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O clássico de Mel Brooks e
Thomas Meehan, lançado
em 1968 "Os Produtores"
ganhou vida pelas mãos do
ator, diretor e produtor Miguel
Falabella
Cena da comédia “Diga que Você já me Esqueceu”.

P

ara a remontagem da versão
brasileira em comemoração dos
10 anos de sua estreia em palcos
tupiniquins, o musical volta com estrelas
de mesma grandeza e terá em cena,
além do próprio, Danielle Winits e o
humorista e apresentador Marco Luque.
A superprodução volta repaginada em
2018, com mais de 16 cenários, mais de
350 peças de figurino, 60 perucas, uma
orquestra de 11 músicos, equipe técnica
e de produção de 100 pessoas e um
grande elenco de 25 atores. Na história
a primavera de 1959 em Nova York. O
produtor Max Bialystock (Miguel Falabella) amarga seu último fracasso no
teatro quando chega, em seu escritório,
um contador tímido e um tanto nervoso,
Leo Bloom, para revisar a contabilidade. Sem querer, Leo descobre que um

Inspirado no universo do dramaturgo Nelson Rodrigues
(1912-1980) e no movimento expressionista o espetáculo
Diga que Você já me Esqueceu apresenta temas comuns
à obra de Nelson Rodrigues. As cenas com forte presença
expressionista na luz, figurino e encenação, os personagens lidam com situações em que devem explorar suas
motivações, fantasias, desejos secretos e a autopunição.
Durante a apresentação o público passeia, dentro de um
contexto artístico com capacidade total de catarse, por
sensações provocadas intencionalmente pelos atores o
que torna possível motivar, podar, punir, seduzir, fantasiar,
chocar e fazer refletir. A peça repousa sobre a palavra,
trabalhada dramaticamente e resulta em uma poesia e a
fragilidade que se funde com o poético. Para dar um ar
mais expressionista, diversas cenas foram inspiradas em
obras de arte. Com Ana Clara Rotta, Daniel Morozetti,
Carol Hubner, Juan Manuel Tellategui, Larissa Ferrara,
Marjorie Gerardi, Nalin Junior e Pablo Diego Garcia, dão
vida aos personagens da obra de Rosseto.

produtor pode ganhar mais dinheiro com
um fracasso do que com um sucesso. A
dupla então se dedica a encontrar a pior
obra jamais escrita, conseguir o mais desastroso diretor de teatro e produzir o maior
fracasso da história. A eles junta-se Ulla,
uma dançarina sueca que conquista seu
espaço com algum talento e belas pernas.
No entanto, nem tudo sai como planejado:
a obra resulta num estrondoso sucesso, o

golpe é descoberto e ambos são presos.
Mas o que parece o fim acaba virando um
novo começo. Após saírem da prisão, Max
e Leo voltam à Broadway com o musical
“Prisioneiros do Amor”. Desta vez, porém,
a ideia é fazer sucesso e a peça é um recomeço para os dois.
Serviço: Teatro Procópio Ferreira, R. Augusta, 2.823,
Jardins. Quintas e sextas às 21h, sábados às 17h e 21h e aos
domingos às 15h30. Ingressos: De R$ 50 a R$ 250.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés 1387, Sumaré. Sábado às 21h30 e domingos às 19h. Ingresso: R$ 60.
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Neste show dançante especialmente para o público da terceira
idade, o grupo Cuba Cuarteto, formado por Fernando Ferrer
(voz), Pepe Cisneros (piano), Eduardo Espasande (percussão)
e Liander Lobo (baixo), apresenta sucessos e clássicos da música tradicional cubana, reinventados pela influência do jazz,
em uma apresentação marcada pela riqueza e diversidade do
suingue latino.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

O MOMENTO É AGORA.
A Grande Sacerdotisa do Tempo veio a nós hoje com uma mensagem
de que o momento de agir é agora, o momento de agir chegou. Um
novo mundo está surgindo e agora é hora de você avançar em seus
contratos, encontrando um caminho melhor. É o momento para sua
criatividade se elevar, seu gênio se revelar, sua atitude ser expressa,
sua vocação pessoal ou magia fluir.
O tempo do agora está aqui e traz com ele um tempo de rápida
transformação, de clareza de pensamento e os pensamentos podem
se manifestar na realidade rapidamente.Este é um tempo fantástico
para estar vivo enquanto mudamos entre os mundos da consciência.
Você está preparado ou não estaria aqui para avançar e influenciar esta
nova realidade com o poder de sua luz. Não espere outro batimento
cardíaco para esta nova realidade.
Pensamento para hoje: É o momento de acolher um novo padrão
de excelência e torná-lo seu credo, pois estamos em um novo tempo
da profecia e você é poderoso, de fato!
E assim é.Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-7700. Quarta (18) às 16h30.
Entrada franca.

