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São Paulo, terça-feira, 09 de janeiro de 2018

Lazer & Cultura

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

A proposta central do espetáculo “Nimba” é prestar uma
homenagem ao espírito feminino existente em todos os seres.
Acreditamos que independente do gênero, toda pessoa traz
em si energias masculinas e femininas, que tem a potencialidade de gerar, criar, acolher, nutrir, impulsionar, estimular
e transmutar.
Serviço: Sesc Osasco, Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300, Jardim das Flores,
tel. 3184-0900. Domingo (14) às 16h30. Entrada franca.

Divulgação

Esta montagem de “Cinderella” propõe um retorno à atmosfera e ao encantamento dos grandes contos de fadas. Além
da história da menina órfã que é obrigada a conviver com a
madrasta e suas filhas, a peça é recheada de muita comédia e
piadas engraçadas, tornando-se uma excelente opção para toda
a família. A trilha sonora conta com canções famosas de grandes
musicais da Broadway, como “Seasons Of Love”(Rent), All I Ask
Of You (Fantasma da Ópera) e “I’m Not That Girl”(Wicked).
Com, Alessandra Lelli, Victor Di Lourenço, Gabriela Camargo,
Carolina Henriques, Rita Mirone, Tom Santos e outros.
Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila
Andrade, tel. 2122-4087. Sábados às 16h. Ingresso: R$ 50. Até 27/01.

Cena de “Cinderella”

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

Um novo ciclo de vida traz maior
motivação depois do seu aniversário.
Cuide mais de si mesmo e da saúde,
evitando excessos que o prejudicam
e abalam a saúde. Um dinheiro
atrasado ou esperado deve chegar
somente depois que o Sol estiver
em Aquário. 90/990 – Cinza.

O descontentamento aparece com
facilidade. Atividades intelectuais e
viagens fluindo bem. À tarde cuidado com o excesso de agressividade
que as situações difíceis provocam.
Procure canalizar sua energia no lado
espiritual e evite irritar-se e perder
a paciência por pouca coisa. 93/693
– Cores escuras.
A Lua em mau aspecto com Urano
provoca imprevistos na primeira
parte do dia A sensação de fardo e
fadiga à noite inclina ao pesar e à
melancolia. No início da noite Vênus
e Marte fazem um contato positivo
que pode marcar um período de
reconciliação 24/524 – Azul.

Dicionário dos sonhos
PÃO - Branco, felicidade passageira. Escuro, dificuldades na vida. Duro, perda de emprego. Quente, melhoria
de posição. Amassa-lo, riqueza inesperada. Em grande
quantidade, sorte no jogo. Dá-lo, boas notícias. Recebe-lo,
herança. Números da sorte: 17, 20, 41, 53 e 69

Simpatias que funcionam
Para tirar energias negativas, inveja, cansaço e evitar doenças. Quando sentir que seu corpo anda cansado
demais, estiver quase doente ou desconfiar que te invejaram por algum motivo, faça o seguinte: Na hora de dormir,
basta colocar debaixo de sua cama um copo com 100ml de
água e três colheres de sopa de sal grosso. Quando fizer a
mistura, vá até sua cama mexendo com o indicador o sal na
água, e coloque embaixo da cama. Deixe a noite toda, e no
outro dia jogue no vaso sanitário e dê uma boa descarga,
este vale como a famosa água corrente. Com a tal mistura
vão todas as energias negativas que, caso continuassem no
corpo, ajudariam a desenvolver uma debilidade ou doença
(do corpo e da alma).

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

Precisa aceitar as situações do jeito
que elas são. Cuidado para não gastar
demais e extrapolar o seu orçamento
antes do final do mês! É tempo de
desenvolver melhores habilidades
pessoais e agir até mesmo de improviso para resolver as situações que
tenham ficado pendentes. 79/679
– Vermelho.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

