
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
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Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação. Mercúrio passa para o signo de Capricórnio e a comunicação fi ca mais realista 

e até econômica. Após muito discurso é hora de buscar mais objetividade. No início da manhã a Lua faz conjunção com Júpiter, 

o que nos deixa mais confi antes e expande as emoções. A Lua em bom aspecto com Plutão e em conjunção com Marte ajuda nas 

decisões dando mais coragem, mas sem dramas. As emoções podem vir à tona, sendo importante agir. O Sol em bom aspecto com 

a Lua dá maior vitalidade. A boa comunicação facilita os contatos. Perto da uma da tarde a Lua fi ca fora de curso e o resto da 

tarde será um bom momento para refl exão e mudanças de ponto de vista sobre qualquer situação.
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A Lua minguante em Escorpião ajuda 
a pôr um fi m as situações pendentes 
e aquilo que já não dá mais. Mas é 
preciso acreditar em suas aspirações 
que ainda podem se realizar neste 
fi nal de mês. Cultive o alto-astral e 
intensifi que as atividades físicas. 
91/891 – Amarelo.

A Lua minguante ajuda a por um fi m 
nos assuntos e colocar as responsabi-
lidades em dia. Neste momento deve 
controlar a avaliação, a palavra e a 
crítica, ter muito tato. Faço algo novo 
guiado pela intuição e sensibilidade. 
Na vida a dois, o desejo é de novidade.  
42/742 – Azul.

Mercúrio passa para o signo de 
Capricórnio e a comunicação fi ca 
mais realista e até econômica. Após 
muito discurso é hora de buscar mais 
objetividade. O dia dá uma inspi-
ração para a genialidade e a busca 
pela liberdade e pela independência. 
54/154 – Azul.

Perto da uma da tarde a Lua fi ca 
fora de curso e o resto da tarde será 
um bom momento para refl exão e 
mudanças de ponto de vista sobre 
qualquer situação.  As atitudes egoís-
tas e individualistas estão reforçadas 
e prejudicam suas relações sociais e 
amorosas. 96/496 – Branco.

As emoções podem vir à tona, sendo 
importante agir. O Sol em bom aspec-
to com a Lua dá maior vitalidade. A 
boa comunicação facilita os contatos. 
Controle as emoções e use de tato 
nas palavras que geram situações 
tensas no trabalho. 56/256 – Amarelo.

Muita habilidade e sensibilidade ao 
tratar as pessoas ajudarão a fazer e 
a manter bons relacionamentos. O 
momento é de difi culdades que po-
derão ser superadas usando de tato 
e diplomacia, seguindo seu coração 
e a intuição ao tomar atitudes e não 
irá errar. 12/312 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
e em conjunção com Marte ajuda 
nas decisões dando mais coragem, 
mas sem dramas.  O Sol dia 20 vai 
para a casa quatro, a casa da família, 
o aproxima de suas raízes e leva a 
contato mais próximo com as coisas 
do passado. 98/598 – Cinza.

No início da manhã a Lua faz 
conjunção com Júpiter, o que nos 
deixa mais confi antes e expande 
as emoções. Situações difíceis 
serão resolvidas usando de tato e 
calma. Ao fi nal da tarde, vamos nos 
sentir revigorado e animados. Noite 
propícia a bons relacionamentos. 
97/597 – Azul.

Todos fi cam mais espontâneos e irão 
querer mais movimento, o que vai 
fazer que no fi nal de semana seja 
ótimo para passeios, caminhadas 
ou outras atividades. Um novo ciclo 
de vida começará com o Sol na 
casa dois, dia 20, melhorando seus 
ganhos e dando maior motivação. 
36/336 – Verde.

Desde as primeiras horas da manhã 
cultive o alto-astral e intensifi que 
as atividades físicas. A sua boa dis-
posição ajuda a contatos intensos e 
amizades que fi carão mais próximas. 
Pode realizar viagens e fazer mu-
danças importantes na vida depois 
do aniversário, desde prepare tudo. 
55/355 – Cinza.

Evite tomar atitude baseada na sua 
própria individualidade, pois isso 
será responsável por problemas 
no amor. Dedique-se a execução 
do seu trabalho inteiramente, sem 
restrições. Use a intuição para não 
errar na fase mais delicada do ano 
que vai começar este mês. 23/523 
– Branco.

Certas dúvidas provocam difi culda-
des e podem trazer perturbações. 
Antes de negociar, veja se não vai 
comprometer as suas condições 
fi nanceiras e provocar perdas. Pro-
cure aceitar conselho ou sugestões 
sem questionar os pontos de vista 
diferentes. 25/625 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 11 de Janeiro de 2018. Dia de São Teodósio, São Sálvio, 
Santa Honorata e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia 

do Enfermo. Hoje aniversaria o ator  e diretor de cinema Alfonso Arau 
que completa 86 anos, o poeta Carlos Nejar que nasceu em 1939 e a 
atriz Patrícia Pillar que completa 54 anos.

