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Bibi- Uma Vida Musical

Silvia Zamboni

Divulgação

Zeca Baleiro

Zeca Baleiro faz um passeio pela sua discografia no
show Ao Vivo. Nesse show, Zeca Baleiro é acompanhado
por dois amigos com quem tem dividido palcos e estúdios
em ocasiões diferentes ao longo de sua carreira: Tuco
Marcondes (guitarras e vocais) e Adriano Magoo (teclados, samplers, sintetizadores e acordeon). O repertório
traz alguns lados B e arranjos contagiantes de canções já
consagradas comoEra Domingo, Telegrama, Meu Amor
Minha Flor Minha Menina e Babylon. O público também
pode esperar novidades de Zeca Baleiro, que costuma
preparar releituras de músicas de outros artistas.

Elenco de Bibi - Uma Vida em Musical.

“Não consigo lembrar de mim
fora de um teatro”. É assim que
Bibi Ferreira, se descreve

E

temporada de “Bibi - Uma Vida em Musical”. No espetáculo, a história familiar,
profissional e amorosa da artista se enredam, e são lembrados momentos como a
sua estreia no teatro, os espetáculos mais
icônicos, os casamentos e a chegada à
Broadway, nos anos 1990. A atriz Amanda
Acosta dá vida à personagem-título. Sob

é no palco que a trajetória pessoal
e profissional da estrela brasileira
será celebrada, em curtíssima

direção musical de Tony Lucchesi, de
“60! Década de Arromba – Doc. Musical”,
oito músicos interpretam 33 canções,
das quais cinco foram criadas para o
espetáculo.
Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R. Turiassú, 2100, tel. 3670-4100. Sexta (4/5) e sábado (5/5), às
21h e domingo (6/5) às 20h. Ingressos: De R$ 75 a R$ 150.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, ¬ Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (17) às 21h. Ingressos: De R$ 75 a R$ 160.

Nota

Musicais

Dois ícones da música popular brasileira,
Ivete Sangalo e Gilberto Gil subirão ao
palco juntos no dia 1º de junho para realizar show inédito no lançamento oficial
do Allianz Parque Hall, nova configuração
para apresentações da arena multiuso. Os
ingressos estarão à venda a partir das 12h
do próximo dia 12 de abril pelo site( http://
www.eventim.com.br/allianzparquehall) e
na bilheteria, Rua Palestra Itália, 214 . Os
ingresos vão de R$60 a R$ 340.

Dois cantores que também são atores sobem ao palco para apresentarem seus mais recentes
shows.André Frateschi apresenta BRock Is Back – Tributo ao Rock Nacional no dia 20 de abril.
Ao lado de Miranda Kassin, que faz uma participação especial, o cantor relembra grandes
sucessos das décadas de 1980 e 1990, de artistas como Cássia Eller, Cazuza, Nação Zumbi,
Barão Vermelho, Plebe Rude, Titãs, Paralamas e, ainda, Legião Urbana, que não poderia
ficar de fora do set list. Já Thalles Cabral mostra canções do álbum Utopia, lançado em 2017,
no dia 26 de abril. O disco tem um pé no folk e outro no blues, compondo uma sonoridade
própria carregada de sons metalizados e elementos contemporâneos da música eletrônica.
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. Sexta (20) às 21h e quinta (26) às 20h30. Ingressos: Sexta
(20) R$ 30 e sexta (26), R$ 20.

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)

TERÇA 17 de Abril de 2018. Dia de Santo Aniceto, Santa Márcia,
São Roberto Abade, São Hermógenes, Santo Elias e Dia do Anjo Reyel,
cuja virtude é a paz. Hoje aniversaria o ator Márcio Garcia que nasceu
em 1970, a cantora, atriz e modelo Victoria Beckham que faz 44 anos,
a cantora Victoria Adams que nasceu em 1975 e a atriz, cantora e
ex-paquita Juliana Baroni que completa 40 anos.

Simpatias que funcionam
Para ter mais clientes: Faça uma mistura com o açúcar,
a canela e o pó de café. Acenda o carvão até ficar em brasa
(pode improvisar deixando na chama do fogão até virar
brasa e pegar com cuidado utilizando um pegador de metal).
Coloque a brasa dentro do alguidar e vá jogando a mistura em
pó aos poucos pelo espaço. Caminhe pelo local, deixando a
fumaça entrar em todos os cômodos. Tome sempre cuidado
com a brasa para evitar acidente e queimaduras.
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.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau precisa ter maior confiança em si
mesmo. Possui habilidades práticas, forte intuição e capacidade de
concentração. É orgulhoso de seu trabalho e também um pouco perfeccionista. É prático e visionário e está sempre pronto para a ação.
Muitas vezes depende de pessoa de posses para melhorar sua posição
financeira. Mostra sempre muita consideração por pessoas queridas e
familiares. Amante da verdade costuma ter muita vocação para a vida
social e os relacionamentos em grupo. É solícito, mas no lado negativo
se inclina a uma vida mais fechada, meditativa e melancólica.

