
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a quarta-feira, 10 a 14 de fevereiro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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.

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

Esta quarta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua em Aquário leva a procurar maior segurança afetiva e ter cautela 

nos empreendimentos fi nanceiros, fazendo investimentos sóbrios e com responsabilidade. O dia é ótimo para as relações 

confi áveis. Com a Lua em Aquário haverá um maior interesse para a convivência em grupo, para o trato social e para 

as amizades, do que propriamente para os vínculos afetivos. Será de muito bom proveito para os trabalhos criativos e 

para os que dão abertura para se inovar.
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É preciso organizar a vida ou 
enfrentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises no ambiente. 
O descaso pode levar a deixar algo 
importante para depois. O momento 
é de valorização de conquistas para o 
futuro. 78/478 – Vermelho.

Lua em Aquário dá maior disciplina 
e constância, e isso faz o começo do 
dia favorável ao cumprimento dos 
deveres e das obrigações. Vênus 
e Saturno o fazem procurar maior 
segurança afetiva e ter cautela 
nos empreendimentos fi nanceiros, 
fazendo invest imentos  com 
responsabilidade. 21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no fi nal do dia. 
Empenhe-se mais em suas atividades 
na rotina. Algo novo pode dar ânimo 
e boa disposição. Cuidado com as 
palavras que foram ditas, não poderá 
voltar atrás. 67/467 – Branco.

A conversa fl ui fácil, por isso pode 
haver muita conversa e pouca ação. 
Elimine aquilo que não serve mais ou 
que não usa mais. Imagine e acredite 
em seus desejos e eles poderão em 
breve se realizar. Use de persistência 
e coragem diante das difi culdades. 
62/362 – Azul.

A conversa vai fl uir fácil com todos e 
também com seu amor, com os fi lhos 
ou os familiares. Não faça nada sem ter 
certeza e ouvir pessoas interessadas. 
Evite atritos provocados por uma 
atitude de comando e imposição, 
sem levar em consideração opiniões. 
92/292 – Amarelo.

Soluções engenhosas surgem e a 
inventividade que ocupa espaço 
importante neste dia. Decisões 
podem ser tomadas e acordos fi carão 
fortalecidos, mas a crítica pode 
provocar perda do prestigio. Sem 
apoio dos outros terá difi culdade 
para alcançar o que pretende. 
56/456 – Cinza.

Durante o dia terá um clima propício 
para diálogos com amigos e familiares. 
Não alimente desejos impossíveis e 
nem misture sonhos com a realidade. 
Sua disposição e teimosia criam 
conflitos que podem perturbar. 
Evite gastar dinheiro em coisas 
desnecessárias. 55/255 – Vermelho.

Com a Lua em Aquário a tarde dá 
maior disciplina e constância aos 
deveres e obrigações. Aumente 
a afetividade no relacionamento 
amoroso aproximando a pessoa 
amada e amigos. Mesmo assim 
ocorrem brigas na intimidade devido 
a assuntos materiais ou fi nanceiros. 
64/764 – Claras.

O convívio com a pessoa amada deve 
melhorar até o fi nal desta semana, por 
isso tenha cautela com suas palavras 
e desconfi anças. O importante é ser 
bem prático e começar a agir nesta 
quarta para resolver pendência e 
terminar o que está superado em sua 
vida. 52/852 – Branco.

Aumentam as chances em atividades 
comerciais e fi nanceiras terem um 
bom resultado. Melhora a situação no 
trabalho através do reconhecimento 
do seu talento na atividade que 
realiza. Com a Lua em seu signo é 
momento de dar atenção à maioria e 
assumir compromissos. 11/211 – Azul.

Terá oportunidade de renovação de 
sua vida depois que o Sol passar o seu 
grau de nascimento. Se esta é a data 
do seu aniversário comemore o seu 
novo ano astral que está começando. 
Será levado a viver momentos felizes 
na relação sexual e na vida familiar. 
33/833 – Branco.

O momento é de valorização de 
conquistas que dizem respeito ao 
nosso futuro. A vida social será 
ampliada, fazendo novos amigos 
e conhecendo outros lugares e 
ambientes sociais. A sua relação 
sentimental pode fi car mais sólida, 
mas crises também podem ocorrer 
e levar a confl itos. 15/615 – Branco. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Fevereiro de 2018. Dia de São Cirilo, São Valentim 
(considerado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica e 
Dia do Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade.  Hoje aniversaria o poeta, 
crítico e tradutor Augusto de Campos que chega aos 87 anos, a atriz Meg 
Tilly, que nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite 
o contato humano e a troca ou transmissão de ideias. Normalmente 
têm facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é 
solidário com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito 
bem o seu próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa 
memória e imaginação ardente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos 
em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. 
Queimado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à 
alguém, reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90.

