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São Paulo, quinta-feira, 22 de novembro de 2017

Na rua

Grupo-XIX em cena.

que sai pela cidade e ao fim
do dia dá uma festa em sua
casa. A obra se passa num
dia na vida dessa mulher que
decide ir comprar as flores
para a festa que dará à noite.
Ela caminha pela Londres do
século XIX imersa em seus
pensamentos, cruzando com
outras pessoas também em

‘A Vida de Maria de Nazaré’
Divulgação

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

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)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Superar desilusão amorosa: Pegue um pedaço de papel
de seda branco virgem e escreva, em forma de cruz, o nome
da pessoa que você amou e não consegue esquecer. Em
seguida, dobre bem o pedaço de papel e coloque-o atrás da
porta de entrada de sua casa e, ao mesmo tempo, reze um
pai-nosso e uma ave-maria, oferecendo ao anjo da guarda da
pessoa. Na manhã do dia seguinte, pegue o pedaço do papel
e coloque-o na porta da primeira igreja pela qual passar.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau tem um compromisso
com a alegria de viver. Criatividade e sensibilidade, versatilidade e muita
curiosidade com pensamentos rápidos e criativos. Gostam de viagens,
aventuras e de conhecer pessoas novas, o que o leva a ter diversos tipos
de experiências. Dizem que quando um sagitariano não dá gargalhadas é
porque alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confiança no futuro e esse bom humor constante nascem de um dos dons mais
característicos de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão da onipotência.

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.

Agita fortemente
(remédio
líquido)
Bairro de
Manhattan
Dele, em
inglês

Idioma inca
Título do
Sidarta
Gautama

Tema
típico da
pintura de
Rafael
"(?) – O
Filme",
comédia
(Cin.)

Tire a
vida de
(?) Lee,
cineasta
(?) Freire
Filho,
diretor
teatral
Exercitou-se
na piscina
Fenda,
em inglês

Imodesta,
como a
periguete
Segmentos
iguais no
quadrado
"Intensiva",
em CTI

Duro
Diz-se do
tempo
chuvoso

Consoante
nasal que
se liga a
"B" e "P"
"Igual", em
"isóbaro"

Dr. (?),
rapper
dos EUA

Superfície
Evidente
Dê início
(a um
negócio)

Doutor Honoris (?),
título conferido a
Lula
Misturar
(as cartas
do pôquer)

BANCO

Saca (o
dinheiro
do banco)

De (?):
tranquilo;
sossegado
(gíria)
Calçado
militar
Hidrogênio
(símbolo)
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Solução

V

Simpatias que funcionam

QUINTA 23 de Novembro de 2017. Dia de São Clemente I, São Columbano, Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a paciência.
Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o Dia do Trabalho. Hoje
aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que completa 63 anos, o ator André
Di Biasi que chega aos 61 anos e o cantor e compositor Carlinhos Brown
que nasceu em 1962.

Alternativa
ao zíper, é
inspirado
no carrapicho
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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

Dama, em Espécie
francês de gaivota
(?) Delevingne,
modelo britânica

Água, em
francês
Enganada

Dinâmica
(abrev.)
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Dicionário dos sonhos

O final do dia o torna mais próximo
do amor e da afetividade que ajudará
a permanecer junto de amigos e
colegas. Valorize seu pensamento,
e irá organizar melhor sua vida
neste final de ano. Vida afetiva fica
bastante favorecida na noite desta
quinta-feira. 61/661 – Branco.

Os mísseis
controlados a
distância

V

De manhã a Lua em mau aspecto
com Urano pode provocar problemas
emocionais, atrasos, mudanças de
planos e instabilidade emocional.
Haverá um forte interesse pelo trabalho e atividades agradáveis, que
tragam ganhos materiais no próximo
ano. 67/367 – Azul.

Depois do aniversário, aproveite
para realizar viagens e se estiver
completando seu natalício nesta semana comemore com seus amigos.
As viagens e passeios programados
podem ser feitos. Aprimore seu
modo de comunicar-se com todos
e faça novas conquistas pessoais.
88/288 – Cinza.

Cidade de
Goiás
Vigor
(pop.)

Cristais
para
banhos de
imersão
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Conflito na relação com amigos ou
com a pessoa amada pode ocorrer
pela manhã. Um novo ciclo de vida
se inicia dando uma maior motivação para ganhar dinheiro. O dia é
propício à saúde e aos tratamentos.
As respostas para suas dúvidas estão
chegando. 96/596 – Vermelho.

Com Sol na casa da família aumenta
a afetividade e a sua sexualidade e
leva a viverem bons momentos. O
dia começa com ótimas revelações
e facilidade para as relações. As
viagens e contatos sociais aumentam a sua disposição para viver
e divertir-se no final do dia nesta
quinta. 07/807 – Branco.

