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São Paulo, terça-feira, 14 de novembro de 2017

Divulgação

ça, respeito, amizade e democracia. Com Kleber Danoli,
Taiane Lorenna, Thais Lucena, Bruna Varga, Amanda

Hip hop nacional

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)

Divulgação

Extensão de
arquivos
de Word
(Inform.)

Zagueiro
do 7x1
Mais, em
inglês
Patrão
(p. ext.)
Logo, em
inglês

Sentido da
palpação
Conheço
(?)
Campbell,
modelo

A mais
longa do
corpo
humano é
a safena

Coberta
de areia
Vento
ameno

Rodrigo
(?), ator de
“Carandiru” (Cin.)

A última
temporada
da série
“Friends”

“Mundial”,
na sigla
OMS

Unidade
de medida
do adoçante líquido

Unidade
na área de
trabalho
do PC

O autor
que não
revela seu
nome
Culto
praticado
no Haiti
Finalizam

Partido de
Ronaldo
Caiado
Alexandre
Herchcovitch,
estilista

Presa favorita do
tubarãobranco
“(?)-se o roto do
esfarrapado” (dito)
Jabuti e jabota ou
cavalo e égua (Zool.)

BANCO

Ponto
convertido
em saque
(tênis)

Ídolo, em
inglês
Nome da
letra “F”
(?) querido: recebe
presente
no Natal

31

Solução

A

Libra
(23/9 a 22/10)

Título de
Melania
Trump
(2017)

AC

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Cimo

Poeta que
se acompanhava
à lira

Sufixo de
“encostada”

E

O nativo de Escorpião deste grau é simpático, fiel e sempre está
fazendo alguma coisa. É também idealista e altamente intuitivo. Geralmente coloca seu trabalho em primeiro lugar julgando aos outros
principalmente no que se relaciona ao profissional. Costuma ter boas
relações sociais, embora seja muita vezes um tanto tímido. É de uma
sinceridade absoluta, idealista e sempre voltado para as grandes causas
da humanidade. Gosta da literatura, da poesia e de aprofundar-se nos
estudos. A inquietude e a constante insatisfação podem também levá-lo
a fazer grandes mudanças na vida.

Entende
(pop.)
Ousada;
destemida

(?) e celulite: imperfeiçõesalvo da
“ditadura
do corpo
ideal”

I
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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.

O nativo do dia

Risco do
trapezista

P

Para afastar pessoa inoportuna: Precisa de 1
punhado de erva cidreira 1 pedaço de pano branco, 1
pedaço de papel com o nome da pessoa. Com o pano
faça um saquinho, coloque dentro a erva e o papel com
o nome. Ao sair de casa, leve este pacote e coloque
numa planta seca ou árvore seca, fazendo o seu pedido.

Neste dia

M

Simpatias que funcionam

TERÇA 14 de Novembro de 2017. Dia de São Leopoldo, São Nicolau
Tavelic, Santa Veneranda, São Serapião, São Filomeno, São Lourenço,
e Dia do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia da Indústria
Automobilística, Dia do Desporto Amador, Dia da Alfabetização e Dia do Bandeirante. Hoje aniversaria o príncipe Charles da
Inglaterra que chega aos 69 anos, o ator, compositor, cantor e violeiro
Almir Sater que nasceu em 1956 e o baterista, percussionista, tecladista,
pianista, compositor Travis Baker que nasceu em 1975.

Material biodegra- Chamada no fim de fragmentos
dável de talheres e de matérias jornalísticas on-line,
copos descartáveis Hiato de direciona para o texto
Enigma verbal
“miolo” Auxiliares na íntegra

V

DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a
chance de uma grande realização profissional. Que
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos.
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15,
29, 47, 78 e 89.

Comemorações e aniversariantes do dia

© Revistas COQUETEL
(?) Civil:
regula a
internet no
Brasil

E

Dicionário dos sonhos

Viverá situação positiva numa
atividade que vem exercendo que
sofrerá alterações importantes
neste mês. Esperanças renovadas
e boas oportunidades no trabalho.
Os problemas logo se resolverão
desde que acredite nas soluções
que deseja. 92/592 – Azul.

“A.I. – Inteligência (?)”,
filme de Spielberg
Automobilismo e
motociclismo
Período
geológico
de frio
extremo

RO

Procure não ser impaciente com as
coisas e as pessoas. Com o Sol na casa
onze no final da semana, já começará
a isolar-se e fugir de situações difíceis
que deveria enfrentar e resolver o
que estiver ainda pendente. Mantenha a calma para não tumultuar
a vida afetiva neste final de ano.
82/582 – Verde.

