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São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de abril de 2018
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Diva do rádio

Festival de Circo

Serviço: Centro Esportivo Tietê, Av.
Santos Dumont, 843, Armênia. Quarta
(11) às 20h, quinta (12) e sexta (13) às
19h30, 20h30 e 21h, sábado (14) das 11h
às 21h e domingo (15) das 11h às 11h45.
Entrada franca.

Reprodução

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sábado (21) às 18h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Sinais. Preste mais atenção

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

Evite cometer gastos a mais,
não aumente suas dívidas neste
momento. O período é bom para
dedicar mais atenção à relação
familiar e aceitar que nem sempre
você acerta. Ouça opinião de pessoa
que esteja ao seu lado em um projeto
e terá bons resultados. 89/989 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres.
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta.
Quente: mexericos. Números de sorte: 27, 29,
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Para as quarentonas rejuvenescerem:
Colocar água de chuva em vasilha de louça,
ou de vidro, e deixar 3 dias no sereno, em fase
de Lua Nova. Após os 3 dias começar a tomar
a água, apenas 1 cálice antes das refeições.
Neste período diminuir bem o óleo e o sal de
toda a comida.
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)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua em Aquário tudo ganha
ritmo acelerado e passa a ter um
caráter urgente. Poderá se decidir
sobre separações inevitáveis em
parcerias desgastadas. A imaginação
torna-se grande aliada para se
encontrar soluções no trabalho.
54/854 – Cores escuras.

Estude, pesquise e aprenda mais
qualquer coisa que faça com gosto
de dedicação. Nesta segunda
estabeleça novos contatos e
participe de algo novo ou inédito
que alargue seus horizontes. Fuja
da acomodação, olhe adiante e
prepare-se para novidades. 55/255
– Branco.
Evite a inércia, será gratificante
ter um dia produtivo e conhecer
lugares novos e novas pessoas.
Algo inesperado pode surgir, dando
oportunidade de se dedicar a algo
que gosta. Cuidado com confusões
pela falta de entendimento com
alguém que estiver apoiando em
seu trabalho. 12/112- Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Lua ingressa em Aquário dando
vigor, energia, dinamismo e maior
impulsividade. Prepare-se para
agir, terá uma energia a mais para
fazer o que gosta. Os aspectos são
positivos e ajudam a retomar suas
atividades com maior força e garra.
78/578 – Verde.

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)

Dê mais valor à maneira como se
comunica com as pessoas e cautela
nas suas opiniões. O dia é favorável
aos empreendimentos novos os
negócios importantes e a cooperação
dos amigos. Evite afastar aqueles que
desejariam aproximar-se de você
com boas intenções. 25/325 – Verde.

A Lua a tarde em Áries deixa
as pessoas mais expansivas e
desejosas de fazer algo diferente.
Conte com a cooperação de amigos,
mas cuidado com a ampliação do
egocentrismo. Pode iniciar novos
empreendimentos visando melhorar
a carreira profissional. 44/344 –
Amarelo.

Aceite as pessoas como são, para
que os atritos não aconteçam. Neste
período com a Lua em Aquário as
03h51da manhã dá muita energia
positiva para aumentar sua atividade
física e resolver situações. Com jeito
será bem mais fácil satisfazer os seus
desejos. 35/335 – Verde.

Irá viver em novos ambientes e
conhecer novas pessoas. Isso lhe
fará muito bem neste período
em que mudanças e novidades
são muito atraentes. Vá a lugares
novos e saia com gente animada e
otimista que irá levantar seu astral
e fazer viver momentos felizes.
44/244 - Verde

