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A cantora Vania Abreu
mostra o novo show
“Venturo”, dia 7 de
novembro

Vania Abreu

Divulgação

Divulgação

Comemoração

enturo é sinônimo de
futuro. E a cantora
volta aos palcos com o
desejo de mover perguntas e
sentimentos. Acompanhada
por João Cristal (teclado),
Xinho Rodrigues (baixo) e
Chrys Galante (percussão)
traz no repertório uma seleção de canções gravadas em
seus discos de carreira como
Na Volta Que o Mundo Dá
(Vicente Barreto/Paulo Cesar
Pinheiro), Migrou (Chico César), Bem ou Mal (Maurício
Gaetani), As Quatro Estações
(Maurício Gaetani/Ary Sperling/Cláudio Rabello) ePra
Falar de Amor (Tenison Del
Rey/Paulo Vascon). Há tam-

V

Serviço: FAAP - Centro de Convenções.
R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 36627288. De segunda, quartas quintas e sextas
das 10h às 18h e aos sábados e domingos
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 7/11.

Horóscopo

Monólogo

Entre os dias 1º e 25 de novembro, a Cia. Teatro do Incêndio
abre inscrições para o 3º Edital A Aurora é Coletiva – Residência
Artística. Serão selecionados dois coletivos teatrais para desenvolverem trabalhos de pesquisa estética e/ou imersão em suas
produções. Durante quatro meses (de 1º de dezembro de 2017
a 18 de abril de 2018), os grupos poderão trabalhar nas dependências da sede do Teatro do Incêndio, tendo apoio financeiro
de R$ 16.000,00. As inscrições devem ser feitas unicamente
pelo portal SP Cultura ( http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
projeto/3248/), onde pode ser acessado o regulamento e o edital.
Os selecionados serão convocados para uma reunião a fim de
formalizar a parceria, até o dia 30 de novembro.

Renato Wiemer no monólogo Aqui Jaz Hery.
A escrita polissêmica e cheia de
possibilidades do autor canadense
Daniel MacIvor (conhecido no Brasil por In On It) na peça Here Lies
Henry ganha uma versão dirigida,
traduzida, concebida e interpretada
pelo brasileiro Renato Wiemer, e com
direção artística de Kika Freire, no
monólogo “Aqui jaz Hery”. A peça
apresenta um homem que entra em
uma sala cheia de gente e começa
a explicar “convincentemente” uma
série de fatos sobre a existência
humana. Nem ele mesmo sabe se é
verdade - e nem teria como saber por que mente tanto a respeito do

amor, da morte, da homossexualidade, do corpo e da própria mentira. Ele
se obriga a imaginar respostas para
questõe s como: O que acontece
quando morremos? Como lidamos
com a morte? O amor é real ou
pura invenção da nossa cabeça? É
preferível a verdade ou a felicidade?
Seria o tempo uma mentira universal? A mentira é necessária para a
vida, como afirma o filósofo alemão
Friedrich Nietzsche?
Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro
Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350.
Segundas e terças às 21h. Ingressos: R$ 40
e R$ 20 (meia). Até 19/12.

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

A Lua em mau aspecto com Plutão
deixa as emoções intensas e os
problemas podem vir à tona, ainda
mais mágoas e ressentimentos. A
tarde deve ser mais tranquila. O dia
é bom para renovar estoques, fazer
trocas e permutas, beneficiando as
transações. 53/453 – Cinza.

A Lua plena em Capricórnio ajuda a
se organizar. De manhã pode haver
intolerância e restrições aos desejos e uma maior tendência ao mau
humor. Atitudes fraternas e amigas
ganham destaque favorecendo atividades e encontros em grupo na parte
da noite. 89/389 – Branco.

Dicionário dos sonhos
JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. Ver
muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser atacado,
vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria financeira. Ser
morto ou mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números
da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

Simpatias que funcionam
Para ganhar dinheiro urgente: Esta simpatia deve ser
realizada em uma noite de Lua Crescente. Na noite de Lua
Crescente, acenda uma vela dourada e, numa pequena tigela, adicione cravos-da-índia e a noz-moscada. Misture bem.
Feito isso, apenas se concentre e diga: “da abundância quero
proximidade. Agora eu invoco o toque da prosperidade! Pois
esse é o meu direito, e que assim seja!”. Ditas as palavras,
mantenha-se concentrado e aguarde cerca de 20 minutos
enquanto a vela queima. Passados os 20 minutos, apague a
vela. Não é preciso deixar que ela queime até o fim. A vela não
deve ser apagada com as mãos ou nenhum outro instrumento,
mas sim com um pequeno sopro. Já os cravos-da-índia e a
noz-moscada que estavam na tigela precisam ser enterrados
o mais próximo possível da porta da frente de sua casa – ou
de seu prédio, caso viva em um apartamento.

