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“Papo com o Diabo”

Erik Almeida/Divulgação

Cena do musical “Forever Young”.

que o sonho ainda não acabou
e que eles são eternamente
jovens. A comédia musical
consegue relatar não apenas o
problema da exclusão social na
“melhor idade”, mas também
aborda questões sobre a velhice
com muito humor e músicas
que marcaram várias gerações.
Os hits são sucessos do rock e
pop mundial de diversos anos,

passando pelas décadas de 50,
60, 70, 80 até chegar aos anos
90. Músicas que são verdadeiros
hinos como I Love Rock and Roll,
Smells Like a Teen Spirit, I Will
Survive, I Got you,babe,Roxanne, Rehab, Satisfaction, Sweet
Dreams, Music, San Francisco,
California Dream in, Let It
Be, Imagine, e a emblemática
Forever Young. Já o repertório

nacional conta com canções
como Eu nasci há 10 mil anos
atrás de Raul Seixas, Do Leme
ao Pontal de Tim Maia e Valsinha
de Chico Buarque.
Serviço: Teatro Fernando Torres, R.
Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel.
2227-1025. Sextas às 21h30, sábados às 21h
e aos domingos às 19h. Ingressos: Sextas,
R$ 60 e R$ 30 (meia), sábados e domingos
R$ 70 e R$ 35 (meia). Até 25/03.

Intolerância

milenar e enigmático da história da
humanidade, o Diabo em pessoa, de
carne e osso. A comédia conta com
cenas hilárias, em que o capeta se
defende das acusações que vem
recebendo ao longo de milênios e,
o mais importante, contestar sua
participação nas mazelas do mundo,
propondo questionamentos acerca
da natureza humana.
Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344,
República, tel. 3255-1979. Quintas às 21h.
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 22/02.

Horóscopo

Serviço: Teatro Cacilda Becker, R. Tito,
295, Lapa, tel. 3864-4513. Sextas e sábados
às 21h e aos domingos às 19h. Entrada
franca. Até 04/02.

O começo do final de semana é muito
bom para as relações e combater o
desânimo. Precisa evitar atitudes
impulsivas demais e ações arrogantes
e exageradas que afastam oportunidades. Mesmo assim, se quiser
pode resolver tudo com facilidade e
divertir-se. 36/536 – Verde.

É tempo de focar no trabalho, mas
as atividades podem ser realizadas
com uma maior leveza. Veja o que
é mais importante que pode ser
decidido nesta sexta. Faça viagens
após o aniversário, antes evite fazer
qualquer coisa nova que não tenha
sido programada. 63/363 – Azul.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes
injustificados. Negra, separação. Bonita, calunias. Feia,
felicidade no amor. Dançar com uma mulher, novos
amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, separação.
Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar com ela, sorte
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números
da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Simpatia do copo d’água para parar de beber: Para
começar, escreva o nome de quem deseja ver livre da bebida
em uma folha grande de cartolina na cor preta. O nome deve
ser escrito com um giz na cor branca. Em seguida, coloque
um copo branco nunca antes utilizado de forma bem centralizada sobre a cartolina; encha então o copo com água e
diga: “(nome da pessoa), deixe de beber, (fale o nome da ou
das bebidas em que a pessoa é viciada), e que só goste de
beber água”. Repita essa frase por três vezes seguidas. Deixe
essa simpatia para parar de beber no mesmo lugar durante
sete dias – preferencialmente em local de pouco acesso – e,
depois desse período, jogue todo o material em uma praia.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Desde as 05h05 da manhã a Lua
ingressando em Sagitário torna o dia
de alto astral e torna tudo bem mais
descontraído. Dê um tempo para dar
início a atividades e realizar aquilo
que adiou com a Lua na fase minguante. Ajude quem precise e evite
querer ser o centro das atenções.
39/339 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Precisa resolver assuntos sociais ou
profissionais com calma e cabeça
fria, nada de desencanto e pessimismo. Nas atividades relacionadas
ao comércio aumentará seus lucros
sendo ágil. O dinamismo, a ação e
o movimento são pontos fortes que
deve explorar nesta sexta. 57/657
– Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

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

Com a Lua na fase minguante em
Sagitário, encerre situações e termine trabalhos. Fortes emoções
o levam a viver bom momento no
relacionamento amoroso. Procure
ser feliz ao lado da pessoa amada
no relacionamento sexual permanecendo em seu ambiente a noite.
53/453 – Azul.

