicalmente todas
as suas experiências, retirando das mesmas o que a média das pessoas
não consegue perceber. No lado negativo precisa vencer a melancolia
e a tristeza e encarar a vida com clareza e simplicidade.
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.

Instalação das Forças
Armadas
Prédio onde foi rodado
o filme Aquarius (Cin.)
Fisicamente belas
"Não (?)
para
amanhã o
que podes
fazer hoje"
(dito)
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Precede o
sábado
Gravata,
em inglês

Obra-prima de Salman Rushdie,
Vitamina
escritor
É formado pelos
dos frutos
homenacítricos profissionais liberais geado em
sem firma registrada
19/6/2017
pelos 70
anos de
idade

Atitude
que caracteriza o
fair play

Amalucado
Solvente
para tintas
e vernizes
Sigla de
canais
educativos
(BR)

"Vida",
em "Biotecnologia"
Destampa
garrafas
(?) Rickman, ator

Jules (?),
taça (fut.)
Conjunto
de casas

(?) Thorpe,
ex-nadador
Sem
instrução

Prostituta
de "Game
of Thrones"
Estudou
(?) Regina,
cantora
Telefone
(abrev.)

(?) postiço,
enfeite
feminino
Essencial
Veículos
férreos
Os "olhos"
do cego

Vontade
rara no
anêmico
Saliência
incômoda
no dedão
do pé
Forma de
comemoração do
aniversário

Açoite de
uma tira
Rondônia
(sigla)

Interjeição
de alívio
Cidade
italiana
(?) Calheiros, político

"Certo", em
"ortopedia"
Ainda, em
inglês
Mudar
de (?): ir
para lugar
saudável

Periférico
de saída
do computador

O.K.
(red.)
"Aí (?)!",
dito irônico

51, em
romanos
Sapo, em
inglês
Sérgio
Groisman,
apresentador de TV

"Terreiro",
em ioruba
Formam
o par
amoroso
perfeito,
na visão
popular

BANCO

Material
usado em
cestaria

"O (?) é o
homem",
citação
literária

36

Solução

A

As confusões no trabalho serão
resolvidas rapidamente, irá
encontrar soluções ainda nesta
semana. Mantenha-se alerta às
boas chances que poderão surgir. O
poder de comunicação tende fazer
os negócios serem bem-sucedidos,
sabendo agir melhor nesta terça.
56/756 – Azul.

Na parte emocional, analise friamente
a situação e corte os excessos neste
começo de abril. Se não olharmos
com carinho e não cuidarmos das
nossas feridas emocionais, podemos
ficar ressentidos e amargurados
no final desta terça. Planejar as
situações antes de agir é garantia
de sucesso. 69/769 – Azul.

www.coquetel.com.br

B

A insatisfação tende a afastá-lo
de pessoas queridas e amigos.
Evite cometer extravagâncias que
trazem perdas e afastam as pessoas
íntimas. Contenha a frieza nos
relacionamentos, tomando atitudes
desprendidas e menos emocionais.
79/579 – Verde.

Terá um bom momento junto do seu
amor, ou com pais, filhos e irmãos
e familiares. Contenha a frieza nos
relacionamentos e respeite a opinião
alheia. As viagens e passeios lhe farão
podem trazer lucros e vantagens
neste seu dia favorável da semana.
96/496 – Cinza.

O dia é muito propício para
tratamento de saúde e ao pleno
restabelecimento das energias
vitais. Ocorrem atritos que geram
rompimentos e afastam as pessoas
de seu convívio. Mantenha a calma
poderá obter bons lucros nos
negócios em andamento neste
começo de abril. 36/236 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

R

É tempo de desenvolver ainda mais
suas habilidades sociais. Estude,
aprenda mais e prepare-se melhor
para o futuro. O que espera logo
virá, saiba esperar um pouco mais
cuidado com excesso de crítica que
pode afastar pessoas no final desta
terça-feira. 88/388 – Lilás.

Doe a quem necessita o que não
quer mais, livre-se de coisas quem
não servem. Procure ajudar seu
próximo, faça filantropia, pois será
ajudando alguém que também será
apoiado. Positivo para cursos e
assuntos intelectuais. Faça tudo
bem pensado e de forma objetiva.
94/394 – Amarelo.

Lua em bom aspecto com Plutão
revigora e renova as energias. A
tarde e a noite de terça devem ser de
interiorização e busca por atos mais
generosos. Mudanças sociais podem
tumultuar a vida afetiva e emocional.
A troca de ideias e informações é
extremamente positiva. 47/447 –
Amarelo.

Para aqueles que acreditam que música
praiana é só para o verão, o cantor e compositor Gabriel Elias prova no seu novo projeto
que é perfeita para o ano inteiro. O mineiro
está preparando o lançamento de seu segundo
álbum, “Quatro Estações” (Deck), que chega
às plataformas digitais dividido em quatro partes, uma em cada estação. A primeira delas,
o EP “Outono”, já está disponível em todas
as plataformas digitais. As canções do novo
álbum tentam passar um clima de transição
do verão para o outono, sendo um pouco mais
melancólicas. O EP começa com “Solstício de
Verão”, de autoria de Gabriel e Tiê Castro,
cantando sobre a tentativa de recuperar um
relacionamento perdido. Para ouvir, acesse:
(https://gabrielelias.lnk.to/OutonoEPPR).

V

No início da tarde, às 13h07, a Lua
faz conjunção com Júpiter e fica fora
de curso até ingressar em Sagitário,
às 03h56 da madrugada desta
próxima quarta. Se há dificuldades
e problemas, saiba esperar para
superar as tensões que voltaram a
perturbar. 43/443 – Azul.