Cuba Cuarteto.

Nota

Africa

Iniciando as comemorações de seus 30 anos de
atividades, o Grupo Dragão7 de Teatro participa
do Ciclo de Teatro Luso-Brasileiro 2018 de Arcos
de Valdevez, no norte de Portugal, no dia 22 de
abril (às 16h), com o espetáculo Auto da Barca
do Inferno. Oficinas de teatro para atores locais
também estão na programação, nos dias 17 e 18,
além de apresentações do espetáculo infantil
Pés na Estrada em escolas da cidade, nos dias
18 e 19. (http://casadasartes-arcosdevaldevez.
blogspot.com.br/)

Maior exposição de arte contemporânea africana realizada no país, a Ex Africa traz à
capital paulista nomes que são destaque na cena artística atual, cujas obras revelam, como
nenhuma outra, a história e o novo momento do continente que, ao mesmo tempo em que
tenta se reconstruir da ferida causada por séculos de tráfico negreiro e de colonização,
volta a expandir as suas cores e cultura para outras fronteiras. Vinte artistas assinam as
mais de 90 obras. São esculturas, fotografias, instalações, performances, pinturas e vídeos que traçam um microcosmo da África de ontem e de hoje, por meio de quatro eixos
distintos: Ecos da História, Corpos e Retratos, O Drama Urbano e Explosões Musicais.
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. De quarta a
segunda das 9h às 21h. Entrada franca. Até 16/7.

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

Há nesta quinta uma forte ânsia pelo
conhecimento e aprendizado. Veja a
sua vida como deseja que seja daqui
para frente. Mantenha uma atitude
otimista e positiva, não esquente a
cabeça e aguarde boas novas que logo
virão, talvez no final desta quinta.
56/756 - Azul.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público,
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres,
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria.
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Alcançar sucesso financeiro: Use sempre uma
bijuteria dourada, pois é um elemento de sorte que
recebe as boas energias do Sol e atrai o sucesso financeiro. Mas, para que receba a força que deseja, esse
acessório precisa ser energizado: em um domingo de
sol, deixe a bijuteria ao ar livre por uma hora. Depois,
use sempre como seu amuleto. Não deixe que ninguém
toque nele. Se isso acontecer, refaça a energização.
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)
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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

De noite haverá maior facilidade para
a comunicação. As demonstrações
do afeto podem ser decisivas para
a vida a dois ou junto dos familiares
e amigos. Para ter boa disposição,
evite a irritação e o pessimismo no
modo de pensar e sentir depois da
metade da manhã. 85/585 – Verde.

Com a Lua Nova a capacidade de
liderança cresce e o ritmo dos
acontecimentos acelera. Poderá
conhecer uma pessoa que lhe será
atraente e fazer viagens e passeios.
Procure pessoas que impulsionem
suas relações sociais, divirta-se e
faça viagens curtas. 88/388 – Verde.

Aumenta a irritabilidade e pode
haver discussões pela manhã nesta
quinta. O momento é de crescimento
através do talento para administrar.
No final da noite um bom momento
para escrever, ler, se comunicar.
Suas atitudes aumentam o sucesso.
91/791 – Verde.

A influência de Netuno nos lembra
que é preciso ter confiança no
invisível, fazer alguns sacrifícios,
seguir os sonhos e usar a nossa espiritualidade. Os contatos sociais, os
novos amigos e o ambiente o levarão
a tomar atitudes que foram adiadas.
99/699 – Azul.

É preciso cuidado com brigas, pois
alguma desarmonia pode acontecer
até por volta do meio dia. Surgirá
uma forte ânsia pelo conhecimento e
aprendizado, surgindo também à petulância e insistência em ser pouco
prático. Diga o que sente por quem
ama e será feliz. 12/912 – Verde.

Sua alta Praticou o Ganhador do Prêmio
indica
esporte Jabuti de 1972 com o
inflação de Gusta- romance "Sargento
(Econ.) vo Borges
Getúlio"

(?) Harris,
ator de
"Apollo
13" (Cin.)
Rua da
(?): tristeza completa (fig.)

Instância
inflada na
pessoa
orgulhosa

(?) de
Deus,
atração
fluminense
Fora, em
inglês
Trama
(fig.)

