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Capricórnio
22/12 a 20/01
O relacionamento a 

dois e as parcerias agora po-
dem ser construídas com so-
lidez e raízes profundas. Boa 
fase para alianças novas e para 
melhorar as já existentes.

Aquário
Se seu trabalho es-

tava confuso, agora pode ser 
melhor organizado pelo uso 
de sua vontade pessoal. É 
tempo de firmar um novo rit-
mo produtivo.

 Peixes
20/02 a 20/03
Bons tempos para 

afirmar seu romantismo 
sentimental. Se o amor an-
dou como que por tempes-
tades e agitações oceânicas, 
agora tende a fluir com mais 
direção.

Leão
23/07 a 22/08

É tempo de supe-
rar os problemas mais ime-
diatos, mesmo não podendo 
resolver tudo como gosta-
ria. Não se aflija diante de 
dificuldades. É tempo de 
cuidar para se livrar delas.

Virgem
23/08 a 22/09

Agora é tempo de 
delinear um novo projeto 
pessoal. Mas pense bem em 
qual direção você quer ir, 
pois nem sempre o primeiro 
impulso traz a melhor solu-
ção.

HoRÓsCoPo de sábado
Áries
21/03 a 20/04

Novos tempos para 
o convívio familiar. As ten-
sões que o cercaram agora 
dão lugar a uma nova dispo-
sição emocional para com 
os seus Procure cultivar os 
bons momentos juntos.

Touro
21/04 a 20/05
Começa fase posi-

tiva para colocar ordem na 
vida cotidiana. Um novo rit-
mo pode ser colocado em 
prática, ao mesmo tempo 
produtivo e mais calmo.

Gêmeos
21/05 a 20/06

É tempo de reas-
sumir o comando de sua 
vida financeira e cuidar de 
suas posses materiais. As 
perturbações são coisa do 
passado. Confie em cons-
truir um bom futuro.

Câncer
21/06 a 22/07
Esta Lua Nova 

em seu signo é promissora 
quanto a reassumir o co-
mando de sua vida e definir 
um rumo mais ao seu gos-
to. É tempo de você afirmar 
suas melhores qualidades.

Libra
23/09 a 22/10
É tempo de você se 

responsabilizar por seus so-
nhos no trabalho. Após momen-
tos confusos no trabalho, agora 
você pode assumir um pouco 
mais o comando da situação.

Escorpião
23/10 a 21/11
Um novo futuro 

pode se delinear e é preciso vi-
sualizar que futuro será esse. 
Momento para fomentar os 
valores éticos e princípios mo-
rais que quer para você.

Sagitário
22/11 a 21/12
Você pode ser for-

çado a certas mudanças, mas 
terá também que assumi-las 
por vontade própria. As so-
luções serão melhor encami-
nhadas quanto maior o uso 
da inteligência.

5º FNTPassos vai acontecer em 
três cidades

A programação do 5º 
Festival Nacional de Tea-
tro de Passos e região já 
está disponível e acon-
tece de 18 a 25 de julho 
de 2021, sendo que nesta 
edição a programação vai 
contar com atividades 
em três cidades: Passos, 
Alpinópolis e Delfinópo-
lis, no Recanto Ecológico 
Vale do Céu.

De acordo com o coor-
denador Geral do evento, 
o diretor teatral Maurí-
lio Romão, nesta edição, 
a programação contará 
com a exibição de 14 espe-
táculos online, no canal 
do Youtube do Festival e 
também no Instagram do 
festival. “Todos os espe-
táculos contarão com um 
bate papo no instagram 
do festival, com os jura-
dos e o público”, infor-
mou Romão.

Além do online, con-
tou a produtora do fes-
tival, Isabella Vieira, que 
haverá três apresenta-
ções Drive-Thru, com 
cenas de artistas locais 
que acontecerão em 
pontos específicos da ci-
dade. 

O público assistirá aos 
espetáculos de dentro de 
seus carros e deverá fazer 
o agendamento de acor-
do com a disponibilidade 
pelo whatsapp (35) 3021-
3606.

Além dos espetáculos, 
o FNTP contará com dois 
grandes nomes do teatro 
nacional para ministrar 
oficinas, que são Tonico 
Pereira e Zé Celso Marti-
nez Corrêa. 

Tonico Pereira, com 
mais de 50 anos de carrei-
ra profissional, teve suas 
primeiras experiências 

O diretor, autor e ator José Celso Martinez Corrêa vai ministrar oficina que também contará com a participação do ator Tonico Pereira

como ator no grupo La-
boratório de Teatro, na 
UFF, em 1968. Sua ima-
gem popularizou-se com 
o personagem Zé Carnei-
ro, no seriado “Sítio do 
Pica-Pau Amarelo”, en-
tre 1977 e 1985. De 2002 a 
2014, interpretou o Men-
donça em “A Grande Fa-
mília”.

No teatro, venceu diver-
sos prêmios de melhor ator, 
em espetáculos como “Pro-
meteu Acorrentado”, “Afi-
nal uma mulher de negó-
cios”, “O Avarento”, “Beijo 
no Asfalto”, “A volta ao lar” 
e “O homem travesseiro”. 

Para comemorar os 50 
anos de carreira, em 2017, 

“Todos os espetáculos 
contarão com um bate papo 

no instagram do festival, 
com os jurados e o público”

estreou o aclamado monó-
logo "O Julgamento de Só-
crates", adaptação da obra 
de Platão.

“

“

José Celso Martinez 
Corrêa, natural de Ara-

raquara, São Paulo é di-
retor, autor e ator. 

Destacado encena-
dor da década de 1960, 

inquieto e irreverente, 
líder do Teatro Oficina. 

Nos anos 1970, viven-
cia todas as experiên-
cias da contracultura, 
transformando-se em 
líder de uma comunida-
de teatral e das monta-
gens de suas criações 
coletivas. Sua presença 
e atuação contribuem 
com a história do teatro 
nacional, influenciando 
gerações.

Realizado desde 2017 
pela Associação de De-
senvolvimento Cultu-
ral Regional (Adesc), 
esta edição conta com 
parceria da Prefeitura 
Municipal de Passos e 
Prefeitura Municipal de 
Alpinópolis. 
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