
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 19 de setembro 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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 19 de Setembro de 2018. Dia de Nossa Senhora de Salette, 
Santa Constância, São Afonso de Orozco, São João, São Nilo, São Genaro, São 
Januário, São Cristóvão e Névis, e Dia do Anjo Haamiah. Dia do Teatro, Dia 

do Garçom, Dia do Comprador. Hoje aniversaria o pianista, compositor 
e arranjador César Camargo Mariano que faz 75 anos, a atriz Bia Seidl que 
completa 57 anos e o automobilista Cristiano da Mata que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é ambicioso, dinâmico além de idealista 
e sensível. Decidido e cheio de recursos tem necessidade de ser alguém, 
o que o leva a ser dramático e querer chamar sempre a atenção para si.  
É um defensor das liberdades individuais e freqüentemente aceita com 
naturalidade aquilo que poderia espantar a maioria das pessoas. Pouco 
convencional nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas diferentes 
que se destaquem por sua originalidade e personalidade forte. No lado ne-
gativo algumas vezes se deixa levar pelo pessimismo tendo dúvidas sobre 
si mesmo o que o deixa desmotivado.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nanceiras. 
Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser roubado, perda 
de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua descrença não o 
deixa prosperar. Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por 
um, viagem. Prendê-lo, irá superar difi culdades. Fazer parte 
de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta quarta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter traz mais confi ança, amorosidade e leveza 
após os dias de tensão. A  Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e o Sol que facilitam a comunicação e traz mais vitalidade. A 
Lua fi ca fora de curso no início da tarde e isso permite desacelerar um pouco. Às 20h53 a Lua ingressa em Aquário e o astral fi ca 
ótimo para o contato com os grupos, amigos, para surgirem novas ideias e direcionar o pensamento para as metas que desejamos 
atingir no futuro.  O modo mais seco de lidar com as pessoas pode provocar afastamento e gerar confl itos na intimidade.  É preciso 
que haja confi ança no outro e os compromissos sejam honrados.
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Aguarde daqui uns dias, pois com 
o Sol transitando em Libra, na casa 
sete, em seu signo complementar, 
poderá fi rmar alianças, formar par-
cerias e participar de sociedades. 
Evite prejuízos dando mais valor ao 
conselho de pessoas experientes. 
81/381 – Vermelho.

A Lua faz aspectos positivos com 
Mercúrio e o Sol que facilitam a 
comunicação e traz mais vitalidade. 
Ao mesmo tempo aumenta a segu-
rança nos compromissos pessoais. É 
preciso que haja confi ança no outro 
e os compromissos sejam honrados. 
44/344 – Azul.

Precisa valorizar a qualidade do 
trabalho que realiza e manter a 
dedicação. Se precisar, improvise 
para que tudo saia bem feito. Bom 
fi nal de dia nesta quarta muito fa-
vorável aos assuntos sentimentais, 
à saúde e aos interesses fi nanceiros. 
88/388 – Amarelo.

a Lua ingressa em Aquário e o astral 
fi ca ótimo para o contato com os 
grupos, amigos, para surgirem novas 
ideias e direcionar o pensamento 
para as metas que desejamos atingir 
no futuro. Uma boa relação fami-
liar, com o Sol chegando em Libra 
dá chance de soluções esperadas. 
54/854 – Branco.

Com a Lua em Aquário será mais 
receptivo as novas ideais e propostas. 
Todo empreendimento que exige 
muito esforço estará benefi ciado e 
o levará rumo ao sucesso. Os impe-
dimentos que existiam em sua vida 
começam a se dissipar e o resultado 
começa a chegar. 78/978 – Cinza

Com a Lua transitando plena em 
Aquário a sociabilidade se torna 
a grande aliada para se encontrar 
soluções. Dê valor àquilo que possui, 
conserve o que é seu e foi conquis-
tado com seu esforço e dedicação. 
Muita atenção ao realizar negócios, 
pode lucrar, mas também perder. 
14/514 – Verde.

Terá a satisfação de desejos antigos 
nesta fase. Ao mesmo tempo aumen-
ta a segurança nos compromissos 
pessoais, mesmo não satisfazendo 
as necessidades afetivas. É preciso 
que haja confi ança no outro e os 
compromissos sejam honrados. 
67/867 – Verde.

Com a Lua em Aquário fazendo 
aspectos positivos com Mercúrio e 
o Sol o dia facilita a comunicação e 
traz mais vitalidade. Não estamos 
atentos o sufi ciente para lidar com 
isso durante esta metade de se-
mana. Bom, por isso, para quebrar 
a rotina usando a boa vitalidade. 
64/664 – Azul.

O dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar brigas e desentendimentos. 
Tome atitudes fi rmes e faça tudo 
bem pensado e planejado. É tempo 
de alargar os horizontes, olhando 
adiante e fazendo tudo dentro dos 
limites permitidos. 57/857 – Marrom.

Evite a afobação para ganhar dinhei-
ro, pois poderá perder querendo 
ganhar mais. Mantenha a cautela 
diante de imprevistos para não se 
arrepender depois de tomar uma ati-
tude. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de mudar seus planos, procure 
avisá-las. 46/746 – Verde.

Com a Lua em Aquário haverá uma 
possível insatisfação sentimental. 
O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar confl itos na intimidade. No 
trabalho, mantenha-se atento para 
captar ideias novas que indicarão os 
novos rumos de sua vida até o fi nal 
do ano. 90/690 – Azul. 

O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar conflitos na intimidade. 
Recomenda-se deixar conversas 
importantes para outro dia, pois diá-
logos forçados levam a rompimentos. 
Cuidado não ouvir o conselho das 
pessoas mais experientes é o grande 
problema 54/754 – azul.

Simpatias que funcionam
Para engravidar rápido: Para realizar este feitiço para 
fi car grávida você vai precisar dos seguintes itens: uma rosa 
vermelha e saco de pano ou um pedaço de pano. Pegue uma 
rosa vermelha (só a fl or, sem o cabo) e a deixe no sol. Quando 
estiver bem seca, coloque-a dentro de um saquinho de pano 
ou enrole-a em um pano comum, desde que seja novo. Guarde 
o embrulho no seu quarto, em um local escondido. Ele deve 
fi car guardado até você conseguir engravidar. 
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Ordem ju-
dicial pu-
blicada 

em jornais

Data
fixada que
jamais há
de chegar

Método de 
reconhe-
cimento 

biométrico

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Lev
Tolstoi, 

romancis-
ta russo

"The (?)",
seriado de

TV da
Warner

(?) moral,
ataque à
honra de
alguém

Habitar;
ter

residência

Tira-(?): é
usado na
exibição

de futebol 
Nuvem
densa e
cinzenta
de chuva

"Ambos",
em "ambi-

destro"

Mastiga à
maneira

das preás

Selton Mel-
lo, ator de 
"O Palha-
ço" (Cin.)

Cultivo
japonês 

de árvores
anãs

"Me And
(?) Jones",
 sucesso de

Billy Paul

Vitamina
contra a

gripe
Que execu-
ta tarefas
com agili-

dade e
eficiência

Orelha,
em inglês

A (?): lhe

É formado 
por adeni-
na, timina,
citosina e
guanina

Estanho
(símbolo)
Beijo que

indica
amizade
ou conci-

liação

Nato;
congênito

Aboliu a escravidão
nos EUA Elemento

dos signos Touro,
Virgem e Capricórnio

A vítima morta em
acidente

Material 
imper-

meabili-
zante

De sabor
amargo

João (?) Jr,
prefeito de
São Paulo

(2017)

Epíteto de
Pelé

Musa da 
Tropicália

Canal do
"Superbonita" (TV)

2/oc. 3/ear — tai. 5/nimbo. 6/renoir.
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“Fazendo Cena – Invadindo os Bastidores”.

Apostando em uma 
programação de 
entretenimento 
cultural, acontece nova 
edição do “Fazendo 
Cena – Invadindo os 
Bastidores”

A atividade engloba 
a apresentação da 
peça e a visita aos 

bastidores. O programa co-
meça com a apresentação 
da peça Caixa Mágica. Dois 
técnicos (os atores Sidnei 
Caria e Thiago Andreuc-
cetti) contam a história da 
arte dramática de forma 
divertida e da perspectiva 
de quem está atrás do palco. 
Mostram uma maquete do 
teatro grego, que era feito 
ao ar livre, só por homens e 
com máscaras. Passam pelos 
personagens ritualísticos 
do teatro japonês, do trova-
dorismo da era medieval e 
da commedia dell’ art até o 
teatro elisabetano, teatro re-

Violinista, baixista, arranjador 
e produtor musical, Swami Jr. 
participa de importantes discos 
brasileiros e internacionais desde 
os anos 1980. Artistas como a 
cubana Omara Portuondo, o afri-
cano Lokua Kanza, Maria Bethâ-
nia, Luciana Souza, Elza Soares, 
Tom Zé, Rita Lee, Rita Ribeiro e 
muitos mais, já contaram com sua 
colaboração de instrumentista, 
arranjador e produtor (também no 
palco).Neste show instrumental, 
grandes instrumentistas paulistas 
apresentam interpretações diver-
tidas e bem elaboradas de compo-
sições da dupla Roberto Carlos e 
Erasmo Carlos, que já fazem parte 
do inconsciente coletivo de todos 
os brasileiros.

