
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 28 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 décimo terceiro dia da lunação. O dia começa com a Lua em bom aspecto com Marte dando mais vontade de 

agir e resolver situações pendentes. A Lua em Leão deixa mais criativo e estimula o poder pessoal, mas é preciso conter os 

excessos. De tarde a Lua em mau aspecto com Júpiter pode provocar exageros. A noite deve ser de alguma originalidade. A 

Lua em aspecto positivo com Urano ajuda a inovar A Lua fi ca fora de curso às 20h14 até ingressar em Virgem às 02h59 da 

madrugada de quinta. Mercúrio em mau aspecto com Marte à noite pode aumentar a impaciência e a irritação no fi nal do dia. 
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É preciso organizar tudo ou 
enfrentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises. O descaso pode 
levar a deixar algo importante para 
depois. Mercúrio em mau aspecto 
com Marte à noite pode aumentar 
a impaciência e a irritação no fi nal 
do dia. 78/478 – Vermelho.

Com a Lua crescente pode levar a 
muita conversa e pouca ação nos 
relacionamentos. Pode receber 
algum benefício a mais em trabalhos 
ou negócios que realize. Persista em 
seus sonhos que se realizarão. Seja 
corajoso e enfrente as tensões do 
momento. 21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no começo 
do dia. Empenhe-se mais em suas 
atividades na rotina. Algo novo pode 
dar ânimo e boa disposição. Mostre o 
afeto que se tem por alguém a noite 
com as emoções mais controladas.  
67/467 – Branco.

A Lua em Leão deixa mais criativo 
e estimula o poder pessoal, mas é 
preciso conter os excessos. 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 pode trazer boas soluções 
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. De tarde a Lua 
em mau aspecto com Júpiter pode 
provocar exageros. Evite gastar 
dinheiro em coisas desnecessárias. 
55/255 – Verde.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano ajuda a inovar. A Lua fi ca 
fora de curso às 20h14 até ingressar 
em Virgem na quinta. Mesmo assim 
ocorrem brigas na intimidade devido 
a assuntos materiais ou fi nanceiros. 
De tarde a Lua em mau aspecto com 
Júpiter pode provocar exageros. 
64/764 – Azul.

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 nas 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 crescente 
é o momento é de ter um bom 
discernimento para a comunicação 
fácil. 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 nesta metade de 
semana. 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 28 de Fevereiro de 2018. Dia de São Teófi lo, São Justo, São 
Romão, São Serapião e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça.  Hoje 
aniversaria o ex-piloto de automobilismo Mario Andretti que completa 78 
anos, o escritor gaúcho Sinval Medina que nasceu em 1943, o jogador de 
futebol Diego Ribas que faz 33 anos e a mulher Melancia nascida em 1988.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Peixes é uma pessoa competitiva, inteligente; 
é também sensível e intuitiva. Para desenvolver o seu potencial é necessário 
disciplina e determinação. Tem facilidade para expressar-se, tanto falando 
quanto escrevendo. É legalista e ordeiro, tendo uma visão organizada do 
mundo e dos fatos, vendo em tudo uma lógica contínua. Generoso e gentil 
e com facilidade para se tornar popular, mas deve cuidar-se para não ser 
arrogante. Gosta de assumir a liderança e dessa forma será favorável 
trabalhar por conta própria ou em cargos gerenciais. Normalmente gosta 
de fantasiar ou devanear com algo que considere realizável, mas não perde 
o seu tempo com extravagâncias mentais.

Dicionário dos sonhos
CARNE – A carne como símbolo único pode indicar 
satisfação dos desejos instintivos e está ligada aos 
prazeres sexuais. Cozida, fortuna. Crua, sofrimento 
próximo ou traição amoroso. Muita carne, felicidade 
no jogo. Números de sorte:  15, 17, 47, 55 e 88.

Simpatias que funcionam
Para amarrar amor (Simpatia do pé esquerdo): Você vai 
precisar de:  uma caneta azul, uma foto do homem que você 
quer amarrar. Para começar, escreva três vezes o nome da 
pessoa na sola do seu pé esquerdo, na parte de trás, abaixo do 
calcanhar. Pise na fotografi a com o pé em que escreveu o nome 
e repita as seguintes palavras: “Debaixo do meu pé esquerdo 
te prendo, te amarro e te mantenho pelo poder de todas as 
almas. Que assim seja. Que você venha me procurarem 24 
horas, dizendo que me ama e quer fi car pra sempre comigo. 
Enquanto você não vier, não comerá, não dormirá e não terá 
vontade de outra pessoa a não ser eu. Assim seja. Assim será!” 
Quando terminar, dobre a foto e coloque dentro de alguma 
coisa que esteja sempre com você, como a sua carteira ou bolsa.
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Achado
comum no
mercado
de pulgas

Forma de 
pagamento
com altos

juros

Jogador
argentino
do Barce-
lona (fut.)