(?) Capone: burlou
a Lei Seca
(EUA)
Enxergar,
em inglês
O mais leve
dos metais

Hi-(?),
Apto, em drinque à
base de
inglês
vodca

Pausa no
trabalho

Recipiente
de vinhos
Pedido do
público
Prenda
com nó

Edney
Silvestre,
repórter
da Globo
País de
Catmandu
Cartaz de
bandas
Herói do
Dilúvio
(Bíblia)

Ácido
desoxirribonucleico
(sigla)

Esmagar
com os
pés (bras.)
Muhammad (?),
boxeador
dos EUA

O popular
"santo do
pau oco"
Regula o
petróleo
(?) Gomes,
atriz
Participações no
bolão
Indivíduo

Óleo, em
inglês
Qualidades
inatas

O assunto
evitado por
costume
moral
(?) humor,
traço da
pessoa
rabugenta

Momento
de destaque de
guitarristas
O "D" de
DJ (ing.)
Transpira
Morcego,
em inglês

Penélope
(?), personagem de
desenho
Cantor de
"Casa" e
"Tempos
Modernos"

BANCO

Pássaro
que se
alimenta
de insetos

Destino de
surfistas
na
Indonésia
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Solução

U

Comemorações e aniversariantes do dia

Adolescente, em
inglês

S

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagerados. Sujas, traição. Remenda-las, dificuldades. Calcá-las,
prejuízos. Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no
jogo. Ganha-las novas, novos amores. Compra-as, melhoria
de posição e satisfações íntimas. No pé de outra pessoa,
ciúmes. Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99

A Lua em bom aspecto com Netuno
estimula a sensibilidade e a compreensão. Terá momentos de felicidade intensa no relacionamento
sexual e na vida familiar. À noite a
Lua faz aspecto com Plutão em uma
conjunção com Vênus e traz novos
caminhos para as nossas emoções
14/614 – Verde.

Osso do
braço
(?) Gil,
cantora

L
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Encare a vida de forma positiva
aumentando a sua fé diante de
acontecimentos negativos que estejam ocorrendo. Use de estratégia
para realizar negócios. Melhore sua
relação sexual evitando a imaginação
distorcida que tende a criar atritos
no relacionamento. 83/783 – Azul.

Precisa gastar menos, sabendo
economizar para garantir maior
segurança no futuro. A estratégia
que usar nos negócios de dinheiro
ajudará a melhorar seus ganhos em
breve. Uma pessoa que tem influência em sua vida pode ser magoada
com facilidade. 87/387 – Azul.

Peça de
cerâmica,
típica da
arte grega

Segmento
do partido
político

O
A

As demonstrações de carinho e afeto
serão decisivas para a felicidade,
melhorando a relação sexual. Diga
abertamente de seus sentimentos às
pessoas que ama. Todos estão mais
sensíveis, precisando até mesmo de
algum isolamento para produzir mais
e melhor. 45/445 – Amarelo.

À noite a Lua faz aspecto com Plutão
em uma conjunção com Vênus e
traz novos caminhos para as nossas
emoções nos relacionamentos
em geral. Poderá decidir-se sobre
parcerias, sociedades e uniões que
estejam sendo iniciadas ou rompidas.
34/534 – Verde.

O momento é o melhor para tomar
decisões na vida amorosa devido
a boa sensibilidade. Pode também
resolver situação profissional até o
final deste mês. Dedique-se mais
à carreira ou use o seu talento e o
senso de estratégia para administrar
melhorar seu dinheiro. 39/339 –
Verde.

(?) espaci- Leishmaal, veículo niose,
utilizado dengue e
pela Nasa malária

E
C

A imaginação leva a conclusões precipitadas sobre intenções e vontade
das pessoas. Precisa economizar o
dinheiro que estiver ganhando e
aplicá-lo em algo pensando no futuro.
Gastar tudo o que ganha ou aumentar
a dívida pode ser perigoso, guarde
dinheiro. 28/528 – Azul.

O dia favorece a sensibilidade e
ajuda na tomada de decisões até
de improviso. Ao mesmo tempo
aumenta a valorização da autoridade e do mando, tornando maior o
senso de valor das coisas. Use bem
o dinheiro que ganha e organize as
atividades para aumentar os lucros.
85/885 – Amarelo.

Tenha certo cuidado, pois logo
vai começar a fase considerada
mais delicada do ano. As atitudes
impulsivas e mal pensadas darão
algum tipo de prejuízo. Isso pode ser
exagerado e se somar à imaginação
distorcida para criar atritos nos
relacionamentos. 20/420 – Amarelo.

