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São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de janeiro de 2018

Esquenta para o Carnaval

Divulgação

O esquenta para
o Carnaval já tem
data marcada. No
dia 12 de janeiro,
Tiago Abravanel
e Gambiarra - O
Bloco se apresentam
novamente juntos no
palco

show conta também
com a participação especial de Gloria Groove.O repertório vai desde os
hits do momento até algumas
marchinhas de carnaval. Fazem parte do set list também
os clássicos do axé como
“Eva” e “Levada Louca”, já
recorrentes no show de Tiago, além de hits de Tim Maia
como “Não Quero Dinheiro”.
A Banda Abrava, que acompanha o artista conta com:
Leandro Vasques (baixo),

O

Cena de “L, O Musical”.

Uma renomada autora de novelas está esfuziante com o
sucesso do primeiro folhetim a ter um triângulo amoroso
formado por mulheres na peça “L-O Musical”. Ela divide
esse cotidiano profissional e afetivo com amigas. A chegada de notícias inesperadas muda o destino de todas.
Com repertório que passeia pelo universo de canções
femininas da MPB, a narrativa segue tecendo relações
de afetos entre seis mulheres. Com Elisa Lucinda, Ellen
Oléria, Renata Celidônio, Gabriela Correa, Tainá Baldez
e Luiza Guimarães.
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro,
tel. 3113-3651. Sextas, sábados e segundas às 20h e aos domingos às 19h.
Ingresso: R$ 20. Até 26/02.

Parque Patati Patatá
Circo Show

Serviço: Mooca Plaza Shopping, R.
Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca.
Quintas e sextas às 20h30, sábados,
domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h.
Ingressos: De R$ 50 a R$ 120, tem meia
entrada. Até 25/02.

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

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. Pessoa se esbofeteando: bons
empreendimentos. Números de sorte: 20, 23,
26, 34, 42 e 50.

Simpatias que funcionam
Aumentar o prazer da mulher: Precisa de
um pepino graúdo, uma agulha nova. Escolha
um pepino grande e bonito, escreva seu nome
e o nome dele três vezes ao redor da casca com
a agulha virgem, Em seguida, enfie a agulha na
parte do cabo do pepino. Deixe-o sob a cabeceira
da cama, enquanto faz amor.
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.

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)

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

Um novo ciclo anual está começando.
Com a Lua em Libra será mais fácil
contarmos com a colaboração das
pessoas. À tarde tudo deve ser muito
equilibrado. Preserve mais sua vida
pessoal dos envolvimentos profissionais nesta semana. 56/656 – Azul.

Busque companhias inteligentes
e use com elas suas emoções. Vai
terminar o mês se ocupando daquilo
que faz com prazer. O Sol em Capricórnio ajuda você a reorganizar
os seus pensamentos. Procure fazer
tudo com segurança, ainda mais
viagens. 42/542 – Azul.

Aflição, impaciência e irritabilidade
podem surgir diante de provações
que a vida apresenta. Há um sentimento de tédio diante da realidade
da vida. Controle esse desejo de
fugir das situações em vez de enfrentá-las. Não economize esforços
para alcançar o que deseja. 59/159
– Branco.

Debochado; zoado
Para cima,
em inglês

Vencimentos
de um trabalhador

Armação
de uma
estrutura
(?) do sol:
atração
em praias
Pedra,
em tupi
Nascido
no Irã

Samba-(?),
quesito julgado no
Carnaval
Época da
vida entre
os 40 e
55 anos

Antigo nome do osso zigoma,
na face
Rede local
(Inform.)
Fatos assombrosos

(?) Sandler, ator
Abrigar
(p. ext.)

Parte
central
da missa
católica
Aranha
solitária
(bras.)
Advertidos

Terra,
em inglês
"Novo", em
"neologia"
Meia do Tetra, em 94

O ângulo
de 90
graus
(Geom.)

(?) das
Trevas:
o diabo
(pop.)