Simpatias que funcionam
Para obter a união familiar: Esta simpatia é para você 
que possui fi lhos que vivem em desarmonia, brigando 
o dia inteiro. Ou ainda, se você deseja ajudar alguma 
amiga que se encontra nessa situação. Pegue 1 camiseta 
de cada 1 dos seus fi lhos. Coloque em 1 sacola e leve até 
uma igreja.  Pingue algumas gotas de água benta sobre 
cada camiseta. Sente em um dos bancos da igreja e reze 1 
Ave-Maria e 1 Salve-Rainha, pedindo à Virgem Maria que 
não deixe existir brigas ou desentendimentos entre seus 
fi lhos. Quando chegar em casa, peça para que um fi lho 
use a camiseta do outro durante 1 dia inteiro. Depois, lave 
as camisetas e deixe que cada fi lho use a sua. Você pode 
repetir essa simpatia toda vez que os seus fi lhos estiverem 
brigando muito, mas não deixe que eles percebam nada.
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Setor de
uma em-

presa para
reclamação

Adotar;
cumprir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Superior
de ordem
religiosa
(Catol.)

Sucesso de
Caetano
Veloso
(MPB)

Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Álvaro
Alvim,
médico

brasileiro

Perdido,
em inglês

(?) livre:
estilo de
redação
escolar

Estilo de 
música dos
Racionais

MCs

Sufixo de
"saudosa"

Impressora (?): esca-
neia, imprime e copia

Abrir a corres-
pondência alheia 

Designa a
pessoa

Digno de
ambição

A maior e
mais pe-
sada ave
brasileira

Promessas
Local do

pagode de
mesa

Habitante
da cidade
Afrontar;
enfrentar 

Oscar (?),
polêmico 

escritor do
século XIX,

autor de
"O Retrato
de Dorian

Gray"

51, em
romanos
Forma de 

defesa das
vias respi-

ratórias
contra

engasgos

Discur-
sam em
público
Bárbaro

"(?), o que
Querem as
Mulheres",

série da 
Rede Globo

(?)-estar:
conforto

Iguaria
espanhola
Bolsa de
viajantes

Organis-
mo como
o bacilo

Mercearias

Traje de (?): é usado 
em cerimônias solenes

She-(?), a irmã
de He-Man (TV)

2/ra. 4/lost. 5/sampa — wilde. 6/paella. 8/urbanita. 9/anaeróbio — ouvidoria.
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Dança 
“De onde você vem?” é a pergunta que norteia o espetáculo de dança 

Agora. A coreografi a investe nos vínculos entre corpo e espaço, através de 
ações/depoimentos que revelam a memória do lugar na memória do corpo. 
A proposta atual é um desmonte do espetáculo original (criado há três 
anos), sem o aparato de iluminação original, privilegiando a performance 
dos três bailarinos, que tenta responder à pergunta “de onde você vem?”. 
A questão se desdobra também em outra: “para onde você migra?”, 
porque o lugar onde estamos pode ser também o lugar em que imagina-
mos estar. Com Clara Anastácia, Eduardo Hermanson e Tony Hewerton
Trilha sonora: João Penoni e João Werneck em domicílio.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (24), às 21h, e domingo (25), às 19h. In-
gressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 

Em atividade gratuita, Cristiano Gouveia

mostrará o universo musical de forma lúdica.

O projeto “Canto que Conta”, voltado a crianças a partir 
de 6 anos e mediado pelo músico, escritor e contador de 
histórias Cristiano Gouveia, que de forma lúdica, apre-
sentará o universo dos instrumentos musicais. Cordas 
(17/02) Quem tirou da cabeça a ideia de criar o violão? 
Quem dormiu e sonhou que inventou o ukulele? Cristiano 
Gouveia brinca de inventar histórias que imaginam como 
nasceram os instrumentos de cordas. Tambores (24/02) 
Cristiano Gouveia apresenta contos tradicionais e outros 
tirados de sua cachola, pra contar a origem de alguns 
instrumentos de bater: tambores, pandeiros, tamborins, 
alfaias e djembês.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí -554, Santa Paula, São Caetano do Sul, 
tel. 4223-8800. Sábados (17 e 24/02) às 12h. Entrada franca.

Elenco do musical infantil

“Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”.

Um passeio pelas tradições 
musicais de povos e regiões 
ao redor do mundo, como 
China, Israel, África, Itália, 
México e Nova Zelândia. Em 
síntese, esta é a proposta do 
musical infantil “Tchiribim 
Tchiribom, Cantando pelo 
Mundo”, a mais nova parce-
ria entre a cantora Fortuna 
e o compositor e produtor 
musical Hélio Ziskind que 
estreia no dia 17. O musical dá 
sequência ao seu tradicional 
trabalho de apresentar músi-
cas do mundo, levando este 
universo de povos e culturas 
de forma divertida para o 

O que precisa morrer para 
um palhaço nascer? Essa foi a 
pergunta que norteou o trabalho 
para a montagem de “Piolin”, 
o mais novo espetáculo da Cia 
Lúdicos de Teatro Popular, que 
estreia dia 16

Com direção de Gira de Oliveira, a 
montagem concebida especialmen-
te para a rua também fará apresenta-

ções no Teatro Flávio Império e no Parque 
Piquerí sempre com ingressos gratuitos. 
Inspirado livremente em momentos da vida 
de Abelardo Pinto, o Palhaço Piolin, o es-
petáculo reconta a história do palhaço que 
nasceu num picadeiro e morreu engasgado 
com uma bala. O que acontece naquela 
fração de segundo que antecede a morte? 