Com o Sol perto do seu signo aproveite para programar viagens e rever
as mudanças que pretende realizar.
Alterações na rotina e melhorias
em seu ambiente podem ser feitas
esta semana. Logo depois de passar
o aniversário terá algo novo, mas
saiba esperar o momento certo de
agir. 68/968 – Azul.

www.coquetel.com.br
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O dia não é bom para negócios, mas
será neutro para outros fins. Atitudes
positivas ajudam a superar os obstáculos profissionais. Use sua mente e
imagine o que deseja que aconteça
no ano de 2018. Evite, no entanto
viagens fora da rotina ou improvisadas na última hora. 22/322 – Branco.

O dia é ideal para olhar uma antiga
questão por outro angulo. Melhora
a sua situação financeira através do
seu talento profissional ou comercial.
Trate de assuntos modernos e avançados, faça reformas e mudanças.
Sentimento de posse atrapalha a
felicidade a dois. 81/581 – Branco.

A insatisfação tende a trazer problemas junto da família e dos amigos
nesta terça. Bom para encontro com
amigos, mas deve evitar a tendência
a crítica mais acentuada. Assuma os
compromissos acertados anteriormente e não se arrependa deles na
última hora. 24/324 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

V

A Lua em Libra estimula os contatos
e os acordos. Um bom dia para buscar
o equilíbrio e a ponderação. O dia
não favorece os contatos afetivos,
mas a tarde o convívio melhora e as
situações tensas serão resolvidas,
desde que se decida a procurar
soluções práticas. 93/593 – Verde.

Será um dia positivo para as relações
sociais e para a associações em geral.
Faça uma revisão de suas condições
veja o que poderá gastar no final
do ano. Seus desejos mais secretos
tendem a se realizar se colocar em
prática as reformas necessárias neste
final de 2017. 43/243 – Amarelo.

Serviço:Unibes Cultural, R. Oscar
Freire, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333.
Quinta (16) às 20h. Entrada franca.

F

Conviva mais com as pessoas mais
íntimas, ou pais, filhos e irmãos.
Caminhadas e atividades que promovam o contato com o campo ou ao
ar livre tendem a relaxar e a deixar
a mente limpa. Aproveite para fazer
melhorias tanto em casa como no
trabalho. 76/876 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Mercúrio
expande a mente e permite diálogos
construtivos. Estude e aprenda mais
sobre um assunto que lhe interessa.
Sua imaginação criativa irá melhorar
sua vida. Momento feliz na intimidade com solução de problemas.
16/516 – Cinza.

A Unibes Cultural, como hub
paulistano da cultura, tem como
premissa abrir seu espaço e
programação para temas que
falam à cidade e seus habitantes
de maneira mais direta e que tenham a arte como forma de expressão e de discussão. Dentro
dessas premissas, no próximo
dia 16 (quinta-feira), às 20h, o
centro cultural abre seu teatro
para comemorar os 40 anos
de atividade do Célia Helena
Centro de Artes e Educação e
para debater, com diferentes
gerações de atrizes, o papel
da escola e da mulher na cena
brasileira. O evento é gratuito
e a capacidade do Teatro da
Unibes Cultural e de 296 pessoas. Inscrições pelo site ( unibescultural.org.br). telefones
(11) 3065-4345/98635-3280.

Show de Emicida terá participações de Pitty,
Karol Conka, Caetano Veloso, Rael e Rashid,
entre outros.

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

A Lua em Libra estimula os contatos
e os acordos. Um bom dia para buscar
o equilíbrio e a ponderação. Reflexão, prudência e consideração pela
opinião do outro. Reflita e reforme
aquilo que não vai bem e não deixe
passar uma chance. Siga um plano
terá bons resultados. 45/245 – Azul.

Comemorando
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Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Segunda
(20) às 19h. Ingresso: R$ 140.

Serviço: Parque do Ibirapuera, Av.
Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 7,
Ibirapuera, tel. 5574-5177. Domingo às
11h. Entrada franca. Até 26/11.
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Um dos maiores nomes do hip hop nacional na
atualidade, Emicida grava dia 20 de novembro
seu primeiro DVD oficial, em show que promete
ser histórico e vai celebrar toda a sua trajetória, desde as primeiras batalhas na Santa Cruz.
A apresentação será uma grande celebração
com Emicida apresentando músicas inéditas e
passeando por sua discografia completa, desde
a primeira mixtape, “Pra Quem Já Mordeu um
Cachorro por Comida até que Eu Cheguei Longe”, até sucessos mais recentes como “Bang”, “A
Chapa é Quente” (indicada ao Grammy Latino
2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e “Mandume”.
Emicida também receberá vários convidados
especiais: Pitty, Karol Conka, Caetano Veloso,
Rael, Vanessa da Mata, Drik Barbosa, Guimê,
Coruja BC1, Rashid, Prettos, Muzzike, Amiri e
Raphão Alaafin. “Este DVD é um agradecimento
aos fãs, aos amantes de nossa música e filosofia.
É também uma possibilidade de levar as pessoas
para dentro de um show pela nossa perspectiva”,
diz ele.