Profissional responsável pela administração de um negócio
Errado (abrev.)
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Tudo que foi programado e seja
iniciado em longo prazo irá trazer
bom resultado. Saia da rotina divirta-se com amigos e idealize uma
estratégia para conseguir o que
quiser. O dia é bom para viagens,
mas pode prejudicar um pouco a
saúde. 87/687 – Branco.

Vênus em aspecto com Plutão leva
a renovação tanto na forma de lidar
com o dinheiro como nos relacionamentos afetivos. Melhora o astral
só depois do aniversário. Vênus em
mau aspecto com Júpiter durante a
manhã pede atenção nas finanças.
32/732 – Azul.
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Com o Sol em seu signo pode se
preparar para entrar em ação logo
depois do aniversário e encontrar
boas soluções. Cuide da saúde e
controle a sensibilidade para não
se magoar. A Lua em harmonia
com Marte também nos impulsiona
a tomar novas atitudes no campo
pessoal. 92/892 – Cinza.

www.coquetel.com.br

B

Esta terça é o terceiro dia da lunação. Vênus em mau aspecto com Júpiter durante a manhã pede atenção nas finanças. Tendência
a gastos que podem prejudicar as relações. A Lua em bom aspecto com Netuno estimula a sensibilidade e a compreensão. Vênus
em aspecto com Plutão leva a renovação tanto na forma de lidar com o dinheiro como nos relacionamentos afetivos. A Lua em
harmonia com Marte também nos impulsiona a tomar novas atitudes no campo pessoal. À noite a Lua faz aspecto com Plutão
em uma conjunção com Vênus e traz novos caminhos para as nossas emoções nos relacionamentos em geral. Saturno inicia o
movimento início da sua entrada em Capricórnio no final do ano passado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Horóscopo

Serviço: Sala São Paulço, Praça Júlio Prestes, 16, Centro, tel. 3223-3966. Quinta
(26) e sexta (27) às 20h30 e sábado (28) às 16h30. De R$ 50 a 120.
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ILUMINAÇÃO.
AS CONDIÇÕES ATUAIS NEM SEMPRE
REPRESENTAM O QUE ESTÁ ACONTECENDO.
É o momento de ter pensamentos criativos fora da caixa e isto
significa novas idéias e ações sobre as suas inspirações. Você tem as
ferramentas e os recursos e tem aprendido muito ao longo do caminho
sobre o processo de criação; agora é o momento perfeito para agir.
Este é um tempo abundante e você está sendo incentivado a fazer
alguns planos em relação aos seus sonhos e pedir ajuda para que eles
aconteçam. Quando você faz isto, muita energia é criada e as coisas
começam a acontecer, das quais muitas vezes, você não está ciente em
sua realidade física. Tenha a confiança de que isto acontecerá e não
tenha dúvidas. Confie na alegria e no mistério em seu desdobramento.
Pensamento para hoje: É o momento para se apropriar dos seus
sonhos e trazê-los à manifestação. Confie no mistério que está acontecendo nos bastidores para ajudá-lo a fazer as coisas acontecerem
no plano terrestre. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon
Taphorn.

Nos dias 26 a 28, o Duo Gisbranco e os pianistas Cristóvão Bastos,
Leandro Braga e André Mehmari sobem ao palco para apresentar obras
autorais e de renomados compositores do nosso país. No primeiro dia de
apresentação, o Duo Gisbranco vai do erudito ao popular, apresentando
obras de Heitor Villa-Lobos e Egberto Gismonti. A dupla é formada por
Claudia Castelo Branco e Bianca Gismonti (filha de Egberto) e já possui
13 anos de carreira, que incluem três CDs e dois DVD lançados e um
histórico de shows pelo Brasil e pela Europa. Já no dia 27, os pianistas
Cristóvão Bastos e Leandro Braga, ambos também compositores e arranjadores, se juntam para apresentar choros, sambas e maxixes, três
gêneros genuinamente brasileiros. Além de composições autorais, o

repertório conta com obras de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth,
precursores da execução destes gêneros, e também Pixinguinha, Cartola, Radamés Gnattali e Altamiro Carrilho, que inovaram na forma de
compor e interpretar. Para finalizar, no dia 28, o pianista e compositor
André Mehmari apresenta obras de Nazareth, Gnatalli, Guinga e Tia
Amélia, além de composições próprias. Mehmari venceu o primeiro
Prêmio Visa de MPB e já foi indicado ao Grammy, além de ter sido
premiado na área erudita, na Nascente-USP, no Concurso Camargo
Guarnieri e no Prêmio Carlos Gomes. Suas composições e arranjos já
foram tocados pela Osesp e, como instrumentista, já atuou ao lado de
Milton Nascimento, Toninho Horta, entre outros.

3/bat — oil — see. 4/able — disc — teen.
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