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São Paulo, sexta-feira, 12 de maio de 2017

Lazer & Cultura

Fernanda Souza

“Meu Passado Não me Condena” responde as perguntas: Você
gostaria de saber tudo sobre a vida de um artista? Como iniciou
a carreira, vida pessoal, personagens, como são feitas as cenas
e como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues, fama,
relação com a mídia, amigos, viagens e namoro? Se você tem essa
curiosidade, Fernanda Souza irá resolver seu problema! Numa
espécie de stand up moderno, a atriz relembra seus personagens
de sucesso (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de
O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) ao longo de
vinte e cinco anos de carreira ela usa a plateia como se estivesse
num confessionário. Em setenta e cinco minutos de pura diversão
e humor, a atriz promete tornar a plateia sua “melhor amiga”!
Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, tel. 30340075. Hoje (12) às 21h30 e domingo (14) às 20h. Ingresso: R$ 80.

Divulgação

Arquiteto, desenhista, escritor e colunista, o cantor
Falcão que já vendeu mais de
quatro milhões de cópias de
seus nove CD’s lançados, com
humor inteligente e extravagante, agora se apresenta
no teatro e promete além de
trazer seus sucessos em voz e
violão, também cativar o publico com suas historias pra lá
de engraçadas em Falcão em
Altamente Mais ou Menos. Já
conhecido pelo público nacional e também internacional,
por sua singular figura, um
sujeito com 1,93cm de altura
com estilo único e moderno,
e seu tão comentado humor
inteligente e único.
Serviço: Teatro Eva Wilma, R.
Antônio de Lucena, 146, Tatuapé, tel.
2090-1650. Sábados às 21h. Ingresso:
R$ 60. Até 27/05.

O espetáculo “Esperando
Godot”, de Samuel Beckett,
com o grupo Garagem 21,
volta aos palcos. Escrita em
1949, a peça é considerada
um marco da narrativa moderna e apresenta a história
de dois personagens que
aguardam a chegada de Godot,
que nunca aparece. Os temas
centrais de Beckett estão na
incomunicabilidade, no vazio,
na ignorância, na impotência
e na morte, utilizando, para
compor esse quadro, a chamada estética do fracasso,
com indivíduos semiacabados,
normalmente aprisionados a
algo. É um escritor marcado
pelas grandes guerras. Com,
Paulo Campos (Estragon),
Ulisses Sakurai (Vladimir),
Paulo Olyva (Pozzo) e Cadu
Leite (Lucky e Menino).
Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843.
Segundas às 20h30. Ingressos: R$ 60 e R$
30 (meia). Até 26/06.

Falcão em Altamente Mais ou
u
Menos..

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

Com a Lua no signo do centauro,
tudo vai mudar significativamente.
O elemento fogo deste signo vai
nos deixar mais animados e descontraídos. Melhora o relacionamento
social, mas evite ser ciumento.
Pode haver inclinação a extravasar
as emoções de forma exagerada.
87/587 – Amarelo.
Tendência a exageros durante todo
o dia e maior necessidade de fazer
algo diferente. Com bom humor e
disposição para enfrentar os obstáculos irá se livrar com facilidade
de preocupações e sentimentos
pesados. Procure manter o controle
emocional. 52/552 – Azul.

BARBA – Se for uma barba normal está sempre relacionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande
demais, indica que seus projetos não se realizarão.
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favorável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la
é sinal de sorte durante três dias. Números de sorte:
09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Ter sempre dinheiro: Ingredientes: moedas, mel,
sal, pimenta do reino. Pegue algumas moedas que
estejam em circulação e tenham algum valor. Jogue
mel em cima das moedas, uma pitada de sal e duas
pitadas de pimenta do reino. Reze de coração, pedindo
que melhore as suas finanças.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Touro
(20/4 a 20/5)

Dicionário dos sonhos

Virgem
(23/8 a 22/9)

A Lua em Sagitário dá tendência
a se livrar com maior facilidade de
preocupações e sentimentos pesados. Faça conforme planejou, mas
ouça também a opinião das pessoas
interessadas e não se afaste de seu
ideal. O ciúme pode abalar um relacionamento. 78/278 – Laranja.

Sol em aspecto desarmônico podem
levar a não saber o que se passa e
tirar a nossa vitalidade e boa disposição. A Lua na fase Cheia faz esta
noite animada, divertida, com muita
energia e muito ânimo. À noite será
possível recuperar a energia que tem
perdido. 12/312 - Bege

Com a Lua em Sagitário ótimo para o
contato com o ar livre e a natureza.
Ótimo dia para divulgação e lançamento de novidades. O momento
é o melhor para tomar decisões e
seguir um novo caminho que deve
ser mudar sua rotina neste novo
mês. 50/550 – Marrom.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Lua e Júpiter proporcionam compreensão, mas as emoções podem ficar
abaladas. A madrugada tende a ser
interessante, com maior sensação
de liberdade. Seja mais carinhoso
junto das pessoas que ama e terá
um final de sexta muito feliz. 45/345
– Branco.