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Pode estar sendo considerado o
foco das mudanças do momento e
enfrentará alguma dificuldade pela
manhã. A Lua minguante em Sagitário dá chance de resolver situações
e pôr um fim aos problemas. Use
seu lado mais intenso e emocional
junto das pessoas íntimas e viverá
um momento feliz. 38/738 – Azul.

Este é um período de alegria e descontração, bem próprio para divertirse. Aquilo que havia sido programado
deve ser seguido usando a intuição,
a persistência e a paciência. Os
próximos dias com a Lua no signo
do centauro serão de maior leveza e
tranquilidade. 03/403 – Verde.

É tempo de focar no trabalho, mas
as atividades podem ser realizadas
com uma maior leveza. Precisa
tomar atitudes firmes e objetivas
que trarão os resultados esperados
em curto prazo. Dê mais carinho a
quem ama e receberá o afeto que
espera. 76/476 – Amarelo.

Aceite que é possível conquistar o
que deseja em todos os setores de
sua vida se mantiver o otimismo.
Fará contatos importantes que podem melhorar a situação financeira,
faça viagens e novos negócios. Bom
para negócios, assunto de dinheiro
ou financiamentos. 90/690 – Verde.

A Lua em Sagitário melhora a vida
afetiva e aumenta o prazer na vida
social. Para quem está viajando é
tempo de se aventurar e para todo
mundo sempre é positivo reservar
um momento para a diversão. Pode
haver falhas nas comunicações
e falta de atenção das pessoas.
88/788 – Azul.
Cuidado com atitudes impulsivas
demais e ações arrogantes e exageradas no final da noite desta sexta.
Talvez o melhor seja recolher-se e
permanecer no ambiente íntimo.
Cuide melhor de sua saúde que
enfraquece neste período e poderá
ser abalada. 72/372 – Cinza.
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"Homem",
na gíria
nordestina

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem sempre muita paciência
para alcançar o que deseja da vida. É um diplomata natural, sabe trabalhar em grupo. Amigável e com um charme irresistível. Possui objetivos
claros, é metódico, orgulha-se de seu trabalho. Quando desenvolve sua
intuição natural e reconhece o seu conhecimento pode tornar ideais em
realidade. Sempre dá um sentido à vida, mesmo quando tem pouca fé.
Consegue grande sucesso em trabalhos difíceis, desde que lute contra
a preguiça, que sempre o acompanha. No lado negativo, tende a ser
negligente nos estudos.
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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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 12 de Janeiro de 2018. Dia de São Fulgêncio, São Modesto, Santa
Taciana, São Bernardo de Corlenone, São Ernesto e Dia do Anjo Acaiah,
cuja virtude é a realidade. Dia do Empresário de Contabilidade. Hoje
aniversaria a atriz Kirstie Alley que nasceu em 1955, o músico Nando Reis
que faz 55 anos, o ex-jogador de futebol Mauro Silva que completa 50 anos
e o ator Fernando Pavão que nasceu em 1971.

Steve Jobs

Cena de “Mártir”.