Sol em conjunção com Vênus traz
à luz a necessidade de ter uma
postura mais realista diante dos
relacionamentos afetivos. Mantendo
a calma e usando a forte inspiração
podem-se evitar enganos e transtornos nesta quarta. O fim de algo pode
ser necessário para que ocorra um
renascimento. 85/485 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Certas dúvidas provocam trazer
perturbações e causar dificuldades
graves no relacionamento social.
Pode haver tensão pela interferência
de outras pessoas. O Sol e Vênus em
conjunção com Plutão traz à tona
a necessidade se aproximar dos
relacionamentos. 52/552 – Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Evite atritos com subalternos ou
superiores devido à desorganização
que isso pode provocar em sua vida.
Suas atitudes podem aproximar ou
afastar as pessoas que gostaria de
ter ao seu lado. À tarde pode ter dificuldade em sentir agradado e para
agradar alguém. 53/253 – Branco.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O interesse pelo trabalho e a dedicação tem que ser mantidos. A Lua
em Libra cria situações novas e interessantes nos relacionamentos. No
início da noite Vênus e Marte fazem
um contato positivo que pode marcar
um período de reconciliação e uma
nova atitude na relação amorosa.
37/237 – Amarelo.

Às 14h14 a Lua em bom aspecto
com Mercúrio torna a comunicação
mais fluente e em seguida fica fora
de curso até ingressar em Escorpião
às 18h06. Tudo tende a ficar mais
pesado à noitinha devido a maior
agressividade. Aproveite para o
fortalecimento espiritual. 66/366
– Amarelo.
Não é um bom dia para as novas
iniciativas, pelo menos por enquanto
é melhor deixar tudo como está.
Use de habilidade no trato com
as pessoas e terá bons relacionamentos, mas se for critico demais
terá problemas. Procure viver bom
momento junto da pessoa amada ou
da família. 45/545 – Verde.
Sol em conjunção com Vênus traz
à luz a necessidade de ter uma
postura mais realista diante dos
relacionamentos afetivos. Melhore
suas relações mantendo atitudes
positivas. Noite propícia a fazer
contatos e viagens. O fim de algo
pode ser necessário para que ocorra
um renascimento. 56/656 – Azul.
Não é um bom dia para as novas
iniciativas, pelo menos por enquanto
é melhor deixar tudo como está. De
manhã tenha cuidado com a desconfiança nas intenções o que leva
a falta de objetividade. Irá melhorar
a execução do seu trabalho e lucrará
com isso. 36/736 – Amarelo.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é uma pessoa leal, cumpridor de seus
deveres. Prático e trabalhador, muito resistente tem uma personalidade
forte e artística. É apaixonado pelas viagens e obtém muito sucesso nos
negócios. Possui a humildade para não guardar rancores e costuma ser
iluminado para não persistir quando erra. Idealista, visionário e com
intenção de ser “o primeiro “. Deve aprender as limitações da vida e que
não é o centro das atenções. No lado negativo tende a ser mal-educado
e colocar obstáculos em todos os empreendimentos.
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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Texto do doutorando
Qualidade Haste do
do cantor guardachuva
Falcão

Bando
criminoso
"Disc",
em CD

Divisões Presidengeológicas te eleito e
do tempo não emEspertos possado,
faleceu
em 21 de
abril de
1985 (BR)

Elenco,
em inglês
Ir a casa de
(alguém)

(?) Johnson, ator
Lâmina
de turbina

Etapa do
processo
seletivo de
emprego
Buscas;
procuras
Profissional que
determina
o preço
das joias
no penhor

Um, em
francês
Edifício
(abrev.)
E outras
coisas
(abrev.)

Recado
frustrante
em sites de
compras

Praça da (?): situa-se
no centro de São Paulo
A mais alta autoridade em uma escola

Sufixo de
"mioma":
tumor

O dia
decisivo
Ponto,
em inglês
Fruto
azedo de
balas e
refrescos
A (?) de: Letra do
em com- infinitivo
paração verbal
com

(?) Hilário,
jogador
brasileiro
da NBA

Marca o
fim do dia
1.101, em
romanos

Divisão do
cacho de
bananas

O quarentão, para
os adolescentes
O mineral
mais duro
Comanda
a sinagoga

Governou
Tebas antes
e depois de
Édipo (Mit.)
Breques
(autom.)
Alimento
do gado

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 09 de Janeiro de 2018. Dia de Santo Adriano, Santa Marciana, São Felix, São Vidal e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a
proteção. Dia do Astronauta e Dia do Fico. Hoje aniversaria o ator
Milton Gonçalves que nasceu em 1933, a cantora a compositora Joan
Baez que faz 76 anos e o ex-guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page
que nasceu em 1944.