A Lua sagitariana leva a franqueza
exagerada que provoca gafes. Estará
mais direto e espontâneo com a Lua
no signo do centauro. Organize tudo
e prepare-se para entrar em ação
depois do aniversário fazendo algo
que levante o seu astral neste final
de semana. 71/671 – Verde.

Com a Lua em seu signo aumenta
a tendência a exageros e excessos
desde cedo e necessidade de fazer algo diferente. Precisa gastar
menos, sabendo economizar para
garantir segurança. Organize suas
ações e use o seu lado mais direto
e espontâneo que cativa as pessoas.
54/454 – Cinza.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Atenção para os excessos provocados pela sensação de liberdade.
Persista para vencer obstáculos
passageiros que tendem a surgir envolvendo a vida sexual. Vai conseguir
sentir-se mais confiante e seguro na
neste final de semana na relação com
seu amor. 65/465 – Rosa.

Leão
(23/7 a 22/8)

É preciso cautela com o excesso de
franqueza com a Lua em Sagitário.
Surgem novas ideias e valorização
do trabalho que seja feito com muito
esforço. Irá sentir-se mais confiante
no relacionamento íntimo, mas a tarde haverá inquietação e ansiedade.
62/862 – Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Lua em bom aspecto com Vênus
durante a manhã traz suavidade
para as relações e favorece os contatos sociais. A disposição sexual
aumenta ainda mais e pode trazer
bons momentos. Final de semana
interessante para os relacionamentos onde haja liberdade, espaço e
franqueza. 66/566 – 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 sexta é o décimo sétimo dia da lunação. Esta sexta deve ser um dia mais leve e positivo. A Lua em b om
aspecto com Vênus durante a manhã traz suavidade para as relações e favorece os contatos sociais. Marte em
aspecto positivo com Júpiter nos dá entusiasmo e confiança. No final da tarde a Lua em mau aspecto com Netuno
pode nos deixar vulneráveis e cansados. À noite será possível recuperar a energia. A Lua e Júpiter proporcionam compreensão, mas as emoções podem ficar abaladas. A Lua em tensão com Marte pode trazer descontrole
emocional e aumentar a agressividade.

O potencial de energia estará forte.
Podemos usar esse entusiasmo
para atividades recreativas, mas
também é preciso ter cuidado com a
ansiedade e a impaciência. Aumenta
a sensibilidade, abalando o lado
emocional que tende a provocar
brigas. Demonstre seus sentimentos. 21/421 – Lilás.

“Como Deixar de Ser”

atuação de Thadeu Matos) e
Flor Carnívora (texto Jô Bilac,
direção de Ivan Sugahara e atuação de Adassa Martins).

“Genderless”

Serviço: Sesc Santana, R. Luiz Dumont
Villares, 479, Santana, tel. 2971-8700.
Sextas e sábados às 21h e aos domingos
às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
Até 28/05.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Autolibertação: "... Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que
nada podemos levar dele." - Paulo. (I TIMÓTEO, 6:7.) Se desejas emancipar
a alma das grilhetas escuras do "eu", começa o teu curso de autolibertação,
aprendendo a viver "como possuindo tudo e nada tendo", "com todos e sem
ninguém". Se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de
aconchego e socorro e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a
viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual
para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os
destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo
a ciência da auto- superação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti
mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é
aquele que conhece a própria pequenez, ante a vida infinita. Não te imponhas,
deliberadamente, afugentando a simpatia; não dispensarás o concurso alheio
na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a
do vizinho ou que as situações do teu agrado sejam as devam agradar aos
que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos e o material
de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a
tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no
serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso
inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o
mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente, cada
manhã, e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas
com Quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam.
Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do
anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser
só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e, de
pensamento voltado para o Amigo Celeste, que esposou o caminho estreito
da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que,
com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, "nada trouxemos
para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele". Livro: Fonte
Viva Emmanuel e Francisco Cândido Xavier
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Cor branca leitosa
Fonte do alimento
desprezada pelo
vegano

Poeta modernista e auIlha afri- tor de "Escana cuja conderijos
maior do Tempo"
parte de
sua fauna
e flora são
endêmicas

Deus-Sol
do Egito
Antigo
(Mit.)