© Revistas COQUETEL
Esmaguem Ação solidária feita É formado pelas estruturas que
com os
pelo Médico Sem revestem externamente o corpo do
pés
Fronteiras Maio, em
homem
Alternativa à
(Anat.)
e pela Cruz Vermelha francês
cafeteira elétrica

Avaliação aplicada
pelo Inmetro
Peça que abafa o
ruído de um tiro (pl.)

Burca,
niqab e
chador
(Rel.)
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Tudo tende a ser tratado de forma
rude e com tensão. Cuidado com
confusões devido ao seu modo de
pensar, que tendem a provocar
certo desequilíbrio no sexo. Nesta
fase mais delicada do ano cuidado
com as palavras. Dedique-se ao
seu trabalho de forma constante e
rotineira. 68/468 – Cinza.

Dê um novo rumo a sua vida, fazendo
as concessões necessárias para conseguir o que é mais importante neste
momento. Porém pode aumentar
durante toda a manhã a tendência a
formar expectativas um tanto grandiosas e difíceis de serem cumpridas.
02/302 – Amarelo.

O Sol no signo oposto, na casa
sete leva a tratar de sociedades e
parcerias, iniciando ou encerrando.
O final do dia o fará mais próximo
do amor e da afetividade que leva a
bons relacionamentos. Rompimento tanto profissional como social
poderá acontecer, tente evitá-lo.
19/919 – Amarelo.

www.coquetel.com.br

BO TA

Aplicando uma maneira mais direta de agir, conseguir fazer a vida
financeira melhorar. É hora de usar
a capacidade de compreender as
pessoas, seus dramas, ambições e
sonhos. O período promete grande
prazer, ativando sua vida sexual
e atraindo a atenção de alguém.
79/479 – Branco.

A Lua em bom aspecto com o Sol
traz vitalidade e faz enxergar novas
possibilidades. O contato com grupos
e amigos também estará evidenciado e pode ser muito estimulante.
Haverá solução rápida de assuntos
importantes nesta semana ainda.
78/978 – Cinza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Haverá definição dos rumos que sua
vida irá tomar nos próximos meses.
Evite a dualidade de pensamento,
e cuidado com a falsidade que pode
prejudicá-lo. Conte com a cooperação de amigos e familiares que
estarão mais afetivos e próximos,
neste final de ano. 80/980 – Cinza.

Libere os apegos a um determinado caminho. É o momento de se libertar
e de começar um novo desafio. Você pode alcançar grandes coisas ao
colocar o foco nisto e este é o momento de redescobrir a sua individualidade. A mudança está indo em sua direção; agora é o momento de decidir
como você quer abordar esta mudança. Os Anjos dizem que é melhor
estar aberto e confiar no poder infinito do Universo. Você tem grande
coragem em seu interior e você é muito mais do que o crédito a que se
dá. Embora haja muito a aprender, você tem o benefício do conselho
sábio, desde que escolha ouvir. Quanto mais você ouve, mais produtivo
se tornará, pois este ser sábio tem uma peça do quebra-cabeça que
parecia estar perdida. Não importa o que você acha que sabe, há ainda
mais a aprender e isto lhe trará grande clareza em sua compreensão. O
mantra para hoje é: “Enquanto eu me liberto do passado, eu recebo a
clareza e a compreensão que preciso para alcançar os meus objetivos e
possibilidades, além dos meus sonhos mais extraordinários”.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Maritta Cury

Esta quinta é o sexto dia da lunação. De manhã a Lua em mau aspecto com Urano pode provocar problemas emocionais, atrasos, mudanças de planos e instabilidade emocional. A Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Aquário
às 18h15. Momento de focar no trabalho, tomar atitudes práticas, promover reformas e contar com imprevistos. A
noite deve ser mais harmoniosa e também pode trazer muita clareza. A Lua em bom aspecto com o Sol traz vitalidade
e nos faz enxergar novas possibilidades. O contato com grupos e amigos também estará evidenciado e pode ser muito
estimulante.
O momento leva a conversas agradáveis e a cooperação das pessoas
dando a necessidade de começar
projetos. Aumenta a ambição, a
energia e a tensão na ação. Em
breve haverá a chance de começar
algo especial. Um sonho pode se
realizar, por isso lute por isso. 56/356
– Vermelho.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Clareza

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista,
tel. 3289-2358. Sábado (25) às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Horóscopo