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

Precisa manter o bom senso nas
relações profissionais na parte da
manhã. Com a Lua plena em Capricórnio é preciso se organizar durante
o dia. O final do dia será de grande
motivação para os deveres e trabalho.
O começo da noite dará a sensação
de que o dever foi cumprido. 58/358
– Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

A Lua em aspecto negativo com
Vênus pode trazer dificuldades
nos relacionamentos torna difícil
estabelecer algum acordo. Aliviam
as tensões dos últimos dias e surge
uma grande motivação. Até ganhos
através da compra ou venda aumentam. 87/287 – Branco.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Aproveite para encontrar soluções,
evite o mau humor por questões corriqueiras. A Lua em seu signo ajuda
a organizar a vida e colocar tudo nos
seus devidos lugares. A posse e as demonstrações de ciúmes atrapalham
no amor. 57/357 – Marrom.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Este período exige muita paciência
e bom senso. Embora possa tomar
decisões, faça isso de forma pensada,
vendo os dois lados de uma situação.
A calma deve ser mantida diante de
situações inesperadas no começo do
dia. Não tenha pressa em nada, deixe
tudo para a tardinha. 87/687 – Azul.

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)

Precisa seguir suas metas, sem
desviar-se do rumo que foi traçado.
Precisa evitar mal-entendido que
acabe provocando graves problemas
pessoais e amorosos nesta quinta.
Mantenha a harmonia e concilie as
situações para poder ser mais feliz
até o final deste ano. 53/153 – Verde.

Nota

Divulgação

Esta quinta é o oitavo dia da lunação. Lua em bom aspecto com Mercúrio permite excelentes ideias desde o início da manhã. Boas novas podem surgir. Embora possa haver instabilidade emocional que tende a prejudicar as relações. A Lua em
aspecto negativo com Vênus pode trazer dificuldades nos relacionamentos torna difícil estabelecer algum acordo. A Lua em
mau aspecto com Plutão deixa as emoções intensas e os problemas podem vir à tona, ainda mais mágoas e ressentimentos.
A tarde deve ser mais tranquila. O Sol em bom aspecto com Júpiter traz maior positividade. Será ótimo eliminar as emoções
negativas para que seja possível seguir um caminho novo de abertura e crescimento.
Lua em bom aspecto com Mercúrio
permite excelentes ideias desde o
início da manhã. Boas novas podem
surgir. As atividades ganham nova
energia e poderá obter o apoio das
pessoas aos seus projetos profissionais. Boa disposição com uma sensação de que o dever foi cumprido.
99/399 – Amarelo.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. Terça
(7) às 21h. Ingressos: R$ 100 e R$ 70.

Haverá durante todo o dia traços
de emoções contidas, frieza em
relacionamentos e a insegurança.
Evite forçar uma situação ou revelar
seu desagrado no começo do dia.
Mesmo assim, pode haver intolerância e restrições aos desejos e uma
maior tendência ao mau humor.
65/465 – Cinza.
Evite agir sem pensar ou usar palavras duras que abalem uma relação
que já esteja difícil. Lua capricorniana gera insegurança quanto
ao próprio valor de cada um. Não
adianta forçar uma situação, pois
irá prejudicar sua imagem pessoal
ainda mais. 78/478 – Verde.

O Sol em bom aspecto com Júpiter
traz maior positividade. Será ótimo
eliminar as emoções negativas para
que seja possível seguir um caminho
novo. Boa disposição com uma sensação de que o dever foi cumprido.
Analise bem para tomar decisão
importante. 78/878 – Azul.