"Suvenir
líquido"
de Paris

Nome
usual de
centros
espíritas

Diz-se do
vinho
doce
(bras.)

Efeito
imediato
da contusão

Os três primeiros
signos do Zodíaco
(Astrol.)
Carbono (símbolo)

"Pinga (?)
Mim",
música
sertaneja
Estado
natal de
Marina
Silva

Local da
carranca
no barco
viking

Necessidade do
verbo
transitivo

Indivíduo
como o
falso curandeiro

Opção
saudável
ao refrigerante

Estimativa
(abrev.)
Existência

(?) aussi:
eu também, em
francês

Condição
do atleta
de fim de
semana

Julga por
meio de
comparação (fig.)

Afetuosa
Fora,
em inglês

Fazer
muito
sucesso
(gíria)
Dom, em
espanhol
Canto melancólico

A Terra
da Felicidade, no
Nordeste
Transporte
que integra
boa parte
da Europa,
é muito
utilizado
para fins
turísticos

(?) Médio:
localização do
Egito
Condição da "bruxa"
na Inquisição
A origem da palavra
"mandacaru"

Aceleração da
gravidade
(símbolo)

Pegar no
(?): trabalhar (bras.)
Desnuda
O chão do
Atacama
Coisa
alguma

(?) York,
cidadesede da
Nasdaq

Vínculo confirmado
pelo teste de DNA
As típicas associações de taxistas

(?) e salva: ilesa
Raio
(abrev.)

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura
Militar

"Transtorno", em
TOC
(Psiq.)

(?) dos Namorados,
data
comercial

Uma das 4
grandes
luas de
Júpiter

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 12 de Maio de 2017. Dia de São Nereu, São Aquiles, Santa
Joana de Aveiro, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Dia da
Enfermagem e Dia do Enfermeiro. Hoje aniversaria o compositor
Burt Bacharach nascido em 1929 faz 88 anos, o apresentador Sérgio
Chapelin que completa 77 anos, a cineasta Tizuka Yamasaki, que chega
aos 69 anos e o ator Emílio Estevez que nasceu em 1962.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau ganha fama pela eloquência e pelos
escritos, distinguindo-se dos demais por ser uma pessoa virtuosa e
confiável. Tem chance de vida longa, proteção nos perigos e acidentes,
estabilidade no emprego e meios de conservar a subsistência. Este
dia revela uma pessoa trabalhadora, charmosa, sincera e sociável. Faz
sempre muitas amizades e é um amigo leal e confiável. Dá importância
ao prestígio e ao status. Gosta da beleza e do luxo. No lado negativo é
levado a conspirações e revoluções.

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.
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Horóscopo

de Renato Carrera e atuação
de Kelzy Ecard), A Noite em
Claro (texto Joaquim Vicente,
direção de Cesar Augusto e

Reestreia

Humor inteligente

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147,
Centro, tel. 3111-7000. Hoje (12) às 12h15.
Entrada franca.

“A Noite em Claro”

O

Thadeu Romano ao bandoneon e acordeon acompanhado de
Bruno Monteiro ao piano contam
ao público uma parte da história
do tango, desde o tango milonga
até Piazzolla, mesclando tradição
e novos arranjos numa primorosa
interpretação instrumental.

“Flor Carnívora”
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Música caribenha

A

P

Serviço: Teatro do Sol, R. Damiana da
Cunha, 413, Santana, tel. 3791-2023. Sábados
às 21h e domingos às 19h. Entrada franca.
Até 25/06.

peça apresenta os solos
Genderless, Um Corpo
Fora da Lei (texto Marcia Zanelatto, direção de Guilherme Leme Garcia e atuação
de Larissa Bracher), Como
Deixar de Ser (texto Daniela
Pereira de Carvalho, direção

Diversidade

3/don — moi — out. 5/nênia. 6/bombar. 7/perfume. 9/charlatão. 10/madagascar. 12/cooperativas.

A Morte

Na comédia dramática “A Falecida” a personagem Zulmira,
assombrada pela moral e fascinada por uma ideia fixa de morte
purificadora, percorre funerárias
planejando seu próprio enterro
com pompas e cerimônias. A
fim de se igualar a castidade de
sua prima, desafia sua família e
contraria seu marido, um homem
desempregado e igualmente fanático, mas por futebol.

O espetáculo
“Ocupação Rio
Diversidade” é formado
por quatro peças curtas
(20 minutos cada)
estreia dia 19 de maio
e é conduzido pela
drag queen Magenta
Dawning, mestre de
cerimônias que, além
de abrir e encerrar
a noite, apresenta
números musicais
durante os intervalos

Divulgação

Divulgação
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Comédia

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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