Moderna
denominação da
favela
O maior
animal
selvagem
do Brasil

A Capital
do Pantanal (MS)
Resultado da multiplicação por 2 (Mat.)
Deus-Sol do
Egito faraônico

Carteado
semelhante
ao maumau
(?) Vero-Peso,
atração
de Belém
Preposição de
lugar
Linha
imaginária
do globo
terrestre
que determina a
longitude
(Geogr.)

"A Mão e
a (?)",
livro de
Machado

Sensor que
detecta
submarinos
Alimento
apícola
Capital de
Marrocos

"Filho de
avarento
(?) pródigo" (dito)
Boro
(símbolo)
Astro de
telenovela
Idade, em
inglês
Inteira

Partida de
futebol
informal
(pop.)
Hábito do
indeciso,
ao ter
de agir

Segunda
incógnita
matemática

Revela
(a própria
intenção)
sem querer

Funcionário
setorial da
embaixada

Lou Reed,
roqueiro
dos EUA

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 19 de Abril de 2018. Dia de Santo Expedito, Santa Ema,
São Sócrates, São Gálata e Dia do Anjo Lecabel, cuja virtude é a cautela. Dia do Índio. Hoje aniversaria a escritora Lygia Fagundes Telles
que chega aos 95 anos, o cantor Roberto Carlos nascido em 1942 faz
76 anos, o cantor Luiz Miguel que chega aos 47 anos, o ex-jogador
de futebol Rivaldo que nasceu em 1972 e a atriz Kate Hudson que
completa 39 anos.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é afetuoso, bondoso e de bons princípios, embora às vezes a ambição fale mais alto. É uma pessoa forte e
vigorosa, mas também generosa e amigável. É otimista e com frequência
tem ótimas ideias que lhe trazem boas recompensas financeiras. Só
não suporta que interfiram em sua vida, tornando-se temperamental
quando isso acontece. Tem chance de fortuna devido à interferência
de uma mulher em sua vida. No lado negativo tende a ser dominador
e desorganizado.

BANCO
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Com a Lua Nova irá progredir nos
seus ideais e desejos pessoais.
Persista e irá vencer obstáculos
passageiros que estiver enfrentando
neste final de mês. Irá sentir-se mais
confiante e seguro, evite provocar
atritos que trazem instabilidade.
29/129 – Branco.

Tudo que estiver em ritmo de espera
ganha um ritmo novo neste final de
Lua Nova. A Lua em mau aspecto
com Netuno pode deixar o dia um
pouco tenso e confuso. Antes de
agir ouça a opinião dos interessados.
As pequenas viagens podem ser
preparadas para o final de semana.
94/294 – Amarelo.

Pode ter uma boa nova, mas aguarde
até o aniversário para agir, esta é
a fase mais delicada do ano. As
atitudes impulsivas e mal pensadas
trarão prejuízo nesta quinta, por
isso evite-as. Priorize aquilo que
dependa apenas de você sem necessidade de apelar para os outros.
79/679 – Amarelo.

© Revistas COQUETEL

Conjunto de equipamentos
culturais de Niterói projetados
pelo maior arquiteto do Brasil
Formação anterior à cárie
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Alguma desarmonia e desacordos
podem estar presente em seu ambiente. Tome atitudes rápidas com
a solução de assuntos importantes
e decisivos neste final de mês. O dia
é bom para o trabalho, os negócios e
para a saúde, mas não para os assuntos sentimentais. 83/883 – Branco.

Com o Sol se aproximando do seu
signo levanta o astral e ajuda a
reverter uma situação a seu favor.
Há também a chance de encontrar
soluções para algum problema com
alguém. Tudo melhora pela facilidade de comunicação a noite, mesmo
que sinta insatisfação sentimental.
81/581 – Cinza.

José do
(?), líder
abolicionista (Hist.)
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Nesta quinta o contato de Netuno
com a Lua influencia diretamente
nas emoções e pode trazer confusão mental se deixarmos de lado a
sensibilidade e a intuição A instabilidade pode ainda trazer irritações
e aborrecimentos, mas as soluções
de dinheiro estão chegando. 65/565
– Verde.

www.coquetel.com.br
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o quinto dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Netuno pode deixar o dia um pouco tenso e confuso. Como
a mente vai estar ativada a tendência natural é seguir a razão, mas o contato de Netuno com a Lua influencia diretamente
nas nossas emoções e pode trazer confusão mental se deixarmos de lado a sensibilidade e a intuição. A influência de Netuno
nos lembra que é preciso ter confiança no invisível, fazer alguns sacrifícios, seguir os sonhos e usar a nossa espiritualidade
nas situações práticas do dia a dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/age — out — uno. 5/adido — meada — rabat.

Horóscopo

Música Cubana