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Será um dia positivo para as relações sociais e para a associações em geral. A Lua em
Libra estimula os contatos e os acordos. Um bom dia para buscar o equilíbrio e a ponderação. Reflexão, prudência e consideração pela
opinião do outro. A Lua em bom aspecto com Mercúrio expande a mente e permite diálogos construtivos. Manter a harmonia à noite
pode ser um grande desafio, a Lua em conjunção com Marte pode nos deixar irritados e impacientes, principalmente com as pessoas
mais íntimas. É importante também, saber controlar o espírito crítico, característica deste signo e não criticar pessoas próximas.
Há maior chance de falta de entendimento nas comunicações e conflito
de ideias. Se surgirem confusões
não se irrite facilmente e tudo se
resolverá. As paixões o impulsionam
a agir de forma mais estável neste seu
dia favorável da semana. Dia ótimo
para fazer escolhas. 90/390 – Verde.

Zássi, Giulia Sartorelli e Lucas
Stevanato. Observação: em
caso de chuva o espetáculo
será cancelado.

E

Em minhas próprias lutas e em minha própria escuridão, encontrei
pepitas de ouro cintilantes que me transformaram. Uma destas
pepitas é a compreensão de que estamos todos conectados, que
temos valor e que não estamos sozinhos. Há um mundo inteiro
de pessoas aqui fora que se preocupam e compreendem. Se você
está em sua própria escuridão, eu gostaria de lembrá-lo disto. Às
vezes, a vida pode parecer tão sombria – como se não houvesse
luz em qualquer lugar. Acredito honestamente que há luz, até
quando você não pode vê-la e que as pessoas aqui fora que se
preocupam e compreendem, estão segurando velas para você. A
luz desta vela é algo que você pode alcançar e segurar. Gostaria
de oferecer uma vela aqui. Gostaria de lembrá-lo de que você tem
valor e que a sua jornada agora irá levá-lo as suas próprias pepitas
de ouro, se você o permitir. Respeite-se enquanto faz esta jornada
e seja gentil com você mesmo. – Terri St. Cloud

Elenco da peça infantil “A Nossa Comunidade”.
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Pepitas de Ouro
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ReflRefl
exões
exões
Reflexões

ão bastasse, misteriosamente, seus
objetos mais valiosos
começam a sumir, ameaçando a harmonia e amizade dos
integrantes da comunidade.
Desvendar o culpado será
tarefa para os personagens
e também para o público.
Nesta Comunidade é possível refletir de forma lúdica,
divertida e interativa temas
importantes como confian-
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Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (21) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

Na peça 5 seres
fantásticos, o Mágico, a
Sereia, a Bruxa de Pano,
o Roque, e a Bailarina,
comemorando o
primeiro aniversário
da Nossa Comunidade,
quando são
surpreendidos com a
visita de dois macacos
muito atrapalhados,
que chegam de
penetras
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Amor Geral

Divulgação

“A Nossa Comunidade”
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Fernanda Abreu apresenta o show Amor Geral cheia
de suingue e balanço traz uma mensagem de tolerância
e respeito às liberdades individuais, com a participação
especial da Focus Cia. de Dança. No repertório seis
músicas do álbum inédito Amor Geral, além de grandes
sucessos da carreira da artista que teve toda a sua discografia relançada nas plataformas digitais em agosto de
2016. Acompanhada por uma banda suingada composta
por Tuto Ferraz na bateria e programação eletrônica,
André Carneiro no baixo, Fernando Vidal na guitarra e
Donatinho nos teclados, completam o time Alegria Mattus nos vocais e a bailarina Victórya Devin. No set-list,
além de trabalhos do mais novo álbum como Outro Sim
(Fernanda Abreu, Gabriel Moura, Jovi Joviniano), Saber
Chegar (Fernanda Abreu/Donatinho/Tibless/Playpires),Deliciosamente (Fernanda Abreu/Alexandre Vaz/Jorge
Ailton) e Amor Geral (Feranda Abreu/Fausto Fawcet/
Pedro Bernardes), a cantora apresenta clássicos como
Rio 40 Graus (Fernanda Abreu/Carlos Laufer/Fausto
Fawcett), Veneno da Lata (Fernanda Abreu/ Will Mowatt),
Jorge de Capadócia (Jorge Ben Jor), entre outras.

Horóscopo

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

3/ace. 4/aedo — idol — more — soon. 5/marco. 19/leia matéria completa.

Lazer & Cultura