Serviço: Ponto de encontro: Edifício-sede
da SELJ, Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo (antigo
Banco de São Paulo), Praça Antônio Prado,
nº 9, Centro. De Segunda a quinta às 16h.
Grátis. Até 14/12.
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Trazendo as lembranças da mãe do Cristo em sua
passagem terrena, o solo, que conta com a atuação
de Maritta Cury, revela uma Maria humana, uma
Maria mãe e mulher. ‘A Vida de Maria de Nazaré’
mostra, do ponto de vista de Maria, a cultura e os
costumes da sociedade da época, através das suas
vivências, seu cotidiano com a família e com Jesus. A
peça conversa com católicos, espíritas, evangélicos,
judeus, cristãos e, inclusive, ateus, pois baseia-se na
história, em fatos, para contar a trajetória de uma
mulher simples e de grande amor maternal que
supera a si própria, emergindo como redentora da
humanidade. Baseado no livro ‘Maria’, de Sholem
Asch, o solo narra as lembranças da mãe de Jesus em
sua passagem terrena, revelando uma Maria humana,
uma Maria mãe e mulher. O espetáculo mostra, do
ponto de vista de Maria, a cultura e os costumes da
sociedade da época, através das suas vivências, seu
cotidiano com a família.

Leite, Juliana Sanches, Luiz
Fernando Marques, Rodolfo
Amorim e Ronaldo Serruya.
Produção: Maria Carolina
Dressler.
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Nota- musical

Câncer
(22/6 a 22/7)

seus próprios pensamentos,
todos ligados por uma rede
invisível, submersa, que os
une. Estudantes, comerciantes, donas de casa, um homem
que irá se matar, talvez a
rainha, que passa num carro
oficial, todas essas trajetórias
individuais unidas na sincronicidade das horas. Com Janaina
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Serviço: Tendal da Lapa, R. Guaicurus, 1.100, Água Branca, tel. 3862-1837.
Sábado (25) às 20h. Entrada franca.
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Um espetáculo aéreo, cômico e virtuoso o “Cabaret
Volant”, da Cia Sabatino Brothers. Em cena a França
da Belle Époque do século XIX, representada através
de um show com trapézios, tecido acrobático, equilíbrio sobre arame e barra fixa. Para fechar, haverá um
grandioso número de petit volant intitulado “CanCan
Volant”. O Cancan é uma dança francesa criada em 1850,
realizada por lindas moças vestindo roupas coloridas e
esvoaçantes, com liberdade total de movimentos e ao
som de trombones e cornetas. Com passos acrobáticos,
as dançarinas faziam a cidade de Paris perder a cabeça.
Neste espetáculo a trupe integra a comicidade e surpreende com seu novo virtuosismo. Sob direção cênica
de La Mínima e tendo no elenco com a Sabatino Bros.,
Claudio Costa e Marcos Porto.

ntervenção Dalloway:
Rio dos Malefícios do
Diabo” que estreia dia
27 de novembro. O espetáculo-performance é itinerante.
A peça começa no edifício da
SEL (Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude do Estado
de São Paulo), um prédio
histórico na Praça Antônio
Prado, no Centro. Depois,
o público é convidado para
um trajeto até chegar ao
local onde será construída
uma estufa. O romance Mrs
Dalloway de Virgínia Wolf
(1882-1941) norteia a construção da performance. O
grupo se inspirou pela fábula
de uma mulher de classe alta
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Espetáculo de circo São Paulo, “Cabaret Volant”.

Jonatas Marques

Em seu novo
espetáculo o Grupo
XIX de Teatro convida
o público a caminhar
pelas ruas do centro,
contemplar espaços
públicos e habitar uma
estufa promovendo
outras formas de
ocupar e conviver no
cotidiano urbano

3/eau — gap — his — mai. 4/dame. 5/causa — jataí. 6/harlem. 7/quíchua. 13/véus islâmicos.

Paulo Barbuto

Nas alturas

O coletivo Aruandê Camarado!
nasceu da ideia de Ordep Lemos
e Dadá Jaques em desenvolver
um trabalho voltado para a cultura
negra. O projeto se concretizou
quando reuniram artistas, capoeiristas, comunicadores e outras
cabeças empenhadas em amplificar
a cultura afro-brasileira, bem como a
cultura regional. São eles: Capinan,
Guellwaar Adún, Vicente Dias,
Percussa Obá Okê, Alexandre Lyrio,
Nestor Madrid, Carlos Rezende,
Cláudia Simões, Mestre Alex e Carla
Pita. Aruandê Camarado! é para
ouvir, assistir, ler, fruir, participar, se
identificar e curtir. Por isso se utiliza
da transmídia, onde qualquer plataforma de comunicação é bem vinda,
com conteúdos que se interliguem
e promovam diálogos. Site (http://
aruandecamarado.com).

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