(?) Mora-
les, presi-
dente da
Bolívia

Fla-(?),
clássico

do futebol
carioca

Barco-
símbolo

de status, 
em marinas

Divididas 
igualmen-
te entre

as partes

Emitir
(queixa)
com voz
chorosa

Fruta-de-
conde
(bras.)

País da
ilha de

Santorini

Espaço (?):
nele navega
o telescópio

Hubble

Lev Tolstoi,
romancista
de "Guer-
ra e Paz"

Grupos (?):
Boko Ha-

ram e Esta-
do Islâmico

Letícia
Sabatella,

atriz
mineira

Fruta ener-
gética
Tipo de
cimento

Texto do te-
leprompter
Lenda da
F1 (BR)

Articulações
dos dedos
Influen-

ciar

Dificuldade
do iletrado
Variedade
de limão

Louco, 
em inglês
Sintoma 

da cefaleia

Divisões
da piscina
olímpica

Os participantes do Pan de To-
ronto, realizado em julho de 2015
Janete (?),
novelista

Infecção viral e
contagiosa na boca

Galpões
de cereais
A 3ª nota
musical

A cultura
dos meios
de comu-
nicação de
massa (ing.)

Cervídeo
de regiões

frias

Cadastro
Nacional
dos Advo-

gados

A Literatura
de Raul Pompeia

Setor mais luxuoso
do avião 

Período
biológico
constante 
no babuíno

Estrutura
de carros
Ildi Silva,

atriz

Anexo de
cozinhas
Verbo de
ligação

3/ari — mad. 5/cravo — gemer. 6/script. 7/sideral. 9/pechincha. 10/mainstream.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A partir do dia primeiro, Darwin Demarch, Rita Murai se 
revezam em 7 divertidíssimos personagens que falam do 
cotidiano contemporâneo do brasileiro. Para nova temporada 
teremos a participação especial de Silvetty Montilla uma das 
fi guras mais conhecidas da noite LGBT. Para montagem os 
atores viajaram por diversos estados brasileiros observando 
o comportamento da plateia em seu antigo projeto, trou-
xeram em sua bagagem personagens antigos e atuais, que 
conversam diretamente com a plateia, fi guras que muitas 
vezes olhamos com curiosidade, mas compreendemos que 
cada um tem um jeito, uma forma de enxergar a vida.Imagina 
uma bêbada com sua amiga imaginária, que se depara com 
uma hippie pregadora de seita, um assalto deixa o público 
pensativo sobre os valores materiais da vida e Sheila uma 
funkeira desesperada em busca do grande amor. Esses e 
outros personagens você vai encontrar em “Só Por Deus” - A 
Comédia, muito mais do que um espetáculo uma experiência.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Centro, tel. 3151-4141. Quintas às 21h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Nota-Ofi cina

Estão abertas, até o dia 12 
de março, as inscrições para 
a ofi cina criativa Iluminar - de 
cenografi a, fi gurino e ilumina-
ção cênica com o diretor Kleber 
Montanheiro. Esta é a terceira 
edição da atividade, promovida 
pelo Teatro do Incêndio com 
parte das atividades do projeto 
A Gente Submersa. A ofi cina 
será realizada no período de 13 
de março a 26 de junho, sem-
pre às terças-feiras, às 19h30, 
na sede do teatro. Os  alunos 
participam de aulas teóricas e 
práticas, tendo a oportunidade 
de conhecer os fundamentos 
de criação das três áreas 
abordadas, exercitando-se e 
debatendo conceitos ao longo 
dos encontros. Os interessados 
devem enviar breve currículo, 
carta de interesse e contatos 
para o e-mail (produção.tea-
trodoincendio@hotmail.com).