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 09 de Abril de 2018. Dia de Santa Cacilda, Santa
Maria de Cléofas, São Acácio, São Demétrio e Dia do Anjo
Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia do Bibliotecário e
Dia do Aço. Hoje aniversaria o ator Jean-Paul Belmondo que
faz 85 anos, a cantora Raquel Stevens que nasceu em 1978, o
ator Nicolas Maciel que faz 3 anos e a atriz Kristen Stewart que
nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui um razoável domínio
sobre suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com
equilíbrio, harmonia e sabedoria. Capacidade de liderança,
empreendedorismo e muita criatividade. Confiável e orgulhoso
de seu trabalho. Embora romântico e em busca de um grande
amor, gosta de viver só e têm hábitos muito próprios. Mostra
muita iniciativa para alcançar o que pretende na vida. No lado
negativo a preocupação com o lado material pode bloquear sua
criatividade.
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Solução

B

Precisa ser firme para diminuir
os problemas que vem sendo
enfrentados neste mês. Entenda
melhor o mundo que o cerca e
aceite opiniões. Evite a inércia, será
gratificante ter um dia produtivo e
conhecer lugares novos e sair com
gente animada e otimista. 16/416
– Azul.

No começo da semana que vem o Sol
vai para o seu signo e fará sua energia
mental e física aumentar muito. Maior
necessidade de reconhecimento
e destaque. Faça suas atividades
rotineiras com todo o empenho e
terá os resultados esperados. 45/145
– Azul.

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, Vila
Buarque. De terça (24) a quinta (26/04) e quarta (02/05) e
sexta (03/05) às 20h30 e 21h30. Entrada franca.

E

Com o Sol indo em direção a sua casa
dois, este é um bom momento para
cuidar da vida material e redefinir
suas metas para este novo ano astral.
Com a Lua em Aquário haverá uma
atitude pelo impulso da ação e
liberdade para fazer o que gosta.
65/565 – Amarelo.

plano-sequência. Em mais de uma hora sem
interrupção e um take, os sete bailarinos em
cena – incluindo o próprio diretor Jorge Garcia, se alternam entre filmar e ser filmado.
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Esta segunda o vigésimo quarto dia da lunação. De manhã com a Lua em Aquário a imaginação será a grande
aliada para se encontrar soluções no trabalho. Porém é melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de
detalhes. A Lua aquariana está dando vigor, energia, dinamismo e maior impulsividade. Com a Lua neste signo
a tendência geral é de agitação e muita vitalidade. Sentimo-nos mais dispostos a resolver impasses e a enfrentar
os desafios. Com a Lua em Aquário o dia ganha ritmo acelerado e tudo passa a ter um caráter urgente.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R.
Apeninos, 118 (Próx. ao Metrô Vergueiro),
tel. 3209-4858. Domingos às 20h. Ingresso:
R$ 60. Até 27/05.

E

A Jorge Garcia Companhia de Dança realiza oficinas e ensaios em torno de seu último
espetáculo Plano-Sequência/Take 2, além
de realizar uma curta temporada da obra.
Criado em função e a partir do espaço que

ocupa – em 2017 a obra estreou na Casa das
Caldeiras e para tanto fez uma imersão em
suas dependências o espetáculo reescreve
agora em 2018 sua coreocinegrafia para o
espaço . O espetáculo é inteiramente imerso
na interação com o cinema, a coreografia é
filmada e transmitida ao vivo, em um único

justiça, reavendo o que é seu
por direito. Além disso, aborda
o conflito entre pais e filhos e
o confronto de valores entre
gerações. O elenco conta com
11 atores em cena que interpretam 20 personagens, e também
participações especiais como
Ronnie Von, em vídeo e Mamma
Bruschetta, em off.

3/art — mem — usa. 5/evita. 6/beluga. 7/opilado.

Horóscopo

Dança

O livro “O Advogado de
Deus”, um dos mais emblemáticos romances de autoria de Zíbia Gasparetto e que já vendeu
milhares de exemplares, volta
aos palcos trazendo música,
figurinos e o glamour da década de 50. O enredo traz temas
atuais como a ética na política e
nos relacionamentos pessoais e
profissionais e o imenso valor de
um advogado corajoso e ético
que defende um injustiçado
em luta para restabelecer a