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

Esta sexta é o vigésimo sexto dia da lunação. Desde as 05h05 da manhã a Lua ingressando em Sagitário torna o dia de
alto astral e torna tudo bem mais descontraído. É tempo de focar no trabalho, mas as atividades podem ser realizadas com
uma maior leveza. Para quem está viajando ou de férias é tempo de se aventurar e para todo mundo sempre é positivo
reservar um momento para a diversão. Se não estiver viajando pode planejar uma viagem para o final de semana. Os
próximos dias com a Lua no signo do centauro serão de maior leveza e tranquilidade.
Desde manhã há uma tendência a
exigir e se sentir exigido, com um
peso nas costas devido às obrigações e cobranças que sejam feitas
devido às negligências e o humor
mais pesado. Fique perto de amigos,
precisará muito mais deles nesta
sexta. 98/498 – Vermelho.

Seu tempo é limitado, então não perca tempo vivendo
a vida de outro. Não seja
aprisionado pelo dogma ,que
é viver com os resultados
do pensamento de outras
pessoas. Não deixe o barulho
da opinião dos outros abafar
sua voz interior. E o mais
importante, tenha a coragem
de seguir seu coração e sua
intuição. Eles, de alguma
forma, já sabem o que você
realmente quer se tornar.
Tudo o mais é secundário.

BANCO

3/bad. 5/cunha. 6/miomas. 10/insuspeita. 15/conta veriﬁcada.

Comemorando 40 anos de carreira, o ator Eduardo Martini
reestreia no dia 11 de janeiro o
espetáculo “Papo com o Diabo”. A
peça marca a primeira parceria de
Eduardo Martini com o diretor Elias
Andreato, dois grandes talentos das
artes cênicas, após anos tentando
esse encontro. O espetáculo é o
primeiro texto do jornalista e crítico
teatral Bruno Cavalcanti, estreando
nos palcos, em um texto escrito
especialmente para Martini. A peça
narra a história de um personagem

Seu Tempo

Edson Kumasaka

Eduardo
Martini

Benjamim não quer mais frequentar as aulas de natação na escola.
Sua mãe acha que ele está usando
drogas ou tem conflitos com seu
corpo. Mas, na verdade, o jovem
encontrou Deus, e as aulas mistas
ofendem os seus princípios religiosos na peça “Mártir”. Fundamentalismo e intolerância são os principais
temas desta provocadora peça, que
também questiona: até onde somos
capazes de chegar para aceitar a fé
do outro? Quando devemos impor
as nossa próprias crenças?

Reflexões

63

Solução
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Serviço: Teatro Itália, Av.Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Sábados às
18h. Ingresso: R$ 60. Até 17/03.

No elenco, Saulo Vasconcelos, Janaina Bianchi, Rodrigo
Miallaret, Naima, Marcos
Lanza, Nany People e Miguel
Briamonte (piano ao vivo).
De forma bonita, poética e
bem-humorada, a peça apresenta seis grandes atores que
representam a si mesmos no
futuro, quase centenários.
Apesar das dificuldades eles
continuam cantando, se divertindo e amando. Tudo acontece
no palco de um teatro, que foi
transformado em retiro para
artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Quando ela se ausenta, os simpáticos
senhores se transformam
e revelam suas verdadeiras
personalidades através do bom
e velho rock’n’roll mostrando
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“Entre! A Porta está Aberta” conta a estória das irmãs
Guta e Flora, as duas com mais de 65 anos, que moram
em cidades diferentes e não se veem com frequência. Um
dia, Flora aparece avisando que veio para ficar apenas uma
semana na casa da irmã Guta. A semana se transforma em
meses e num resgate cômico e por vezes emocionante,
as irmãs trazem à tona revelações e segredos do passado
nunca antes revelado, tornando o duelo verbal dinâmico
e poético. Com Emerson Grotti, Gabriela Gama, Gabriela
Rabelo, Glória Rabelo e Guilherme Araújo.
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“Entre! A Porta está Aberta”.
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Sucesso de público,
em cartaz desde
2016 e indicado aos
principais prêmios
em 2017, a comédia
musical “Forever
Young” chega para
nova temporada com
inicio no próximo
dia 19

Paprica

“Forever Young”

Comédia
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