O dia é positivo para ler, falar e
escrever. Dediquem-se as suas
atividades, encerrando tudo o que
ficou pendente. Em breve começa
uma nova fase, com mais energia
e idealismo, mas evite os excessos
emocionalmente analise friamente
uma situação. 98/398 – Branco.

Nota
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Divulgação

Paulo Miklos

O cantor Paulo Miklos apresentará seu novo
disco - “A Gente Mora no Agora”. Repleto de
músicas inéditas, o trabalho é considerado pelo
artista sua verdadeira estreia individual. O álbum traz sonoridade brasileira e nele, o músico
fez parcerias de peso como uma composição
com o rapper Emicida, chamada “A Lei desse
Troço”. “Estou Pronto”, com Guilherme Arantes e “Risco Azul” com a cantora Céu, além de
“Vou Te Encontrar”, trilha da novela “O Outro
Lado do Paraíso”, escrita por Nando Reis especialmente para Miklos. Além das composições
inéditas, este show também será embalado
por algumas canções dos Titãs que vieram ao
mundo por sua voz, com grandes sucessos de
uma carreira de 38 anos.

Esta terça é o décimo oitavo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Plutão revigora e renova as energias. No
início da tarde, às 13h07, a Lua faz conjunção com Júpiter e fica fora de curso até ingressar em Sagitário, às
03h56 da madrugada desta próxima quarta. A tarde e a noite de terça devem ser de interiorização e busca por
atos mais generosos. Se não olharmos com carinho e não cuidarmos das nossas feridas emocionais, podemos ficar
ressentidos e amargurados no final desta terça.
A ótima disposição para resolver
pendências e a dar o melhor de si
em cada tarefa. Pode rever alguém
que estava afastado de seu convívio.
Faça viagens e passeios que tenham
sido programados, saia da rotina
neste seu dia favorável da semana.
80/480 – Verde.

Serviço: Teatro Commune, R. da Consolação, 1218, Higienópolis, tel. 3476 - 0792.
Sábados (07, 14 e 21) às 21h e domingos (08, 15
e 22) às 19h30. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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Horóscopo

Veloso, Paulo Dantas.

F

Você está construindo uma base mais forte.
Entre em uma versão mais nova de si mesmo com uma base
que esteja ancorada com a sua paixão. Seu mundo está cheio
de potencial. É o momento de ver as oportunidades abundantes
que estão disponíveis para você. Construa bases sólidas com
o fogo de sua paixão e você perceberá que os seus sonhos
estão tomando forma diante de você. Lembre-se: Vocês estão
evoluindo. aprendendo e construindo juntos, assim apoiem
e colaborem, e observe enquanto você cria as grandes obras
-primas da vida.
A vida é cheia de surpresas inesperadas. Se você se perceber
começando a duvidar, lembre-se dos tesouros que o aguardam.
Lembre-se de que o que você envia, retorna a você muitas
vezes mais e o espírito quer que você saiba que há muitas
coisas maravilhosas que o esperam.
Pensamento para hoje: Sua vida é rica de potenciais. Você é
um criador poderoso, e este é o melhor momento para criar
novas idéias e experiências.E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Regina Drumond

da Esposa e até de um Segundo
Ladrão. Com Henrique Taubaté
Lisboa, Wilma de Souza, Augusto Marin, Samara Montalvão,
Rose Araujo, Rodrigo Franco

O

Grande Potencial

num quiproquó de situações
absurdas, no qual um tenta
esconder a verdade do outro,
com a chegada da Esposa, a
Mulher do Ladrão, o Amante

M

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Cena do espetáculo “Nem Todo Ladrão vem para Roubar” de Dario Fo.
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Serviço: Teatro J. Safra, Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042.
Sábado (07) às 21h30. Ingressos: de R$ 30 a R$ 80.
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A cantora e atriz Tânia Alves e o cantor Altemar Dutra
Jr. filho do inesquecível Altemar Dutra, apresentam no
palco o show inédito “Somos Iguais” Repleto de músicas
românticas latinas, foram escolhidos mais de 25 sucessos
que retratam a obra de grandes compositores e intérpretes
do bolero, das serestas e da música romântica do Brasil
e América Latina. No show clássico como “Devolvi”,
“Ronda”, “Brigas”, “Alguém me Disse”, a canção título
do show, “Somos Iguais” e um medleyem homenagem a
Altemar Dutra serão apresentados em solos ou em duos.
A dupla de artistas é acompanhada por um quinteto de
excelentes músicos.

3/ian — ilê — ros — tiê. 4/alan — toad. 5/parma — still — tiner.

A cantora e atriz Tânia Alves e o cantor Altemar Dutra Jr.
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comédia escrita em
1959, inédita no Brasil, é uma farsa ágil e
agradável, repleta de intrigas
e disfarces. Criada a partir
dos roteiros de comédias e
tragédias da família de Franca
Rame, mistura o humor ingênuo das farsas e vaudevilles
franceses do século 18 de
Feydeau e Labiche, com elementos do surrealismo e do teatro do absurdo. Dario Fo cria
uma farsa abstrata, paradoxal
e sofisticada, que mistura o
clima gélido, atroz e paranoico
de Ionesco, Beckett e Adamov
com a linguagem popular
e os mecanismos da farsa
italiana, invertendo a lógica
realista e os lugares-comuns
da comédia de costumes. A
peça conta a história de um
ladrão que entra numa casa
para roubar, mas vira refém
do Marido e sua Amante que
acham que ele é um espião à
serviço da Esposa. Primeiro
ameaçam matar o Ladrão,
depois deixá-lo paraplégico
para que não consiga falar.
A partir daí, a peça segue

Divulgação

O Coletivo Teatral Commune volta com a temporada do espetáculo “Nem Todo Ladrão vem para
Roubar” de Dario Fo