Festival 
O GlowOn Festival confi rma as 

atrações que farão parte do line-up 
da edição de São Paulo. Do Trap ao 
eletrônico e passando pelo funk, ao 
todo serão 12 artistas se apresentan-
do no evento que prometem trazer 
uma experiência incrível durante as 
14 horas. Além disso, mais três brin-
quedos foram incluídos pelo lado da 
diversão infl ável com muito neon.  
Dentre os destaques do Line-up 
eletrônico do GlowOn Festival estão 
Groove DeLight, projeto idealizado 
pela DJ Ké Fernandes, DJ Re Duprê 
e o Dual Players, dupla formada 
por Bruno ex-KLB e o produtor 
musical D3xx. O chão continuará 
tremendo com o funk de Mc MM, 
Mitico Dj e Dani Russo. E a nova 
cena do Rap nacional estará muito 
bem representada com Juyè, jovem 
expoente do gênero e Raffa Moreira 
com seu trap único e autoral.

Serviço: Complexo Canindé, R. Comen-
dador Néstor Pereira, 77. Sábado (10) a 
partir das 16h. Ingressos: de R$ 30 a R$ 140.

Estreia no próximo dia 
11 de março, o novo 
espetáculo da Cia 
D’Alma, “Operetinha 
do Sapato Falador”

A peça marca a estreia 
da premiada diretora 
e atriz, Sandra Corve-

loni na direção de infantis. A 
peça é uma adaptação de uma 
fábula escocesa que conta a 
história, de Lino, um doceiro 
muito hábil e talentoso. Ele 
herdou a doceria de seu pai, 
com quem aprendeu o ofício 
de “doceiro”. A doceria é seu 
ganha pão, mas por preguiça 
e avareza, Lino não é muito 
bem visto na vizinhança, às 
pessoas tem medo dele e de 
sua grosseria. As crianças 
nunca entram na doceria, 
por não gostarem dele. Lino 
faz sempre 3 bolos, nada de 
biscoitos ou docinhos. Ele 
só não vai à falência porque 
as pessoas ricas compram 
os bolos inteiros, garantindo 
a sua sobrevivência.Um dia, 

Elenco da peça “Operetinha do Sapato Falador”.

“Operetinha do Sapato Falador”
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Lino compra um par de sapatos 
sem saber que eles são mági-
cos e que transformarão a sua 
vida. Os Sapatos Vermelhos 
são encantados e viajam pelo 

mundo ensinando as pessoas 
a serem gentis, generosas e 
amorosas, importantes lições 
num mundo tão ensimesmado 
e materialista. Com Adriana 

Fonseca, Angela Fernandes, 
Bruna Lemela, Giovani Martins 

Serviço: Teatro Eva Herz - (Conjunto 
Nacional), Av, Paulista, 2073, Bela Vista. 
Domingos às 15h. Ingresso: R$ 30. Até 29/04.

“Só Por Deus”
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Divulgação

Força
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que voce saiba ….…Que a força não vem da capacidade 
física. Ela vem de uma vontade indomável. Mahatma Gandhi 
disse isso, e ele estava certo. Cara, ele estava certo! Meu pai me 
dizia isso de outro jeito. Várias vezes, durante minha infância, 
ele dizia, “Nunca aceite ‘não’ como resposta.” E ele deixou claro 
para mim que se referia não apenas às pessoas, mas à vida. 
A vida se dobra aos nossos desejos mais do que imaginamos. 
A cada momento? A cada instante? Não. (Bem, na verdade, 
sim… mas essa provavelmente não será a nossa experiência, 
a menos que tenhamos atingido a Maestria.) Mas, mais do que 
imaginamos. Na realidade, esse é o acordo. Se não sabemos 
que a vida se dobra aos nossos desejos, ela não se dobrará. 
Então, o truque é saber que a vida está do nosso lado — e 
apenas aguarda nosso comando. Veja o que Gandhi realizou.
Amor, seu amigo,.

Neale Donald Walsch

O que esperar de dois ami-
gos comediantes, uma plateia 
interativa e um computador 
online? Maurício Meirelles 
(criador do Webbullying) e 
Daniel Zukerman (o impostor 
do programaPânico na Band) 
se juntam para a estreia de 
um show de humor inédito: 
o Totalmente Devaneio. Para 
Zukerman, subir ao palco com 

o amigo Meirelles será uma 
grande e hilária doideira. A 
ideia dos humoristas é fazer 
esses cinco shows na tempo-
rada em São Paulo e depois 
começar a viajar o Brasil.  

 
Serviço: MorumbiShopping, Av. Roque 

Petroni Junior, 1089. Quintas às 21h 
(Excepcionalmente no dia 22 de março 
a sessão será às 21h30). Ingresso: R$ 60. 
Até 29/03.

Maurício 

Meirelles 

e Daniel 

Zukerman.

“Totalmente Devaneio”
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