Procedimento de
diagnóstico médico

Resina
fóssil
usada em
joalheria
Escultura,
Música
ou Pintura

(?) de segurança,
acessório
de carros
Resultado
de tempestades em
cidades

O tronco
que pode
abrigar
animais

Alvo, em
inglês
Fruta-deconde

Os caramujos,
pela velocidade
O uso do
esterco
na agricultura

Primeira
letra do
índice
remissivo
Carne
apreciada
em "picadinhos"

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 08 de Janeiro de 2018. Dia de São Severino e
Dia do Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do Batismo do
Senhor, dia do Fotógrafo. Hoje faz aniversário a cantora
Shirley Bassey que completa 81 anos, o ex-guitarista do grupo
The Doors, Robby Krieger que nasceu em 1946 e o cantor Alexandre Pires que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem personalidade
forte, dedicada e refinada. É uma pessoa determinada e competitiva, sensível e charmosa. É racional, sério e se preocupa
com tudo. Adora manter o controle e teme tornar-se fraco e
dependente dos outros. Possui um profundo respeito pelos
laços de família, pela lealdade e compromissos. Às vezes é
extremamente desconfiado, e por isso, faz tudo com prudência
e previsão. É sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama
a verdade e sustenta a palavra, sentindo prazer em ajudar os
que necessitam dele.

BANCO

45

Solução

A

As tensões afetivas ficam mais brandas, mas ainda atrapalham a relação
sexual. Tenha um plano para não
depender do acaso para melhorar
seus ganhos. Procure encontrar os
parceiros certos para os seus negócios. Uma parceria melhora a vida
material. 23/523 – marrom.

Nada de se disfarçar, deixando que
a pessoa querida conheça seus desejos. Uma reação rebelde pode ser
esperada diante de situação fora dos
seus planos. Sua sensibilidade para
perceber os problemas dos outros
aumenta e pode acabar criando
problemas. 52/552 – Cinza.

Com a Lua em Libra neste começo
de semana será mais fácil contarmos
com a colaboração das pessoas. Não
critique apenas, mostre as soluções.
Terá uma visão dos fatos sob uma
ótica mais objetiva e imparcial. As
situações justas e harmoniosas
terão a preferência nesta segunda.
87/887 – Verde.

© Revistas COQUETEL
Diz-se da alimentação sem agrotóxicos
Profissional que prepara medicamentos

Chapa
que serve
de base à
porca

C

A Lua em seu signo ajuda a superar
alguns problemas dos últimos dias
e comunicar-se melhor com seu
ambiente. Procure ouvir opiniões
e o outro lado de uma questão para
poder se decidir. À tarde tudo deve
ser muito equilibrado com a Lua
em seu signo nesta segunda. 09/409
– Violeta.

Seus sonhos poderão logo ter o apoio
da realidade prática do momento.
Só não ambicione coisas que estão
distantes da realidade, procure ser
mais responsável. Faça um esforço
para recuperar sua boa imagem
perante as pessoas pelas suas ações.
93/493 – Vermelho.

Pode fazer novos planos para o
futuro, mas cuidado com os maus
pensamentos. Há indicação de alegrias no relacionamento sexual e nos
contatos sociais e sentimentais recém-iniciados. Com a Lua em Libra
veja o outro lado de uma situação e
equilibre sua vida. 82/282 – Branco.

Mutação no DNA que
produz alterações
como a síndrome
de Down (Biol.)

O

O modo de tratar as pessoas com
maior sociabilidade e talento para
agradar faz o começo do dia de alto
astral. Este é um tempo para dar
início a um relacionamento a dois
com a Lua em Libra que o deixa mais
versátil, sem impor-se. Evite forçar
demais uma situação que não pode
ser. 44/344 – azul.

Com a Lua em Libra será mais
fácil contar com a colaboração das
pessoas. O momento é ótimo para
concluir contratos e fazer negócios.
Muita felicidade se apostar naquilo
que seja realizado bem pensado
antes. Nesta segunda tudo deve ser
muito equilibrado e a vida social fica
ativada. 53/253 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Não é hora de se recolher, e sim de
relacionar-se, propiciando a circulação de informações ou produtos.
Caminhar e os exercícios em grupo
vão lhe parecer mais agradáveis. A
tendência e começar a entrar na rotina em suas atividades e deslanchar
nos seus planos. 78/478 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

L

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. Com a Lua em Libra neste começo de semana será
mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas. Nesta segunda tudo deve ser muito equilibrado e
a vida social fica ativada. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Temos uma
visão dos fatos sob uma ótica mais objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a preferência das pessoas.