B

Os seus anjos estão lhe mostrando de todas as maneiras concebíveis
que eles estão com você, apoiando-o e lhe oferecendo orientação
para que você saiba que está no caminho certo. É o momento de
prestar mais atenção às mensagens que estão ao seu redor. Às
vezes, é tão simples quanto não interferir. Saia um pouco mais
de sua cabeça e fique um pouco mais em seu coração, um pouco
mais na permissão e um pouco menos tentando muito para que
as coisas aconteçam. Pensamento de Hoje: Pare o que você está
fazendo, feche os seus olhos e respire profundamente e quando
liberar esta respiração, apenas libere as coisas e esteja neste
momento. Então, abra os seus olhos e perceba todos os sinais
que estão a sua volta. E assim é.Você é muito amado e apoiado,
sempre. Os Anjos e Guias.

Cia Can Can Volant.

C

Aos 87 anos de idade, quase 70 anos de carreira, Angela
Maria canta composições das décadas de 1960 e 1970
dos dois maiores expoentes da Jovem Guarda Roberto
Carlos e Erasmo Carlos. Angela Maria, com uma disposição invejável no palco, apresenta as dez canções do seu
mais recente disco. As músicas pertencem à dupla de
compositores Erasmo e Roberto Carlos, ícones do movimento Jovem Guarda, e foram compostas no período de
efervescência do movimento nas décadas de 1960 e 1970.
O disco tem duas participações especiais, a primeira
participação é do Tremendão Erasmo Carlos na canção
“Sentado à beira do caminho” – Angela Maria e Erasmo já
dividiram o palco no início dos anos 1970. A segunda participação é de Cauby Peixoto, amigo e parceiro de palco,
falecido em 2016. Eles fazem duo na música “Como é grande o meu amor por você” e para essa gravação foi utilizado
um take inédito da voz do cantor com um novo arranjo.
Nesse show não vai faltar no repertório da diva do rádio
seus grandes sucessos como “Gente humilde”, “Orgulho”,
“Lábios de mel” e “Vida de bailarina”.

D

O show da turnê da cantora Angela Maria
“As Canções de Roberto & Erasmo”, álbum pela gravadora
Biscoito Fino, lançado no ano de 2017.
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maçã do amor. Também serão
oferecidos alimentos veganos
e vegetarianos. A abertura traz
um atrativo especial: a Mostra
Competitiva, onde números
circenses disputam prêmios.
Foram mais de 600 inscritos
e apenas 12 finalistas selecionados para concorrerem a dois
prêmios de R$ 5.000,00, que
serão entregues para o Melhor
Número de Pista e Melhor
Número de Aéreo. Também
serão premiados com o valor
de R$ 1.000,00 os três números que receberem Menções
Honrosas. O público também
poderá participar como Júri
Popular votando nos melhores
da Mostra Competitiva.
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festival contará com
mais de 40 atrações
vindas de diversas cidades brasileiras e também de
artistas da Bélgica, Espanha,
Itália, Argentina, Chile, Equador e Uruguai. Os espetáculos
reúnem o encanto e a maestria
do Circo mundial, enriquecidos
pelo teatro, dança e cinema.
Grandes nomes e inspirações
estão confirmados, como o
artista Tato Villanueva, da
Argentina, e o Circo Pitanga,
da Bélgica. Grande parte das
atividades acontece na Cidade
do Circo, um espaço montado
no Centro Esportivo Tietê, que
contará com três lonas, palco
e estrutura para apresentação de números aéreos. Uma
praça de alimentação também
será montada para receber os
presentes com pipocas, algodão doce, cachorro quente e

Paulo Barbuto

Arte, cultura, expressão, cores, acrobacias,
malabarismos e muita palhaçada invadem São
Paulo no mês de abril. O respeitável público da
capital vivenciará o universo e a magia circense
do 1º FIC - Festival Internacional de Circo

L
E BR I
G A
U S A
M I S
E L E
E V
M P A
O A L
R E
P A T
E G E
U
R A R
C I S

Divulgação

P
V A L
E L U
I H
C O NO
U Ç
L A S
O
E
L A D
O P A
N A
G RE V
O C E
E R
P R O

Lazer & Cultura

