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Infantil

Romântico

“Alice no País da Internet” – O Musical é uma
livre adaptação da clássica história “Alice no
País das Maravilhas”, mas que evidentemente se
torna uma viagem repleta de aventuras devido
a inesgotável fonte de novidades que existe no
mundo da informática

Divulgação

Divulgação

Lazer & Cultura

estória começa quando a pequena Alice tropeça no teclado
do seu computador e cai dentro do seu monitor, empurrada por Bob Mouse, o mouse do computador, interpretado
pelo ator Luciano Borges. Alice ganha um notebook de presente
no dia do seu aniversário e quando vai dormir, sonha que seu
computador ficou enorme. Assim, o palco se transforma num
imenso monitor. A personagem Alice é interpretada pela atriz
Heloisa Périssé e as personagens Coelha e Rainha de Copas
são interpretadas pelas atrizes Antonia Périssé e Luisa Périssé,
respectivamente.O Chapeleiro Maluco, interpretado pelo ator
Sérgio Duarte, personagem do conto original, também está
presente neste sonho alucinante. Além disso, a personagem
Vírus, interpretado pelo ator Cláudio Handrey, promete destruir
todos os programas do computador.

A
Canções italianas na voz de Davi Amarante
em Davi Não Vê Estrelas.

Davi Amarante celebra o amor pelas canções italianas
no show Davi Não Vê Estrelas. Com direção musical de
Tony Berchmans (Cinepiano) e direção geral de Ciro
Barcelos (Dzi Croquettes), sucessos italianos são revisitados com sonoridade acústica. A soprano internacional
Laura de Souza faz participação especial. O roteiro do
show traça uma linha do tempo, dos anos 1950 até os dias
atuais, com mais de 40 canções italianas que embalaram
a história de amor de muitos brasileiros. De Domenico
Modugno e Peppino di Capri, passando por surpresas
como Roberto Carlos, Zizi Possi sem esquecer da era
dos tenores Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli e dos
contemporâneos Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Tiziano
Ferro. Davi Amarante conta curiosidades sobre algumas
canções e sobre essa história de amor que o brasileiro
tem pelos hits italianos. No set list, Datemi Un Martello
(Rita Pavone), Champagne (Peppino di Capri), Con Te
Partiro (Andrea Bocelli), Grande Amore (Il Volo), E Po
Che Fa (Pino Daniele),Come Te Non Ce Nessuno (Rita
Pavone), entre outras.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R .Palestra Itália, 500. Sábado (2) e
domingo (3) às 16h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 120.

Cena do infantil “Alice no País da Internet”.

Infanto-juvenil

Vingança
Divulgação

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (5) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 100.
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Cena do infanto-juvenil “Histórias de Alexandre”.

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus
quer que você saiba......QUE A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O
DIA DE HOJE......pode definir o palco de um tipo inteiramente
diferente de ano. Engraçado como as coisas funcionam. Às vezes, a menor escolha, aquela que você pode fazer dentro dessas
24 horas, pode colocar em movimento as energias trazendo-lhe
enorme bem e alegria. Assista ao dia, então, e observe como
você se move através dele. Você pode não saber quando você
está definindo as energias em movimento. Mas você sempre
está. Com tudo, na verdade, com o que você pensa, diz e faz.
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.
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Comemorações e aniversariantes do dia
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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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O nativo de Virgem deste dia e grau tem personalidade forte e é sempre
muito idealista. Não gosta de fazer ou manter inimigos e faz de tudo para
estar em paz com todos. Tem inclinação a ser individualista, inovador e
corajoso além de ter muita energia. Com entusiasmo e ideias originais tem
a tendência a mostrar caminhos. Frequentemente aparenta menos idade,
sendo conservado fisicamente. Precisa muito dos outros, não consegue
viver só. No lado negativo precisa evitar a tendência de ser individualista
e pensar que o mundo gira ao seu redor.
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O nativo do dia

