Página
ágina 8

São Paulo, sábado a segunda-feira, 16 a 18 de dezembro de 2017

Divulgação

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

“Mallandramente”

Expografia

Uma reunião de
diversas histórias
verdadeiras,
oriundas da vivência
do artista, contadas,
porém com verve
humorística e gestual
impagáveis

Divulgação

Lazer & Cultura

N

Divulgação

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila
Olímpia, tel. 3045-4146. Sábados às 23h59. Ingresso: R$
40. Até 23/12.

A peça “Casal até que o Casamento
Separe”, é um espetáculo que vai além da
narrativa teatral. Conta com o stand-up
comedy e improviso, divertindo ainda

mais a peça, que fica mais interativa
e inusitada. No roteiro estão todos os
conflitos, momentos e fatos comuns na
vida de um casal, que não precisa ser
necessariamente casados, arrancando
gargalhadas do público, pois são fatores

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

Aguarde a Lua nova indo para seu
signo que o tornará mais eficiente e
concentrado com um perfil próprio
da influência no comportamento.
Aproveite a ida do Sol para o seu
signo, para encontrar soluções que
estão sendo esperadas há muito
tempo. 89/889 – cinza.

Será melhor se dedicar a encerrar
situações e dedicar-se aquilo que
parece ser mais difícil. Demonstre o
que sente as pessoas com que convive, abra o coração para elas. Há a
chance de ajudar alguém e aprender
algo novo e inédito como experiência
de vida. 33/433 – cinza.

Enfrente os obstáculos que surgirem
com persistência e coragem e todos
os problemas serão logo vencidos.
Não tome atitudes impensadas antes
do aniversário. Está chegando o momento de retomar antigos projetos
que estavam parados e que em breve
poderão se realizar. 44/544 – azul.

Dicionário dos sonhos

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

Facilidade para lidar com pessoas no
trabalho, para o entendimento e o
diálogo. Este dia é bom para resolver
pendências e investir em eficiência e
valorizar os pormenores. O período
é produtivo em todos os setores da
vida material que dependam da valorização de detalhei. 63/763 – amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Nesta segunda terá maior amadurecimento das relações pessoais. Uma
maior reserva do seu lado emocional
leva ao rigor nas exigências e até certa
frieza e insegurança. Acordos serão
facilitados devido ao bom relacionamento social e sexual neste final de
ano. 92/492 – azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Ponha tudo em ordem em seu ambiente, fazendo uma revisão de sua
vida e sabendo qual o rumo que deverá tomar. Organizem melhor o cotidiano ou planejem aquela viagem.
Valorize os detalhes do que pretende
fazer e só comece agir quando tiver
toda certeza. 87/387 – branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Cuide melhor das parcerias, sociedades e relacionamentos que estejam
abalados. Aguarde a Lua nova que
entra em Capricórnio no final da
manhã, por enquanto apenas encerre
situações e defina seus afazeres de
inicio de ano. Corte excessos, enxugue a dieta e organize suas contas.
20/420 – amarelo.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Nesta segunda a Lua entra na fase nova em Sagitário as 04h31 e vai ingressar em Capricórnio as 11h35. Por isso manter a
rotina durante a manhã e não inovar em nada será a melhor maneira de passar este primeiro dia da semana. Com a Lua
sagitariana é muito provável ter um grande fluxo nas estradas, uma grande saída de pessoas esta semana. Com a Lua em
Sagitário ficamos desejosos por viajar. Conhecer novas culturas será especialmente interessante. Pode ser ao vivo, ou para
quem não poder viajar, viaje através de uma boa leitura que aborde assuntos como lugares distantes, outros povos, outras
culturas, outras religiões.
Pode organizar melhor o ambiente
e planejar coisas novas com muito
entusiasmo, dinamismo e facilidade de comunicar-se. Dúvidas e
sentimentos pouco claros trazem
insegurança. Ouça pessoas que lhe
ajudem com conselhos úteis. 90/390
– vermelho.

Precisa aguardar soluções, pois a
situações serão mais lentas para
se resolverem. O que já tenha sido
preparado antes sofre ainda alguma
mudança de última hora, mas nada
que vá atrapalhar seus planos de se
realizarem. Preste atenção a tudo e
terá boas soluções. 62/462 – branco.

A boa vontade é fundamental para
obter o respeito e a admiração das
pessoas. Aguarde a Lua nova em
Capricórnio para começar a alterar
seus planos e levá-los adiante. Seja
prático sem deixar de ser também
um pouco sentimental e romântico
nas relações pessoais e intimas.
52/252 – verde.
A Lua nova torna a manhã mais eficiente e concentrada para encerrar
situações. A relação sairá ganhando
sabendo ceder num momento e
mostrar a razão depois. Se agir
valorizando os detalhes poderá aumentar seus lucros já no começo do
próximo ano. 67/667 – azul.

