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Aniversariantes da semana que recebem 
os parabéns da equipe do Página Zero

ANIVERSÁRIOS EM DESTAQUE

Dê um pouco mais de atenção à saúde. 
Invista em atividades esportivas. 
A prática de esportes é muito saudável.

Aprenda a administrar os novos problemas 
que estão surgindo pela frente. 
O começo será de lágrimas.

Se entregar-se a esse amor é o que realmente 
deseja, vá adiante. Mas nada de arrependimentos 
posteriores.

Cuidado com as flores e joias que aparecem 
em seu caminho. 
Antes de se entregar à beleza, analise o teor.

A indecisão continua sendo uma sombra. Tente 
controlar seus impulsos. Tome a decisão correta.

Esse mau humor não está ajudando. Procure 
ser mais simpático com as pessoas. 
Abra o sorriso e sinta a mudança.

Fique tranquilo em relação às mudanças que 
estão por vir, elas vão ajudar a crescer. 
Tudo será para melhor. 

Procure concentrar-se nas at iv idades 
profissionais. Este é o tempo de ganhar 
dinheiro. Aproveite a fase.

Pare um pouco de reclamar da vida. A fase não 
poderia estar melhor. Bons momentos estão por 
vir; preste atenção ao seu redor.

Não há grandes revelações para este período. 
Apenas se preocupe em manter o bom humor 
à flor da pele.  

Um novo amor parece estar surgindo em sua 
vida. A chegada dele poderá coincidir com 
uma série de desencontros.

Não se preocupe com os comentários alheios 
a respeito do seu modo de agir e pensar. 
Continue sendo você mesmo.

Dra. DeíldeEnfermeira Nelci RenatinhoMichel Viana

Alemão da Banca

A sempre querida Edivete Apa-
recida dos Santos Guidi, coor-

denadora administrativa da UBS 
central de Carapicuíba, celebrará 
neste sábado, 31, mais um ano 
de vida. Dedicada e disposta a 
ajudar, Edivete é conhecida por 
sua generosidade e elegância. 
Por isso, esse dia certamente 
será de mil e um abraços afe-
tuosos de sua amada família e 

amigos, pois motivos não faltam 
para comemorar essa feliz data. 

Parabéns, Edivete!

O jovem Omero Pitzalis, 
filho do casal Eliana e 

Vagner Pitzalis, colhe mais 
uma flor do jardim da vida 

nesta quinta-feira, 29. 
Sempre motivo de muito 
orgulho aos pais, nessa 

comemoração certamente 
não pode faltar abraços 
e beijos dos familiares e 
amigos mais queridos. 
Felicidades mil, Omero.

O poeta osasquense Tiko Lee 
celebra na quarta-feira, 4/4, 

mais um aniversário. São agora 
64 outonos de existência e de 

inúmeras qualidades e experiên-
cias. Certamente as comemo-
rações contarão com o carinho 
de toda a família e amigos, com 

a presença de muito afeto e 
carinho ao aniversariante. Dese-
jamos toda felicidade e sucesso. 

Parabéns, Tiko Lee!

EdivEtE Guidi

OmErO Pitzalis

rOdOlfO BuzatO

tikO lEE

O Teatro Municipal de Osasco “Gloria Giglio” receberá no 
próximo sábado, 7/400000, a partir das 21 horas, com rea-
presentação no domingo, 8, a partir das 19 horas, o musical 
“Forever Young”, comédia há 10 anos em cartaz, dirigida por 
Jarbas Homem de Mello e indicada aos principais prêmios 
do teatro musical da temporada 2017. O enredo escrito pelo 
suíço Erik Gedeon retrata de forma poética e bem-humorada 
a terceira idade e já levou “Forever Young” a oito capitais 
brasileiras, com direção musical do pianista Miguel Briamonte.

A montagem é embalada por canções consagradas dos gê-
neros pop e rock’n’roll nacionais e estrangeiras tais como «I Love 
Rock and Roll»; «Smells Like a Teen Spirit»; “I Wil Survive”; «I Got 
You Babe»; “Satisfaction”; “Sweet Dreams”; “California Dreamin”; 
“Let It Be”; “Imagine” e a emblemática «Forever Young». No pal-
co, os atores Saulo Vasconcelos; Fred Silveira; Janaína Bianchi; 
Naima; Marcos Lanza e Nany People representam a si mesmos, 
mas já no futuro, apresentando idades quase centenárias. 