BANCO

V

SEXTA 01 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Penha, São
Gil, São Vicente, São Josué, São Vitório, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo
Palmaliah, cuja virtude é o otimismo. Dia do Profissional de Educação
Física, Dia do Caixeiro Viajante e Dia do Agricultor. Hoje aniversaria
o maestro e regente Seiji Ozawa que completa 82 anos, a cantora Gloria
Stefan que nasceu em 1957, o ator Jairo Mattos que faz 55 anos, o ator Max
Fercondini que nasceu em 1965 e o ator Thiago Rodrigues que faz 37 anos.
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Simpatias que funcionam
Para melhorar sua aparência: Num dia de Lua Cheia,
coloque as pétalas de 3 rosas brancas e de 3 rosas corde-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra tudo com
água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, Lua
Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu
brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela
e deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte,
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue
as pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.
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PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, dificuldades.
Descalços, dificuldades financeiras. Limpos, novos
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos,
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar dificuldades.
Cortar os dois, infidelidade. Ter diversos, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte:
07, 13, 27, 40, 72 e 99.
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Dicionário dos sonhos

Com a Lua plena em Capricórnio
estará determinado a terminar as
tarefas da semana, sem deixar nada
para semana que vem. Procure realizar atividades que estejam ainda
pendentes e não possam esperar.
Lua em bom aspecto com Netuno
deixa sensível e aberto à intuição
21/221 – Cinza.

© Revistas COQUETEL
Trabalho apresentado pelos aspirantes
ao título acadêmico de Doutor
Estabelecimentos
Que tem (?) de Oliveira, cantora de interesse dos
nexo (fem.) de "Bandeira Branca" Encontrados doentes

O

Aquário
(20/1 a 18/2)

Logo virá melhoria da situação
material e financeira neste mês de
setembro. Desde cedo a Lua em bom
aspecto com Netuno deixa todos
mais sensíveis. Assim estará mais
focado em suas metas, mas abertos
à intuição e bem mais compreensivo.
76/676 – Azul.

Terá chance de resolver os negócios
em andamento. Pode ter acontecimento inesperado que ajudará a
resolver uma situação. A Lua em
aspecto negativo com Júpiter pode
levar a cometer exageros mexendo
com nossas emoções. Por isso a noite
mantenha a rotina e m seu ambiente.
78/178 – Azul.

Recurso
visual de
telejornais

Substância
da fritura
Time
mexicano
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com o Sol em Virgem deve ser
bem prático e direto no seu modo
de pensar. Esta sexta é boa para
programar coisas originais e acertar
situações que não foram resolvidas
esta semana. Manter o foco nas metas será importante para se manter
produtivo. 63/963 – Verde.

Com a Lua plena em Capricórnio
esta sexta favorece todos os assuntos práticos. A Lua em mau aspecto
com Plutão pode fazer surgir algumas crises, mas também o deixa
mais determinado para resolver as
questões pendentes no trabalho.
92/992 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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A Lua está plena em seu signo ajudando a resolver os assuntos práticos
nesta sexta. Um bom poder de analise
ajuda a levar a fundo as questões e
chegar a soluções imediatas. Manter
o foco nas metas será importante para
suas conquistas. Pode ter alguma indisposição à noite. 67/667 – Amarelo.

Ainda estará focado nas suas metas,
mas aberto à intuição e bem mais
compreensivo nesta sexta. Tente
realizar que não deu certo antes, pois
vive um momento ótimo para obter
sucesso em suas atividades. Manter
o foco nas metas será importante
para se manter produtivo. 08/708
– Vermelho.

Muito entusiasmo para se relacionar
com as pessoas próximas. Use seu
poder de atração, que está muito
ativado. Pode ter algumas indisposições à noite. A Lua em aspecto
negativo com Júpiter pode levar a
cometer exageros mexendo com
nossas emoções. 64/664 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

I

A reflexão e a meditação são fundamentais para saber o que deseja
da vida nesta fase mais delicada do
ano que vai até o seu aniversário.
Até lá mantenha a rotina evitando
fazer algo novo. A Lua em aspecto
negativo com Júpiter pode levar a
cometer exageros mexendo com
suas emoções. 85/885 – Branco.

