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“A Domadora” é um
drama psicológico
se passa dentro
da cabeça de uma
domadora de
elefantes, nos quinze
últimos segundos de
seu número

Divulgação

Velhice como futuro

“Vento Forte”

o ápice do show, a
elefanta desce sua
pata lentamente até
encostá-la na ponta do nariz
dessa mulher. O espetáculo
expõe os processos internos
de uma mulher que está
chegando aos 40 anos, reconhecendo com dificuldade
a velhice como um futuro
iminente. Na peça, a domadora entra em contato com
suas memórias, cenas de
sua infância, adolescência
e juventude, em especial
os desajustes em relação
a expectativas alheias e
próprias. Em lugar de en-
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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)
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)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Rivais nas
batalhas
das Cruzadas (Hist.)

"(?) bem":
resposta
positiva

Cheiro
ruim
(bras.)

Situação
evitada
pelo
pontual

Língua
de fogo

Compreender (gír.)
Sintoma do
estresse

Cidade
grega da
largada da
Spartathlon

Cede
com fins
caritativos

Parar, em
inglês
Tipo de
escada

Lewis
Carroll,
escritor
inglês

Causar;
provocar

Pedra
vermelha
Fragmentos
de vidro

(?) Negra,
banda de
pagode

Carta do
baralho
Tatu-bola
(Zool.)
(?)-me: envolvo-me
Trabalho
extra (pop.)

Arte, em
inglês
Valente
(pop.)

Organização Mundial de Turismo (sigla)
Título da
Mangueira
no Carnaval de 2016

Doce feito
de gema
e coco
ou queijo
ralado
Programa
de Serginho
Groisman
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3

Solução

V

SEGUNDA 14 de Agosto de 2017. Dia de São Maximiliano Maria
Kolbe, Santa Atanásia, São Eberaldo, São Calisto de Todi, e Dia do
Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia da Unidade Humana, Dia do
Protesto, Dia do Artista Plástico, Dia do Combate a Poluição
e, no Recife é o Dia do Frevo. Hoje aniversaria o comediante,
produtor, ator, escritor, dramaturgo, músico e compositor Steve
Martin nascido em 1945, a cantora e atriz Eliana Pittman que também faz 72 anos, o ex-jogador de basquete Earvin Magic Johnson,
Simpatias que funcionam
nascido em 1959, o ator Jorge Pontual que completa 51 anos e o
Sucesso profissional: 1 punhado de açúcar; 1 pitada jogador de futebol Rincón, que nasceu em 1966.
de pimenta do reino; 1 punhado de sal; Pétalas de 1 rosa
amarela; Pétalas de 1 cravo. De uma misturada com O nativo do dia
as próprias mãos em todos os ingredientes e coloque O nativo de Leão deste dia e grau é intelectual, trabalhador com boa
em água quente. Banhe todo o seu corpo com essa capacidade de julgamento e criatividade, por isso tem garantido o
mistura. Logo após tome seu banho normal usando sucesso e a prosperidade. Põe o trabalho em primeiro lugar porque
um sabonete de cor azul. IMPORTANTE: Enterre o precisa de estabilidade. Além disso, possui o poder da pacificação,
sabonete restante com os ingredientes do banho.
que poderá ser exercido com discrição e sabedoria, sempre que
houver alguma forma de conflito. Possui um temperamento amoroso
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
e emocional. Identificam-se facilmente com a natureza, o ar livre e
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
os animais e sempre é cuidadoso com a própria aparência.

BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos.
Ataque significa perda de algum amigo ou parente.
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou
inimigo, que será afastado. Ser bandido representa
força de vontade e que conseguirá vencer suas
dificuldades. Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Frase emblemática
como "Paz
e amor"
O tipo de
humor do
Porta dos
Fundos

A temperatura
da água
recomendada para
o banho
de bebês

© Revistas COQUETEL

Arquipélago formado por 70 ilhas entre o (?) interna,
MA e o PI, é um dos santuários ecológicos área do spa
Gênero de "O Ilumina- (?) da fo- do Brasil de hotéis
do" (Cin.) me, indicador da ONU Descomedimento
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Comemorações e aniversariantes do dia

Impeditivo
de retorno
de atletas
à ativa
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Dicionário dos sonhos

Alguém irá exercer influência em
sua vida e na sua forma de pensar
neste final de agosto. Proteja sua
relação e faça tudo para criar um
clima de serenidade, conforto e
muito prazer. Faça amigos, eles o
ajudarão a crescer material e espiritualmente. 37/837 – Azul.

www.coquetel.com.br
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A agitação emocional pode atrapalhar seus planos pessoais e retardar
negócios. Os relacionamentos
estáveis e duradouros terão maior
importância. A tarde haverá maior
paciência e determinação com a Lua
em Touro para conseguir o que quer.
45/445 – Verde.