As dificuldades que estes simpáticos senhores enfrentam 
nesta fase da vida, entretanto, não os impedem de continuar 
cantando, divertindo-se e se amando, sempre sob a supervi-

Gloria Giglio 
recebe a 

comédia musical 
‘Forever Young’

são de uma enfermeira. Quando esta personagem se ausenta, 
todos se “transformam” e revelam as verdadeiras personali-
dades caindo no rock’n’roll para demostrar que a juventude 
reside na cabeça e no coração.  A comédia consegue, desta 
maneira, não apenas relatar a falta de políticas de inclusão 
social durante a “melhor idade”, mas também abordar as-

pectos relativos à velhice com muito humor e músicas que 
marcaram várias gerações. 

O ingresso para quem pretende conferir “Forever Young” 
varia entre R$ 30 e R$ 80. O Teatro Gloria Giglio fica na avenida 
dos Autonomistas, 1533 (Vila Campesina). Para mais informa-
ções há os números de telefones  3685-9596 ou 2771-0016.

Os atores de ‘Forever Young’ representam a si mesmos já no futuro, quando todos já estão perto dos cem anos

Projeto Ser Musical oferece bolsas de estudos em Osasco

O espaço oferece aulas de vários instrumentos, 
dentre eles flauta

29/3 – QUINTA-FEIRA:
- Franklin Venâncio da Silva Neto, vereador de 
Jandira.

1º/4 – DOMINGO:
- Reginaldo Camilo dos Santos, o Zezinho, ex-
-vereador de Jandira.

2/4 – SEGUNDA-FEIRA:
- Akdenis Mohamed Kourani, vereador de Itapevi.

- José Carlos Adão, vereador de Carapicuíba.

- Nelci Aparecida de Freitas Santos, a Enfermeira Nelci, vereadora 
de Santana de Parnaíba.

3/4 – TERÇA-FEIRA:
-  Michel de Oliveira Viana, vereador de Jandira.

4/4 – QUARTA-FEIRA:
- Deílde Luiza de Carvalho Homem, a Dra. Deílde, ex-secretária de 
Assuntos Jurídicos de Carapicuíba.

5/4 – QUINTA-FEIRA:
- Renato Passos da Cruz, o Renatinho, vereador de Itapevi.

- Valmir Baptista Damas, o Alemão da Banca, vereador de Santana 
de Parnaíba.

Comemora no dia 5 de abril mais um ano de vida o jovem Rodolfo 
Buzato, filho do casal Katia e Professor Buzato. Para ele não 

faltam motivos para comemorar, pois além de ser muito generoso 
e afetuoso é também um filho carinhoso, marido exemplar e um 
paizão para seu filho Enzo. E no dia 10/4 quem colhe mais uma 
flor no jardim da vida é sua esposa, Janaína. Que essas datas se 

repitam com muitas alegrias durante muitos anos mais. 
Felicidades, Rodolfo, Janaína e Enzo!

O Núcleo de Arte Es-
paço Musical (Naem) ofe-
rece em Osasco bolsas 
de estudos parciais para 
crianças, jovens e adultos 
interessados em aprender 
violão, canto, flauta doce, 
percussão, percussão cor-
poral, violino e teoria mu-
sical. Para concorrer aos 
descontos, oferecidos em 
parceria com empresas pri-
vadas, o interessado pode 
enviar mensagem para a 
caixa postal virtual bbertti@
terra.com.br ou comparecer 
pessoalmente à rua Vicente 
Rodrigues da Silva, 429 A, 
Jardim Piratininga. 

A inscrição fica aberta 
a longo do ano e as aulas 
são ministradas por meio 
do projeto Ser Musical, co-
ordenado pela fundadora do 

Naem, Marcia Bertti. Antes 
de frequentá-las, o can-
didato é entrevistado logo 
após a inscrição e passa, 
então, a concorrer à bolsa 
de estudo. O incentivo varia 
de acordo com a situação 
social de cada um, segundo 
os critérios do Naem. 

Márcia comentou que 
vem se preocupando com 
o papel social da entidade 
e decidiu que adotaria a 
medida por acreditar que a 
música gera oportunidades 
de crescimento cultural e 
educacional mas, muitas 
vezes, as pessoas não têm 
acesso às aulas por ques-
tões financeiras. “Por acre-
ditar que a música ajuda a 
transformar e a desenvolver 
as potencialidades do ser 
humano é que continuo nes-

te caminho”, frisou Márcia.
Para mais informações 

há o número de telefone 
98526-5729. 