A Lua em mau aspecto com Plutão
pode fazer surgir algumas crises,
mas também nos deixa mais determinados para resolver as questões
pendentes no trabalho. A fase é de
intensas emoções, podendo demonstrar o que tudo o que sente as pessoas
que ama. 17/217 – Violeta.

Serviço: Oficina Cultural Oswald dec
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro,
tel. 3221-4704. Segundas e terças às 20h.
Até 10/10.

V

Desde cedo a Lua em bom aspecto
com Netuno deixa todos mais sensíveis. Mantenha um forte romantismo
melhora as relações amorosas, que
serão mais felizes. Compromissos
materiais serão produtivos e trarão
lucros. Mantenha-se aberto ao
diálogo e acerte tudo em sua vida.
79/179 – Verde.

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque,
tel. 3234-3000. Sábados às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
Até 30/09.

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

Esta sexta é o décimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Netuno deixa todos mais sensíveis.
Ainda estaremos focados nas nossas metas, mas abertos à intuição e bem mais compreensivos. A Lua em mau aspecto
com Plutão pode fazer surgir algumas crises, mas também nos deixa mais determinados para resolver as questões
pendentes no trabalho. Manter o foco nas metas será importante para nos manter produtivos. Pode ter algumas indisposições à noite. A Lua em aspecto negativo com Júpiter pode levar a cometer exageros mexendo com nossas emoções.
Esta sexta-feira é boa para programar algo a acertar situações e
compromissos que estejam preparados. Desde cedo a Lua em bom
aspecto com Netuno deixa todos
mais sensíveis. Siga adiante tomando
decisões importantes que não devem
ser adiadas mais. 03/703 – Verde.

acompanhado pelos moradores das redondezas e
até por pessoas de consideração, que vem à sua
modesta casa para ouvir as narrativas “fanhosas”
que conta: Seu Libório, cantador de emboladas; o
cego preto Firmino; mestre Gaudêncio Curandeiro,
que reza contra mordedura de cobras; e Das Dores, benzedeira de quebranto. Cesária, mulher de
Alexandre, está sempre por perto, e pronta para
socorrer o marido quando ele se “engancha” ou é
questionado em suas narrativas.

3/vai. 4/leon — ônus. 5/dalva — lótus. 7/textual. 12/viola de arame.

Horóscopo

O Grupo 59 de Teatro apresenta o espetáculo
infanto-juvenil “Histórias de Alexandre”, a partir
da obra de Graciliano Ramos. A peça reúne estórias
e fanfarronices de um típico mentiroso do sertão,
numa encenação recheada por canções inéditas.
Publicado em 1944 por Graciliano, o livro, homônimo traz contos coletados na memória oral do
folclore nordestino, resgatando crenças, costumes
e mitos da região. Na transposição para o palco,
foram selecionadas algumas histórias, respeitando e
mantendo na íntegra as palavras do autor. Alexandre é um homem já velho; tem um olho torto e fala
bonito: um típico contador de histórias. Está sempre

O espetáculo Hysterica Passio da dramaturga espanhola
Angélica Liddell, reestreia dia
4 de setembro. A montagem do
Teatro Kaus Cia Experimental
tem direção de Reginaldo
Nascimento. A peça conta
história de Hipólito, que aos
12 anos resolve se vingar dos
pais pelos maus tratos por
ele sofridos. Hipólito filho da
esquálida enfermeira Thora e
do pálido dentista Senderovich, assume diversas figuras
alegóricas em cena: a de um
mestre de cerimônias, a de seu
pai já morto e a dele mesmo na
infância. Apresenta, a sua vida
e a de seus pais, retomando os
momentos de sua história para
questionar, julgar e condenar a
dor que sente, as feridas ainda
não cicatrizadas. Sobrevivente
aos abusos que sofreu durante a
infância, chega aos 12 anos com
um proposito claro, vingar-se.
Com Alessandro Hernandez e
Amália Pereira.