Nesta quinta pode haver intolerância e restrições aos desejos. Procure
pensar antes de falar e dizer o
que pessoas não aceitam em seu
temperamento, evite as queixas e
lamurias. À noite contato com amigos e familiares levantará seu astral
nesta quinta-feira. 88/288 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Outubro de 2017. Dia de Nossa Senhora Mãe da Divina
Graça, São Crisanto, São Boaventura de Potenza, São Flório, São Evaristo,
São Damião de Finaro, e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia do
Trabalhador na Construção Civil e Dia do Oficial de Música. Hoje
aniversaria o cantor e compositor Milton Nascimento que faz 75 anos, o cantor
Belchior que nasceu em 1946 e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é corajoso e com uma tremenda
habilidade para compreender os outros. Como é perfeccionista e idealista não
deve permitir que a sua grande sensibilidade diminua com a sua autoconfiança
e o isole das pessoas. Possui intensa necessidade de imprimir a sua marca
pessoal em suas atividades. Excelente planejador, não tem nenhuma vergonha
de dizer que deseja o poder. Dono de um carisma e de uma liderança natural
será capaz de conduzir as situações que dependam de si próprio, de forma
segura e firme. É sempre procurado pela família e pelos amigos quando a
situação é difícil de resolver.
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.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Tenha um olhar amoroso

Evite uma atitude negativa perante a vida. Por que baixar o
olhar para os esgotos, quando há tanto encanto ao nosso redor? Pode-se sempre achar alguma falha, mesmo nas maiores
obras de arte, da música e da literatura. Mas não é bem melhor
desfrutar seu encanto e esplendor?
A vida tem um lado claro e um lado escuro, pois o mundo
da relatividade é composto de luz e sombras. Se você deixar
que os seus pensamentos se ocupem com a maldade, você se
tornará feio. Veja somente o bem em tudo, e você absorverá
a qualidade da beleza.
Paramahansa Yogananda
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governo para atingir níveis de
líderes mundiais nos campos
de bioengenharia, computadores e ciência espacial, por
meio da introdução de uma
série de “Superprojetos”. No
mesmo dia da inauguração da
exposição, serão feitas apresentações culturais, como
caligrafia, canto tradicional
chinês e tai chi com leque,
realizadas pelos professores e alunos do Instituto
Confúcio. Para participar
da inauguração é necessário
fazer a inscrição (http://bit.
ly/FAAP-CONFUNCIO-AINOVACAONACHINA).

o que está por vir por meio da
música.
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O sismógrafo, equipamento
que registra as vibrações da
Terra, o computador mais rápido do mundo e os primeiros
métodos de impressão são
algumas das invenções chinesas que serão resgatadas
na exposição “A Inovação
na China”. Organizada pelo
Instituto Confúcio para Negócios FAAP, para celebrar seu
5º aniversário, a exposição
reunirá 39 fotografias doadas
pelo jornal chinês Xinhua
News, especialmente selecionadas. A exposição estará
dividida em dois módulos:
As conquistas em tempos
antigos, com imagens que
mostram como a China conseguiu se destacar na antiguidade; e Tecnologias líderes,
que revelará o esforço do

celo Quintanilha). Por meio
da escolha das canções, do
roteiro, de frases e projeções a
artista dialoga com os desafios
de seu tempo refletindo sobre
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Descobertas

bém releituras para clássicos
como, Quizas, Quizas, Quizas
(1947) de autoria do cubano
Osvaldo Ferrès, além da nova
canção“Eu e Meu Amor (Mar-
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Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042.
Sábado (18) às 21h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 140.

Vania Abreu no show “Venturo”.
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No sábado, dia 18 de novembro, o show especial e em
única apresentação: “Agnaldo Rayol, 60 anos depois”.
Em comemoração aos seus 60 anos de carreira, Agnaldo
apresenta um espetáculo pautado por um refinado
repertório que passeia pelos seus grandes sucessos
e novas canções. Um dos maiores nomes da música
brasileira, conhecido nacionalmente por sua voz e com
uma carreira coroada com muito sucesso, com mais de
50 discos lançados e o carinho de milhões de fãs pelo
Brasil e pelo mundo, Rayol já garantiu seu espaço de
honra na música brasileira. O show foi preparado com
muito carinho e será composto por um repertório com
alguns de meus principais sucessos como Ave Maria, Mia
Gioconda, Fascinação, New York, New York, As Rosas
não Falam e Chão de Estrelas. Além, claro, de outras
músicas inéditas”, comenta ele.

3/caá — lac — zen. 4/élan — inpe. 5/elvis. 11/biomedicina.

Agnaldo Rayol.