Aguarde a Lua Nova vai contribuir
para o amadurecimento das relações
e a valorização da confiança. Não
brigue com amigos, ou com quem
trabalha, seja diplomata e comunique-se para resolver qualquer
dificuldade. O sentimentalismo
perde terreno, seja mais prático.
67/567 – cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia

CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. Cerveja SEGUNDA 18 de Dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Espegelada: ligação com pessoa egoísta. Quente: mexericos. rança, São Basiliano, São Flamano, São Rufo, São Vitorino, São Zózimo,
Números de sorte: 27, 29, 32, 37, 48 e 63.
São Makhouf, e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje

aniversaria o guitarrista do Rolling Stones, Keith Richards que completa
74 anos, o produtor e diretor de cinema Steven Spielberg que nasceu em
PROSPERIDADE em 2018: Para atrair prosperidade 1946, o ator Brad Pitt que faz 54 anos, a atriz Katie Holmes que nasceu
para sua vida, comece por arrumar a mesa da ceia de em 1978 e a cantora e atriz Christina Aguilera que completa 37 anos.

Simpatias que funcionam

Ano Novo com alguns ramos de trigo e não esqueça de
preparar uma sopa de lentilhas. Assim que der a badalada
de meia-noite, coma três colheres de sopa de lentilhas
e mentalize um pedido a cada colher que coloque na
boca faça um pedido. Para reforçar ainda mais este seu
desejo, na última noite do ano escreva em cada um de
três pedaços de papel, um pedido e dobre eles. Pegue um
prato branco novo e acenda três velinhas azuis e coloque
um pedacinho de papel ao lado de cada uma delas. Caso
as velas queimem até ao fim, seu desejo se realizará. Mas
se a vela se apagar, esse desejo não vai acontecer não.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é sensível, determinado, teimoso e
orgulhoso. Tem forte senso de justiça e princípios. É calmo e compreensivo, mas pode ser crítico e exigente. Charmoso e ambicioso aprecia
luxo e qualidade, por isso trabalha muito para manter o padrão de vida.
Protege acima de tudo a moral e a religião. A vida é uma aventura e
uma busca eterna, diversificando suas atividades e muitas vezes fazendo
várias coisas ao mesmo tempo. A busca pela verdade em todos os níveis
é sempre intensa durante toda sua vida.

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.

Quem disse que não neva no Brasil no Natal?
Chega ao país pela primeira vez a experiência
Alaska Neve, um espaço de entretenimento
que simula a experiência real de estar na
neve. O contato com a neve acontece em um
espaço fechado de 100 m², com temperatura
que varia entre -15ºC e -17ºC. Para entrar no
local, os visitantes recebem casacos e luvas
térmicas para brincar na geleira e presenciar
verdadeiras nevascas. A atração já visitou países como o Equador, Colômbia, Panamá, entre
outros. No valor do ingresso, estão inclusos 20
minutos de acesso ao espaço, empréstimo de
casacos e luvas térmicas para enfrentar o frio,
e uma foto digital com a lembrança do parque.
Serviço: Extra Anhanguera R. Samuel Klabin, 193,
Vila Leopoldina. De segunda a domingo das 10h às 22h.
Ingresso: R$ 40.

em que todos já se identificaram, identificam ou vão se identificar, em uma
vida a dois. Com Marco Zenni e Lilian
Marchiori.
Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. Sábado (23)
às 19h. Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia).

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Como passou à
História Adolf Hitler,
o Führer falecido em
30/4/1945
Pomo
de (?):
pessoa
que causa
desavença
Beco sem
saída
(p. ext.)
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Universidade paulista (sigla)
Inesperado

Desacom- Zunir (os
panhados ouvidos)
Consertada com pedaços de pano (roupa)

Revogar
(direitos
políticos)

Tema da
Pintura
Dama de
companhia
E-(?),
mensagem
Detalhou
(o fato)

"Movimento",
em PMDB
Elabora o
ranking
do tênis
(sigla)
Aranha
agressiva
A voz da
democracia

Letrabase da
escrita do
cifrão

Cervídeo
que
habita a
Lapônia
(?) aeternum: para
sempre
(latim)

Conjunção alternativa
(Gram.)

Causa sofrimento a
Dudu (?),
sambista

Seleção (?):
(?)
eólica: é baseia-se
produzida na adaptapelo vento ção (Biol.)

