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Divulgação

Jorge Vercillo

Rhapsody em São Paulo

A banda italiana de
power metal sinfônico
Rhapsody apresenta
a 20th Anniversary
Reunion Farewell Tour

Divulgação

Lazer & Cultura

este show, o grupo convidado para
abrir o evento será
a banda Soulspell, liderada
pelo baterista Heleno Vale.
Atualmente, o Rhapsody é
formado por Fabio Lione
(vocal), Luca Turilli (guitarras), Dominique Leurquin
(guitarras), Patrice Guers
(baixo) e Alex Holzwarth
(bateria). O show faz parte
da segunda perna da 20th
Anniversary Reunion Farewell Tour. A banda tem
apresentado um repertório
bastante variado com músicas como ‘Emerald Sword’,
‘Wisdom Of The Kings’,
‘Knightrider Of Doom’,
‘Symphony Of Enchanted
Lands’, ‘Dawn Of Victory’,
‘Lamento Eroico’ e ‘Holy

N
O cantor Jorge Vercillo apresenta a turnê “A Experiência”, onde reúne seus maiores sucessos e novas
canções. No repertório, sucessos de todas as fases
da carreira de Jorge Vercillo, como “Ela Une Todas
as Coisas”, ”Final Feliz”, “Monalisa” e muito mais,
incluindo “Talismã sem Par” e “Pode Ser” do álbum
mais recente, “Vida é Arte”. Este espetáculo também
será laboratório para testar duas músicas ineditas,
“Minhas Escolhas”, feita em parceria com o gaúcho
Antônio Villeroy, e “Samba Oração”, em homenagem
ao filósofo e compositor Jorge Mautner.
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta
(12) às 21h30 e sábado (13) às 21h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 150.

Alimente a sua Alma
Torne-se mais consciente do valor de sua energia. Muito é
desperdiçado em busca do que não é importante para você
e este é exatamente o momento de reorientar os seus pensamentos. Aumente os sucessos de sua vida, concentrando-se
em você e elevando a sua vibração.

E quando Chiquinho toma coragem para se
declarar para ela, Mariazinha decide ir embora
para a capital. A Cínica Cia. traz para crianças e
adultos uma celebração dos costumes, poesias
e brincadeiras que podem conviver muito bem
com a contemporaneidade e o urbanismo das
cidades grandes.

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)

Agir como
o artista
de vanguarda

O mais
extenso da
França é
o Loire

Cobertura
da coroa
do dente
"(?) Solidão", de
Lulu Santos (MPB)

Que inspira
muita
emoção
Vinho
de uso
medicinal
Senhor
(abrev.)

Instituição voltada
para o comerciário
Nossa!
Carne do
"picadinho"
"National",
em NBA

"Senta a
(?)!", lema
de grupo
da FAB
Califa sucessor de
Maomé
(Rel.)

Gás
usado na
decoração
"kitsch"

Marca da
obra do
perfeccionista

Material
usado contra queda
de cabelos

Período
próximo a
24 horas
em Marte
Concede
Animal
da feira
pecuária

Peça mecânica da
bicicleta
Conjunto
de pétalas
da flor
A (?): te

Paço (?),
edifício
colonial
carioca
Então
Título de
Odilo
Scherer

Utilidade
do cimento
na massa
Esmeradas
Incorporação (de
conhecimento)

Formato
do palito
de dentes

Desafio
constante
para o
surfista

"Sex (?)
the City",
série dos
EUA (TV)

A maior
cidade da
Jordânia

Manabu
Mabe, pintor nipobrasileiro

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é carismático, muito dedicado e
com senso de seus objetivos. Boa aparência e originalidade ao vestir-se.
Também é prático e realista ao enfrentar os desafios da vida. É também
sempre muito desconfiado dos motivos e intenções das pessoas. Por
isso, perde chance de relacionar-se com pessoas úteis que poderia
ajudá-lo a impulsionar seus planos e ajudar a realizá-los. Tende a ser
muito prudente em tudo, até mesmo nas pequenas tarefas. Sendo lento
e metódico, jamais desiste dos seus ideais, até alcançá-los.
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.

BANCO

32

Solução
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Leão
(23/7 a 22/8)

Olá!
Ondas
Tropicais
(abrev.)

Tem direito a (algo)
Liberdade; confiança
(fig.)