O nativo do dia
O Capricorniano deste dia e grau é tenaz e insistente em seus propó-
sitos, podendo obter o êxito pelo esforço e pela correta utilização de 
seus talentos. Dinâmico e empreendedor com capacidade comunicativa 
e pensamento independente. Gosta de viagens e aventuras, pois tem 
necessidade de estar sempre em ação. Apesar da aparência ousada sofre 
de confusão interior, pois oscila entre a fé e a dúvida tornando-se inde-
ciso. A grande possibilidade de tornar-se uma pessoa admirada poderá 
ser transformada em uma liderança positiva e respeitosa. Possui muita 
energia e vitalidade. Deve evitar a ansiedade e falta de praticidade.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

Simpatias que funcionam
Para melhorar no seu emprego ou conseguir um 

emprego novo: Comece por pegar em uma folha 
virgem de papel verde. Trate de escrever sete vezes: 
“meu anjo da guarda me venha ajudar, para um novo 
emprego arrumar ou o meu emprego conservar ou meu 
salário aumentar”. Com o papel deverá embrulhar sete 
dentes de alho e guardar tudo muito bem escondido em 
uma gaveta no seu local de trabalho ou no lugar onde 
guarda os seus documentos relacionados com a sua 
vida profi ssional. Se você procurar um novo emprego, 
pode esconder tudo num local bem próximo da empresa 
onde quer trabalhar, para que ninguém encontre essa 
simpatia de emprego.
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Torneio
do espor-
te de Ber-
nardinho 

Braço, 
em inglês

Dono do
cavalo Pé
de Pano

(TV)

Número
inteiro

indeter-
minado

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Terra, 
em inglês

Reação
típica da
pessoa 

"estourada"

"(?) pêsa-
mes!", pa-
lavras de
consolo

Desprovi- 
do de sen-

so ético

A "casa"
do filósofo
Diógenes

(Ant.)

(?) Gay 
paulistana:
a maior

do mundo

Cerca
viva que

limita
jardins

Classe
(?): verbo 
ou adjetivo

(?) social:
Facebook
ou Twitter
(Inform.)

Grito 
de dor

comum na
topada

Divisão didática da 
Literatura brasileira
Símbolo grego da
beleza masculina

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)

Obra como
"A Viúva
Alegre"

Tipo de empresa que contribui para a
redução da informalidade nos

pequenos
negócios

Situação
benéfica

aos traba-
lhadores,
diminuída

com a
crise eco-

nômica

Tribunal
(p. ext.)

(?) mental:
pode ser
evitado
com o

teste do
pezinho

Mr. (?),
funkeiro
carioca

A chegada
ao topo,
para o

alpinista

As cédulas
brasileiras

A quem 
pertencem
os filhos,
segundo a
tradição 

muçulmana

(?) Abrão,
jornalista
Marcelo
(?), ator

Satélite
(abrev.)
Pequena
fazenda

Cami-
nhava

Brado em
touradas

Chapéu
militar

Arvoredo
frutífero

Armação
de óculos
Cada som
da salva

Obra, em
latim

Ar, em
inglês

Infecção
produzida
por larvas 
de moscas

Avenida
(abrev.)

Tipo de sa-
que (tênis)

3/ace — air — arm. 4/land — opus. 5/berne — catra. 7/opereta.
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Carol Hubner retorna em “A Banheira”.

A atriz será Fernanda na montagem de Gugu Keller.

A nova temporada da peça 
“A Banheira” conta a estória 
que se desenrola quando o pai 
de família leva para sua casa 
uma amante completamente 
diferente dos padrões, um 
pouco inusitada, porém um 
ladrão aparece no apartamento 
prendendo os dois no banheiro. 
Durante o imbróglio instituído 
ainda descobrem que a amante 
é parente da mulher traída. 
A montagem é uma comédia, 
escrita pelo dramaturgo Gugu 
Keller e se destaca por seu 
humor ágil, dinâmico e leve, 
além de cativar a todos e cola-
borar signifi cativamente para 
a inserção do universo teatral 
na sociedade brasileira. A lin-
guagem é coloquial e faz com 
que o público se identifi que 

Cena do espetáculo infantil “As Três Marias”.