Como
Jesus
entrou em
Jerusalém
em sua
última
Páscoa
Circunstância
benéfica
ao réu
(jur.)
(?)
eleitoral:
informação
do título
(?) vela:
atrapalhar
namoro
alheio

São ministradas
antes de
provas

Glândula
pressionada na
ordenha

Estado da Barco
Reserva comum
Ianomâmi em clubes
(sigla) náuticos
Compensa
de maneira
equivalente

O último
da Itália
foi Humberto II
Capital da
República
Islâmica
do Irã

Aparelho
elétrico
para caminhadas

BANCO

Sumo
natural de
xampus

Lua de Júpiter descoberta
por Galileu

2/ad. 3/atp. 4/aloé — mail. 5/teerã. 7/desﬁou. 14/aulas de revisão.

Horóscopo

Esta nevando

Marrom e Rodrigo Capella, apresentam o
“Comédia em Preto & Branco”
dividir com as pessoas”, diz Marrom.

Vida a dois

Seviço: Hillarius Comedy Bar, Av. Dom
Pedro II, 1051, Jardim Santo André, Santo
André, tel. 4427-4442. Quinta (21) às 21h30.
Ingresso: R$ 50.
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Gotas de Paz.

Stand-up

O humorista já participou três vezes do
programa do Jô Soares, em 2008 sua entrevista foi eleita a melhor do ano pela equipe
top show, antes mesmo de fazer parte do
quadro de funcionários da TV Globo. Há
dois anos Serginho Groisman foi assistir o
espetáculo “Comédia em Preto & Branco”, e
acabou convidando Marrom para fazer parte
do elenco do programa “Altas Horas”. Ao
lado de Rodrigo Capella, Marrom apresenta
o “Comédia em Preto & Branco” há três anos
por todo o Brasil no Comedians Comedy Club
em São Paulo. Recentemente Marcelo Marrom
lançou seu primeiro livro “Marcelo Marrom
fédemais – histórias de fé e humor”. “O meu
livro não traz o lado religioso, mas sim o de fé
e positividade que eu trago comigo e decidi

do multi-artista.
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Pensamentos obsessivos
Ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia inteiro de
trabalho físico, pois pensar gasta energia, e todos nós sabemos disso.
Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, torna-se escravo
da mente e acaba gastando a energia, que poderia ser convertida
em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os conflitos.
Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso prestar
atenção à qualidade deles. Pensamentos positivos, éticos e elevados
podem recarregar as energias, enquanto o pessimismo consome
energia e atrai mais negatividade para nossas vidas.

as pessoas para brincadeiras
no palco. Adultos voltam a
ser crianças na memorável
“Porta dos Desesperados”,
marca dos programas infantis
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

mantém uma característica
marcante de seus shows anteriores: a interatividade com
o público. Além de descer do
palco para conversar, chama
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Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, tel. 2737-1249. Terça
a sexta das 10 às 19h e aos sábado das 11 às 17h. Entrada franca. Até 20/01.

Sérgio Mallandro

S

A coletiva “Fuga” propões 3 diálogos entre 6 artistas:
Luisa Malzoni e Emídio Contente; Vladimila Veiga e Leo
Sombra; e Luciano Zanette e Sergio Niculitcheff. Composta por 25 obras, a expografia pensada para a mostra
coloca os trabalhos em contraponto, do qual emergem
inúmeras possibilidades de associação. Da música erudita foi emprestado o título da exposição, que investiga
processos de espelhamento, modulação, expansão e
síntese entre as obras. Assim como nas outras artes, a
música possui a capacidade de nos transportar de um
lugar a outro num deslocamento, ainda que temporário,
da realidade. Palavra do latim que tem o duplo significado
de fugir (fugire) e caçar (fugare), a “fuga” é um estilo
de composição contrapontística com origem na música
barroca, em que as vozes ecoam, uma após a outra, o tema
principal, em operações de repetição e contraposição,
importante ressaltar que todas as vozes com a mesma
importância na composição. Com esta inspiração, a coletiva “Fuga” apresenta diversas linguagens e conceitos, em
obras que passam pelas técnicas de escultura, fotografia,
gravura e pintura, sempre no intuito de revelar paralelos
e correlações entre o trabalho dos artistas.

E

Obra da exposição “Fuga”.

este espetáculo apresenta novas estórias,
desde sua convivência com o padrasto general
na adolescência, passando
por momentos engraçados
com a ex-esposa Mary
Mallandro e com seu filho
Sérgio Tadeu. Não deixando
de lado, fatos divertidos acumulados em quase quatro
décadas no meio artístico.
Histórias envolvendo Xuxa,
Marlene Mattos, Wagner
Monte, Maradona, Jorge
Ben Jor, Silvio Santos, Padre
Marcelo Rossi, Mr. Catra, entre outros. Em “Mallandramente”, Sérgio Mallandro