Há uma resolução surgindo para uma dificuldade, assim, não se esqueça de prestar atenção aos sinais que os
seus anjos colocaram para ajudá-lo. Isto irá parecer como
se um tremendo peso fosse tirado dos seus ombros e é
o momento para que isto aconteça. Você carregou este
fardo por muito tempo e agora é o momento de fazer planos. Espere alguma expansão em seus sentidos, em suas
habilidades psíquicas ou epifanias espirituais, pois estes
são respostas as suas preces. Tenha paciência e o mais
importante, não se preocupe! Você tem muito a celebrar,
e os profundos sentimentos de paz e de contentamento
nada mais são do que uma mudança na mentalidade.
Permita uma vida pessoal alegre, permita o amor e se
permita apenas ser enquanto os seus planos se revelam.
Você sabe o que fazer, você sabe o que é certo e quando
se trata dos seus planos, você saberá quando agir. Assim,
relaxe e aproveite os passos ao longo do caminho. O Mantra
para hoje é: “Estou permitindo que as coisas se revelem
e a nova energia do renascimento surja através de todos
os aspectos de minha vida.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos
Sharon Taphorn.
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Esta terça é o vigésimo terceiro dia da lunação. Sol em conjunção com Vênus traz à luz a necessidade de ter uma postura
mais realista diante dos relacionamentos afetivos. O Sol e Vênus em conjunção com Plutão traz à tona a necessidade se
aproximar dos relacionamentos. O fim de algo pode ser necessário para que ocorra um renascimento. A Lua em mau
aspecto com Urano provoca imprevistos na primeira parte do dia. Às 14h14 a Lua em bom aspecto com Mercúrio torna a
comunicação mais fluente e em seguida fica fora de curso até ingressar em Escorpião às 18h06. No início da noite Vênus
e Marte fazem um contato positivo que pode marcar um período de reconciliação e uma nova atitude na relação amorosa.

Renascimento

2/un. 3/dot. 4/cast — nenê. 5/aleta — súcia. 7/creonte.

Horóscopo

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Dança

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Quinta
(11) às 21h. Ingressos: R4 20 e R$ 10 (meia).

“Cinderella”

Serviço: Theatro NET São Paulo
(Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, 5º andar, Itaim Bibi, tel.
3448-5061. Sextas, e sábados às 21h
e aos domingos às 17h30. Ingresso:
R$ 120. Até 26/01.

I

No próximo dia 11 de janeiro, quinta, acontece o lançamento do disco “Azul Bahia” de Talita Avelino. Neste
segundo álbum totalmente autoral a mistura entre ritmos
afro-baianos, elementos da MPB e batidas universais
norteiam a construção de um repertório que transita
entre uma atmosfera romântica e uma sonoridade essencialmente dançante, servindo de convite irresistível ao
trabalho dessa artista. Com fortes influências da música
popular brasileira e da música africana, “Azul Bahia”
conta com 11 faixas e participações como As Ganhadeiras
de Itapuã (grupo baiano vencedor do Prêmio da Música
Brasileira em 2015 na categoria “Melhor Álbum Regional”)
e Larissa Luz (cantora baiana indicada ao Prêmio da Música Brasileira em 2017 na categoria “Melhor Cantora”).
Nesse seu segundo disco, Talita busca a construção de
um trabalho mais urbano e traz timbres mais contemporâneos através de uma formação constituída por baixo,
bateria, guitarra, trompete, trombone e percussão. A
presença de um time de músicos bem requisitados revela
a concepção de um álbum bem cuidado e que demorou
dois anos para ser construído, entre as primeiras ideias
e a sua finalização.

vistas, livros e imagens
de shows serviram de
base para a concepção
da obra biográfica, que
há 11 anos estreou no
centro do Rio.
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em Brasília, quando
fundou a banda Aborto
Elétrico e ficou por dois
anos, em uma cadeira de
rodas, até o sucesso da
Legião Urbana. O quebra-quebra num show
em Brasília e os problemas com drogas estão na
encenação. Depoimentos, reportagens, entre-
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o palco, a banda
toca ao vivo Para
deixar o espetáculo ainda com mais cara
de show. A Arte Profana
é formada por teclado,
guitarra, baixo, bateria
e ilustra a peça com 22
canções. O texto conta a
história de Renato Russo
desde a juventude punk
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Divulgação

Em cena, belíssimas canções e histórias curiosas sobre a vida e a
obra de um dos grandes poetas do rock nacional, Renato Russo
(1960-1996)