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, 
Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400. 
Domingo (23) às 11h. Entrada franca.Swami Jr.

Após três anos com as turnês de “Segue o Som” e do 
projeto intimista “Delicadeza”, a cantora Vanessa da 
Mata apresenta seu novo CD/DVD “Caixinha de Música”, 
gravado ao vivo.O espetáculo, que tem direção musical 
do guitarrista Maurício Pacheco, apresenta três novas 
canções da cantora e compositora: Caixinha de Música, 
que dá nome ao novo trabalho, Orgulho e Nada Mais e 
Gente Feliz (esta também registrada em faixa-bônus com 
grupo BaianaSystem).Canções do repertório do show 
Delicadeza, em que Vanessa se apresentava acompanhada 
de piano, violão e guitarra, foram registradas nesse novo 
trabalho e também fazem parte da nova turnê. É o caso 
de Love Will Tear us Apart, clássico do grupo inglês Joy 
Division, Mágoas de Caboclo e Vá Pro Inferno com Seu 
Amor; as duas últimas foram gravadas por Orlando Silva 
e pela dupla Milionário e José Rico, respectivamente. 
Também estão no roteiro de Caixinha de Música, Ai, Ai, 
Ai, Amado, Boa Sorte/Good Luck, Não Me Deixe Só e 
Ainda Bem.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. De Quinta (20) a 
sábado (23) às 21h30. Ingresso: R$ 60.

Vanessa da Mata apresenta sua Caixinha de Música.

“Fazendo Cena –
Invadindo os Bastidores”
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alista e teatro contemporâneo. 
Depois do espetáculo é que 
acontece a inusitada fuga pe-
los bastidores, numa espécie 
de expedição, conduzida por 
profi ssionais da equipe técni-
ca do teatro, que passa pelos 
camarins, coxias, por baixo 

do palco e fosso da orquestra. 
Os técnicos mostram o fun-
cionamento do equipamento 
de som, da iluminação e da 
máquina cênica. Explicam, 
por exemplo, a diferença entre 
as diversas afi nação de luz, 
o que é proscênio, boca de 

cena, urdimento, adereços e 
cenografi a, entre outras curio-
sidades. Com Sidnei Caria e 
Thiago Andreuccetti. 

 
Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco 

de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000. 
Domingo (23) às 11h. Ingressos: R$ 80 e 
R$ 40 (meia).

Lançamento
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Lançamento 
Irene Atienza, cantora e compositora, apresenta o seu mais 

recente trabalho “Salitre”, produzido pelo baixista Swami Jr. 
Espanhola de nascimento e reconhecida internacionalmente, Irene se formou 
em piano pelo Conservatório Ataulfo Argenta (ESP) e desde muito cedo 
começou a compor. Seu trabalho baseia-se em ritmos latinos americanos, 
com predominância ao fl amenco e bolero. Foi chamada para apresentações 
no Festival Internacional de Jazz de Barcelona e do Buenos Aires Festival 
Internacional de Música (BAFIM). Já se apresentou na Virada Cultural em 
2014 e em 2013 e 2017, fez parte do elenco e da trilha sonora das novelas Flor 
do Caribe e Sete vidas, ambas dirigidas pelo renomado Jayme Monjardim, na 
Globo. O álbum Salitre, lançado em 2018, é um trabalho autoral da cantora 
e conta com participação especial do cantor Lenine na faixa “Grão de Sal”.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. Quinta (20) às 20h30. Ingres-
sos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Concerto
Com regência de William Coelho, Coro da Osesp interpreta Giovanni 

Pierluigi da Palestrina, Heitor Villa-Lobos e Knut Nystedt. Criado em 
1994, como Coro Sinfônico do Estado de São Paulo, o Coro da Osesp 
(como é chamado desde 2001) reúne um grupo de cantores de sólida 
formação musical e é uma referência em música vocal no Brasil. 

Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400. Sábado (22) Às 16h. Entrada franca.

Atitude positiva
“Pensamentos positivos fazem você feliz. Como resultado, 
suas expectativas em relação aos outros diminuem. Isso 
não signifi ca que você não se importa com eles mas que 
você não pede mais por amor, respeito, reconhecimento 
ou até mesmo calma a eles. Isso torna seus relaciona-
mentos muito mais fáceis e duradouros. Quando você 
tem felicidade interior, você tem a força para aceitar as 
outras pessoas como elas são sem esperar que elas sejam 
diferentes. Essa aceitação gera paz nos relacionamentos. 
Com uma atitude positiva você pode relacionar-se com os 
outros exatamente do jeito que você é, com suas virtudes 
e limitações.”

Brahma Kumaris