O espetáculo “As Três 
Marias”, do Coletivo 
Estopô Balaio e Núcleo 
Chicote de Língua 
guarda e revela o 
sonho das crianças de 
bairros erguidos às 
margens de rios

A peça foi construída a 
partir da pesquisa e da 
experiência do Coletivo 

com as crianças dos bairros 
do Jardim Romano, em São 
Paulo, e Jardim Fiorelo, em 
Itaquaquecetuba, com as quais 
o grupo desenvolve diversas 
atividades. Tudo é contado por 
meio do olhar de três crian-
ças, Maria Melancolia, Maria 
Alegria e Maria Faminta, que 
traz de forma sensível ques-
tões sociais como: moradia, 
acessibilidade à bens cultu-
rais, distribuição de renda, 
alimentação e o modo de vida 
nas periferias. As crianças 
localizadas no cinturão peri-
férico dessas regiões crescem 

Repente
O “Cantoria de Norte a Sul”, 

espetáculo de Cantoria de Viola 
Nordestina, o Repente, com a 
dupla de cantadores Chico de 
Assis e João Santana abordará, 
de modo espontâneo e des-
contraído, temas variados e de 
interesse comuns, históricos e 
atuais, interagindo com a pla-
teia e atendendo a solicitações 
de temas e estilos ao som das 
violas nordestinas, declamará 
poemas rimados, matutos e de 
cunho socioambiental e, como 
de costume no Repente, se con-
frontará num desafi o de versos. 
Dentre os estilos do Repente, 
serão apresentados: Sextilhas; 
Quadrão Perguntado; Martelo 
Agalopado; Voa Sabiá; Galope à 
Beira-mar; e Coqueiro da Bahia.

 
Serviço: Teatro do Instituto Brincante, R. 

Purpurina, 412, Vila Madalena, tel. 3816-0575. 
Hoje  (11) e sexta (12) às 21h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena da peça “Agora e na Hora”.

André Gonçalves, Amandha Lee e Rodolfo Mesquita dão vida 
a 13 personagens na peça Agora e na Hora que usa humor para 
questionar a natureza humana. Com status de celebridade em 
sua paróquia, o jovem padre Emanuel de apenas 30 anos, é 
diagnosticado com câncer em estado avançado após sofrer 
um desmaio durante a missa. Com pouco tempo de vida e 
inconformado com a inesperada notícia, abandona a batina 
e parte em busca de respostas em outros credos. Pregações 
evangélicas, Santo Daime, sessões espíritas e consultas a uma 
mãe de santo norteiam a sua busca, ao longo da qual descobre 
as drogas e o sexo, além das discussões fi losófi cas que faz com 
um amigo de infância que se tornou trafi cante.

Serviço: Teatro Folha (Dentro do Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, 
tel. 3823-2323. Sextas às 21h30, sábados às 20h e 22h  aos domingos às 20h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 50. Até 25/02.

“As Três Marias”
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com a água que se lança sobre 
as casas e ruas, regularmente, 
no período das chuvas. A perda 
de móveis, doenças e até mortes 
caracterizam a realidade infantil 
desses bairros. Assim, nasce 
As Três Marias, espetáculo que 
relata a vida de três meninas 
que vivem numa vila alagada ao 

redor da cidade e que todos os 
dias acordam cedo para tentar 
se despedir da mãe, que vai 
trabalhar de trem. Essa des-
pedida diária nunca é possível, 
pois a mãe sai de casa antes do 
nascer do sol. O que resta às 
crianças é o dia a dia na vila e 
o contato com a avó que mora 

no rio. A avó enquanto metáfora 
da água é quem traz a poesia. A 
água é quem alimenta o sonho 
e o desejo de saber o que existe 
para além do horizonte.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 

Sábados e domingos às 12h. Feriado, 25 de 
janeiro, quinta às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 
8,50 (meia). Até 04/02.

“Agora e na Hora”
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Controle
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...Que a simples apreensão com a chegada de algo ruim 
colocou muitos em uma situação de perigo extremo.
Não há um meio mais rápido de atrair um infortúnio do que acreditar 
que ele está chegando. O pensamento é uma força poderosa, e é uma 
ferramenta criativa para a qual muitas pessoas dão pouca energia -- ou 
abandonam diante de qualquer ameaça à segurança ou estabilidade.
Com o que você está preocupado hoje? Por quê? Em vez de fi car 
preocupado com isso, não seria melhor usar seu tempo mental para 
visualizar um resultado positivo? Utilize sua mente dessa maneira hoje 
e você terá usado uma das mais extraordinárias ferramentas que Deus 
colocou em suas mãos para a criação dos seus amanhãs.
Amor, Seu Amigo

Neale Donald Walsch

“A Banheira”

favorecendo ao espetáculo e 
quebrando o preconceito da 
simplicidade da fala. “A Ba-
nheira” leva também a refl exão 
sobre os valores da vida atual. 
Com Du Kammargo, Silvio To-

ledo, Carol Hubner, Reginaldo 
Faidi e Carolina Stofella.

Serviço: Teatro Ruth, R. dos Ingleses, 
209, Bela Vista, tel. 3239-2358. Sextas e 
sábados às 21h30. Ingressos: a partir de R$ 
70 e R$ 35 (meia).  
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