São dias de trabalho e muita produção. Com a Lua em Touro pode tomar
uma decisão que tem sido adiada
desde a metade do ano. Os passos
devem ter sido bem detalhados,
para não errar. Por isso, vá devagar
sem afobação e com confiança.
27/327 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

E

Este é momento em que a o cuidado na lida do cotidiano é maior
que o habitual. Este dia é bom para
comprar e vender, fechar bons negócios. Faça planos que orientem sua
vida daqui para frente. Mantenha a
serenidade diante de dificuldades.
36/336 – Branco.

Este é um bom momento para avaliar a relação e perceber com quem
podemos contar. Cuidado, este um
dia no qual poderá julgar de forma
errada as coisas e as pessoas. Atitudes firmes irão diminuir os problemas
que vinham sendo enfrentados.
78/378 – Cinza.

Os seus interesses e motivações são
maiores nesta segunda. Firmeza
para decidir faz o momento bom para
assinar contratos e papeis em geral
e colocar tudo em ordem. Ainda
podem ocorrer atritos no trabalho
e no lar por questões corriqueiras.
38/538 – Amarelo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos
ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358.
Sábados e domingos às 16h.Ingressos:
R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 29/10.
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Pequenas brigas devem ser amenizadas nesta fase mais delicada do
ano, pois irão dificultar as relações.
Depois que o Sol for para a casa
doze apenas planeje, não realize.
Comece o dia determinada a resolver
pendências e a dar o melhor de si em
cada tarefa. 89/389 – Verde.

Com o Sol em seu signo vai realizar
sonhos de consumo, comprar bens
e objetos desejados. Os negócios
materiais ficam favorecidos, mas não
exagere nos gastos para o dinheiro
não faltar depois. O seu bem-estar
estará associado ao dever cumprido
nesta segunda. 28/728 – Amarelo.

É preciso buscar a paz na vida. O
apego a coisas de menor importância, a atenção desviada para coisas
sem qualquer efeito prático provoca
mágoas e rancores profundos até na
relação afetiva. Grandes negócios
podem ser concretizados. 27/627
– Cinza.

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca. Quinta
(31) às 00h30. Ingressos: De R$ 70 a R$ 120.
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Profundas mudanças ocorrem na
maneira como desenvolve suas
atividades. Abra caminho para novos relacionamentos que poderão
influenciar positivamente sua vida.
Faça amigos que melhoram sua
estabilidade social e apoiam seus
planos. 67/667 – Branco.

Este é momento em que a o cuidado
na lida do cotidiano é maior que o habitual. É preciso cuidar das situações
e impulsionar seus planos, porém sem
querer ser o dono da verdade. Com a
Lua em seu signo é bom fechar bons
negócios ou começar a economizar
dinheiro 90/990 – Azul.

reção”. Os ingressos já estão
à venda.
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Esta segunda é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua transita plena em Touro. Paciência e perseverança em alta. Agradar aos
sentidos; não se estressar, apaziguar os sentimentos, estabilizar as emoções digerir as ideias são as motivações que orientarão as
pessoas. Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional e material, ficamos mais receosos
de perder. Pode, então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros, terão maior importância. Buscamos por previsibilidade e equilíbrio nas relações. Neste período, não queremos correr riscos. Queremos paz. As 22h16
a Lua fica fora de curso até ingressar em Gêmeos no final da manhã desta terça.
Siga o ritmo de vida e organize as
tarefas do dia a dia tomando iniciativa para um maior desenvolvimento
naquilo que vem realizando. Senso
prático ampliado favorece acordos,
compra e venda e negócios. Concretize os planos; os meios para isso irão
surgir. 84/584 – Cinza.

Filipe Vianna

crochê e “Cinco minutos ou
50 anos”. Também tem o momento de se divertir com as
letras de “10%”, “Disk sex”,
“Mexidinho” e “Sob nova di-
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As gêmeas Maiara & Maraisa
apresenta repertório como:
“Medo bobo”, “Bengala e

Cena de “Fome.doc”.