O
T

Escorpião
(23/10 a 21/11)

"O Senhor dos (?)",
trilogia de filmes
Postura editorial de
tabloides britânicos
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Áries
(21/3 a 19/4)

Trecho
cantado pelo "backing
vocal"

Comemorações e aniversariantes do dia

SEXTA 05 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Tarcila, São João Neuman,
Santa Emiliana, São Eduardo e São Simeão Estilita. Dia dos Gênios
da Humanidade, cuja virtude são os desafios. Hoje aniversaria o rei da
Espanha Juan Carlos de Borbón que chega aos 81 anos, a atriz Diane
Keaton que nasceu em 1946, o cantor Marilyn Manson que completa
Atrair boas 49 anos e a atriz Julia Almeida que nasceu em 1983.

Simpatias que funcionam energias durante todo o ano: No dia 6 (sábado) abra uma garrafa de
champanhe (ou espumante) e encha uma taça. Pegue um papel
dourado e corte em um quadrado que pode ser bem pequenininho
(5cm por 5cm) e deixe em cima da mesa perto de você. Corte
uma romã ao meio. Pegue a taça e faça uma saudação ao Mago
Baltazar dizendo algo do tipo Salve São Baltazar erguendo a taça.
E logo a seguir, beba um gole. Coloque uma sementinha de romã
na boca e limpe-a todinha até só sobrar a semente. Aí, pegue a
semente e coloque no papel dourado. Erga a taça novamente
e faça a saudação ao Mago Melquior e repita todo o processo.
Faça o mesmo para o Rei Mago Gaspar. Ao colocar todas as 3
sementinhas no papel, dobre-o para que ele fique bem dobrado
e fechadinho e coloque-o na sua carteira em um lugar que fique
o ano todo, quietinho e intocado. No ano seguinte quando for
refazer a simpatia, enterre o papel antigo no jardim, faça a simpatia
e coloque-o na carteira para atrair boas energias no ano todo.

Morador
temporário
da Cidade
Olímpica

© Revistas COQUETEL
Amanhã,
em francês
Desinência
do plural
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CORVO – Vê-lo:
indica perigo eminente. Alguém deseja apoderar-se dos seus bens. O corvo
relaciona-se com roubo, gente desconfiada. Enxota-los ou
mata-los: perigo afastado. Mas o corvo pode também significar
purificação, melhoria do ambiente familiar ou de trabalho.
Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Prós e
contras
Conjunção
que indica
condição

Dramaturgo das
"tragédias cariocas",
que abordam a sordidez da sociedade
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Dicionário dos sonhos

Há um sentimento de tédio que
precisa de motivação, planejando o
que vai fazer depois do aniversário.
O dia é bom para cumprir melhor
as tarefas de rotina, sem precisar
ocupar os holofotes e as atenções
de todos. Pode sentir-se indisposto
para agir até lá, saiba esperar seu
natalício. 53/353 – Branco.

Hábitos de
culturas
diferentes,
aos olhos
do estrangeiro
(Antrop.)

N

Aquário
(20/1 a 18/2)

Preserve a realidade, embora não
deva deixar de sonhar com o futuro
e com coisas novas e avançadas. As
renovações trazem novos interesses
para você neste final de mês. Depois
do aniversário irá colocar planos
de longo prazo em ação, mas saiba
esperar até lá, não se precipite.
67/467 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Saturno
permite focar nas atividades e metas
que tem pela frente. No final do dia
será mais fácil tornar realidade o que
está na sua mente. Após um longo
dia de trabalho no final dele será melhor relaxar e descansar mais cedo
no final desta sexta.34/234 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Procure realizar seus negócios com
bom senso e começará a ganhar mais
dinheiro. Uma parceria inesperada
pode acontecer e ajudará a melhorar
seus ganhos materiais. Muito trabalho e organização na primeira sextafeira do ano com Saturno, seu astro
em bom aspecto. 74/374 – Marrom.

Desde cedo à mente está ágil, mas
pode faltar a palavra certa para
conseguir ser bem compreendido.
Alguém próximo pode estar precisando de você e terá que ajudar. Talvez
esteja se descuidando do que já
possui, querendo ainda mais de forma
ansiosa e perigosa. 95/495 – Verde.

A Lua entra em seu signo desde
cedo e dá audácia para as ações. As
melhorias no trabalho irão começar
no próximo mês de fevereiro, por
isso espere um pouco mais. Tudo
o que você retomou, depois de
uma parada, fará sua vida andar.
29/629 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Controle e a inquietude e evite viver situações fora da realidade que
provocam as tensões que abalam a
saúde. Procure ouvir opiniões e depois, com certeza irá agir e resolverá
situações pendentes. Insegurança
diante do desconhecido e frieza nas
relações pessoais pode atrapalhar o
seu dia. 46/446 – Azul.