Os Anjos da Magia querem ajudá-lo a ver a vida de uma maneira
mágica. Permita que a magia dos Anjos iluminem a sua vida. Os
Anjos estão aqui para trazer a magia e a luz ao mundo. Permita
que os seus anjos o ajudem a ver a magia todos os dias. Você
não pode manter o ódio, a raiva e os sentimentos negativos em
seu coração; você não tem tempo ou espaço suficiente para
isto em sua vida. A beleza da vida se torna visível quando você
consegue deixar ir o passado. Aprenda com isto e mude, de
modo que compreenda que cada novo momento é gasto não
no arrependimento, no medo, na culpa ou na raiva, mas sim
na Luz do Amor, na compaixão e compreensão, e isto muda
a forma como você vê o mundo. Quando você muda como vê
o mundo, o mundo muda e é assim que a magia realmente
funciona. Esta é a magia que os anjos podem trazer para a sua
vida. A Orientação dos Anjos é que peça aos Anjos da Magia
que abençoem a sua vida. Qual é a melhor maneira de tornar
a vida mais mágica do que começar o seu dia de uma maneira
mágica? Peça aos Anjos da Magia para que iluminem o seu dia
e tudo o que você faz e diz. É uma ótima maneira de angelizar
a sua vida e a sua perspectiva. Quando você é positivo e focado,
você é mais produtivo. Peça aos anjos da magia que abençoem
todos os aspectos de sua vida e para que tornem a sua vida
hoje mais mágica!
Toneladas de Amor - Sharon e os Anjos xoxox.
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Horóscopo

Magia

Patati Patará volta a São Paulo com circo próprio.

contará ainda com números
circenses misturados com
os já conhecidos sucessos
da dupla de palhaços.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo,
694, tel. 3862-8279. Sexta (12) a partir das
23h. Ingressos: R$ 80 e R$ 120.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Divulgação

No espetáculo Parque
Patati Patatá Circo Show,
um espaço lúdico estará no
empreendimento e dará às
crianças de todas as idades
a oportunidade de interagir
com os personagens da
série Parque Patati Patatá,
sucesso nos canais Discovery Kids e SBT. O circo
traz um universo cheio de
encanto e magia onde as
crianças poderão se aproximar dos seus melhores
amigos e vivenciar momentos mágicos com os personagens até então vistos só
pela TV: Nutrícia, Quasi,
Floffy, Alegra, Amarga e
Azedo; além é claro, de
Patati Patatá. O espetáculo

e Suzana Santana (back).
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Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749.
Domingos às 11h e às 15h. Ingresso: R$
70. Até 25/01.

(percussão), Ricardo Rocha
(trombone), Denize Rodrigues
(sax e flauta), Josias Franco
(trompete), e Leticia Pedroza
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O espetáculo “Queen Live
Kids” resgata as músicas de
um dos maiores grupos de
rock da história e exibe um
show que diverte todas as
gerações. Contação de histórias e vídeos com animações
e outras surpresas também
prometem encantar a criançada. Com arranjos originais
do grupo inglês, o repertório
levado ao público englobará os
principais hits do Queen, como
We will Rock You, Somebody
Too Love, Under Pressure e I
Want to Break Free, mesclando
histórias contadas e cantadas
para divertir a garotada, que
também será convidada para
participar do espetáculo. Com
Mandy Pinheyro, Giacomo
Biaggio e Marcos Vox.

Marcelo Rezende (guitarra),
Cassio Coutinho (teclado),
Adelino Costa (bateria), Guga
Machado e Felipe Mercandeli

2/up. 3/aim — itá. 4/adam. 5/âmbar — cânon — earth — malar. 6/lentos. 9/arcabouço.

Rock
para crianças

Tiago Abravanel e Gambiarra - O Bloco se apresentam juntos.
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Musical

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Divulgação

Lazer & Cultura