3/art. 4/mapa — stop. 7/enrosco — piscina.

Horóscopo

Serviço: CCSP (Centro Cultural São Paulo), R. Vergueiro, 1000,
Paraíso, tel. 3397-4002. Sextas e sábados 21h e domingos 20h.
Ingressos: R$ 10 e 5 (meia). Até 20\08.

Sertanejo

Infantil

Vicentini Gomez estreia a
comédia infantil “O Vendedor
de Sacis & Outras Lorotas” no
dia 12 de agosto. O infantil é
um divertido passeio pelas
lendas urbanas e pelo folclore
brasileiro. José, ou simplesmente Zé, é um desses
personagens que resolveu
cair no mundo e conhecer as
histórias, os causos e as lorotas de cada cidade que surge
em seu caminho. Aventureiro
e curioso, ele se mete em
muitas enrascadas, deixando
crianças e adultos curiosos
para entender como ele se
envolveu em tais aventuras, e
encantados com a magia das
personagens ao se livrarem
de tantas encrencas.
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Relaxe, Respire. Não há necessidade de se apressar ou de forçar
as coisas acontecerem, pois tudo está se revelando em seu tempo
mais perfeito, independentemente do seu horário, e desde que não
seja influenciado pelo livre arbítrio de outros. Se o seu projeto não
tem absolutamente nada a ver com ninguém ou com qualquer coisa
além de você, então, o tempo cabe inteiramente a você e às medidas
que você tomar. Se isto envolver os pensamentos e os sentimentos
de outros, então, você pode estar à mercê do tempo divino. É importante defender o que você acredita e é também importante para
você e o seu crescimento que trabalhe no domínio de suas emoções
e pensamentos, mantendo-os em equilíbrio e compreendendo que
você está no comando deles. Seu código moral pode estar mudando
e isto é apropriado para você. Cada um de vocês irá evoluir e mudar
em diferentes ritmos e tempos diferentes, assim, seja gentil com o
outro e aceite que o seu caminho pode não ser o único. O Mantra
para hoje é: “Quando eu respiro e relaxo, permito que a energia do
Universo faça o que for necessário para alinhar as coisas para mim!”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Sharon Taphorn.

Com roteiro e direção geral de Fernando
Kinas, a Kiwi Companhia de Teatro apresenta
seu novo espetáculo, “Fome.doc”. A peça é
um trabalho cênico inspirado nas técnicas e
princípios do teatro documentário que discute,
sob diferentes ângulos, a fome no mundo. Da
fisiologia humana à Glauber Rocha, de Oscar
Wilde à João Cabral, da Palestina ao Sudão do
Sul, de Beethoven ao rock, do agronegócio ao
MST, a montagem apresenta um panorama de
processos sociais que revelam a desumanização
no mundo da mercadoria. Para assim vislumbrar
o seu possível contrário.

Serviço: CCC – Centro Compartilhado de
Criação, R. Brigadeiro Galvão, 1010, Barra
Funda. Sábados às 21h e domingos às 19h.
Dias 19 e 26 duas sessões às 19h e às 21h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 27\08.
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Relaxe, Respire

processo de desenvolvimento
para na segunda ou terceira
década da vida adulta. Com
Paula Picarelli.

Fome no mundo

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sábado (19) a partir
das 20h30. Ingressos: de R$ 140 a R$ 260.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Paula Picarelli

velhecerem normalmente,
percorrendo todo o seu ciclo
vital, as mulheres são obrigadas a criar a ilusão de que seu
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No show Vento Forte o cantor Fagner apresenta grandes
clássicos da carreira e também canções mais recentes. As
músicas de Fagner são grandes clássicos da música brasileira.
As letras, seguindo diversos viés, tendem para regionalismo,
críticas sociais e também amores perdidos. Entre os hits
escolhidos estão “Sinal Fechado”, “Jura Secreta”, “Súplica
Cearense”, “Asa Partida”, “Noturno” (Coração Alado) e
“Deslizes”. E claro, “Burbulhas de Amor” também não ficará
de fora. No palco, ele contará com a presença de Robertinho
Marçal (bateria), Cristiano Pinho (guitarra), Manassés (violão
e viola), Jorge Helder (baixo), Marcus Vinnie (teclados),
Rômulo Santiago (trombone). Ricardo Neto (trompete) e
Thiago Rocha (sax tenor e flauta).