O que parte? O que fi ca? Neste pequeno 
instante, o palhaço revive memórias que 
passam diante de seus olhos e são refl etidas 
no espelho de seu camarim, trazendo a 
sensação de que enquanto lá se está, sob 
a lona do circo, o tempo é infi nito. Em um 
espaço cênico que relembra um picadeiro 
e um camarim, os quatro atores, Cristiane 
Guerreiro, Gizele Panza, John Halles e 
Nayara Martins,  dão vida aos palhaços de 
um circo. Entre músicas tocadas ao vivo, 
acrobacias e números clássicos de palhaço 
Piolin conta, de forma não linear, a vida 
de um artista genuinamente brasileiro.

 
Serviço: Centro de Formação Cultural Cidade Tiraden-

tes. Rua Inácio Monteiro, 6900, Conj. Hab. Sitio Conceição. 
Sextas (16 e 23) às 15h e sábados (17 e 24) às 17h. Teatro 

Flávio Império, R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 
Sexta (16/03) às 15h e sábados (10 e 17/03) às 17h. Parque 

do Piquerí, R. Tuiutí, 515, Tatuapé. Domingos (11, 18 e 
25/03) às 11h (dia 25 de março a apresentação também às 
15 horas). Entrada franca. Cena do Espetáculo “Piolin”.

O palhaço “Piolin”
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Maior Compreensão
Veja as coisas como elas realmente são. A realidade está realmente no 

olho do espectador e é, muitas vezes, um desafi o ver além das ilusões 
que o protegiam da verdade de muitas coisas. É mais fácil ver imagens 
e verdades parciais e esperar dos outros um poder superior - sejam eles 
seres físicos ou não físicos, para que assumam a responsabilidade máxima 
pelo estado atual das coisas, em vez de assumir a responsabilidade pessoal 
pela verdade. Em outras palavras, é o momento de resgatar o seu poder, 
de assumir a responsabilidade pelas suas ações, e fazer as mudanças que 
são necessárias para transformar o mundo neste lugar melhor.Isto não 
acontecerá até que cada um de vocês comece a viver o seu discurso e 
compreenda que cada pensamento e ação afetam tudo e tudo o que é. 
Observe mais atentamente e saiba que nem sempre é fácil ver o passado 
à luz da verdade, além dos véus da ilusão. Veja esta revisão da vida como 
os seus anjos o veem, de modo que ela possa ser vista com compaixão, 
compreensão e como uma oportunidade para o crescimento. Veja o seu 
passado com amor e saiba que a melhor maneira de curar a tristeza é 
através da compaixão, do perdão e mudando o futuro você será e fará 
melhor em todos os sentidos. É o momento de ver a grande cena, para 
que você possa se afastar deste ciclo de recriar o que é e foi, de modo 
que possa criar um caminho melhor e este primeiro passo começa e deve 
continuar com você. O pensamento para hoje é: “A fi m de mudar o que 
há, você deve ter certeza de se tornar aquilo que espera dos outros e 
se perdoar pelo que houve.” E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn 

“Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo
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o público infantil, apresentan-
do-se acompanhada pelos 
cantores/bailarinos Denise 
Yamaoka, Duda Moreno, Elcio 
Bonazzi e Tamirys O’hanna. 
Completam a formação no 
palco um grupo formado por 
cinco músicos, que dão vida 
às canções: Gabriel Levy 
(teclado e acordeom), Mario 
Aphonso III (sopros), Marcus 
Simom (bateria), Marquinho 
Mendonça ( guitarra e violão) 
e Ricardo Zohyo (baixo).

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, nº 

93, tel. 3871-7700. Sábados e domingos 
às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). 
Até 11/03. 

Comemoração
Vencedor do Prêmio APCA na categoria especial de teatro e um dos 

indicados ao Prêmio Shell de inovação pelo uso arquitetônico inédito 
voltado para o teatro, inserido na região degradada do centro de São 
Paulo, o Teatro de Contêiner Mungunzá construído na região da Luz com 
11 contêineres marítimos, completa um ano de atividades em março. Para 
comemorar, a Cia Mungunzá de Teatro realiza de 19 de fevereiro a 9 de 
março a Mostra Solo Mulheres, uma programação com 11 espetáculos 
de teatro, um show e lançamento de livro. A atriz Luaa Gabanini abre a 
mostra com o solo Efeito Cassandra: Na Calada da Noite (dia 19). Mais 
informações (www.ciamungunza.com.br.)

Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, R. dos Gusmões, 43, Luz. De segunda (19/02) 
a sexta (09/03). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).