O mau aspecto pode levar você a se
expressar de forma irresponsável e
chegar ao limite em uma situação. A
Lua em Virgem desde cedo melhora
o apego aos detalhes. Os sonhos
substituem a dura realidade neste
dia, que será mais tenso a noite.
46/246 – Amarelo.

Cuidado com os maus pensamentos que o afastam da realidade e o
fazem perder oportunidades. Antes
de irritar-se, veja se tudo não está
apenas na sua cabeça. À noite irá
enxergar melhor a realidade de uma
situação. É bom dar curso a imaginação e expressar suas emoções.
54/354 – Amarelo.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Atitudes egoístas serão depreciadas
e podem acabar lhe fazendo muito
mal. Por isso não pense apenas em
si mesmo. O orgulho e a reserva dão
insegurança diante do desconhecido
e provocam frieza. Não veja apenas a
realidade, mas sonhe mais com aquilo que deseja realizar. 47/447 – Verde.

Curta os prazeres e acalente os
sonhos que deseja realizar. A curiosidade irá trazer situações inusitadas.
Não discuta e nem brigue, seja mais
atencioso com suas amizades, para
que isso seja recíproco. Tudo que
imaginar e acreditar ser possível
poderá acontecer no final desta sexta.
91/791 – Branco.

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre

Serviço: Sesc Campo Limpo, R. Nossa Senhora do Bom Conselho,
120, Campo Limpo. Sábado (6) e domingo (7) às 15h e dias 13 e 14
às 16h. Entrada franca.

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

A Lua em bom aspecto com Saturno permite focar nas atividades
e metas que tem pela frente. Há
agora preocupação excessiva e
responsabilidade com o ambiente
em que se vive. A noite será bom dar
curso à imaginação, de forma feliz e
inventiva. 86/386 – Cinza.

O Mantra para hoje é: “Hoje é um bom dia para ter um dia
fantástico.”

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/52CF-DB27-D9BF-D640

Passando pelas principais canções tradicionais
do nosso interior, o espetáculo musical “Histórias
da Roça” traz a simplicidade do povo da roça e
alguns dos seus esquecidos costumes. Mariazinha e Chiquinho moram em roças vizinhas. Ela
gosta de cantar e ele de poetizar. Desde muito
novos brincam com o que o interior tem de melhor: espaços amplos onde é permitido correr,
prosear, comer comida boa e bailar. Aos poucos
os sentimentos vão aflorando e se modificando.

Ter pensamentos puros ajudará a abri-lo e elevá-lo de modo
que você possa receber situações desejadas, pessoas e coisas
positivas e úteis em sua vida. Não se preocupe com coisas
que você não pode controlar e se concentre nas coisas que
pode, como os seus pensamentos. Você nem sempre pode
controlar o que flui em sua mente, mas pode controlar o que
permanece lá.
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Câncer
(22/6 a 22/7)

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista,
1281, tel. 4003-1212. Domingo (7) às 20h.
Ingressos: De R$ 55 a R$ 280.

Evolução da Alma

Esta sexta é o décimo nono dia da lunação. Desde de manhã, as 06h13 a Lua ingressa em Virgem e promete um
dia que deve ser bastante produtivo. A Lua em bom aspecto com Saturno permite focar nas atividades e metas que
tem pela frente. Muito trabalho e organização na primeira sexta-feira do ano. À noite a Lua forma um aspecto
negativo com Netuno que pode deixar vulnerável. Após um longo dia de trabalho no final dele será melhor relaxar
e descansar mais cedo no final desta sexta.

Libra
(23/9 a 22/10)

trechos suaves de piano e
vozes femininas a pesados e
densos corais com guitarras
distorcidas e orquestrações.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Divulgação

Horóscopo

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

em seus 4 álbuns lançados
mundialmente. Trata-se da
saga de Timo, um jovem que
busca respostas para suas
estranhas visões. O show é
repleto de passagens marcantes que transitam entre

3/amã — and. 6/argila — demain. 16/costumes exóticos.

Serviço: Teatro Raul Cortez,
R. Doutor Plínio Barreto, 285,
Bela Vista, tel. 3254-1631. Sextas
e sábados às 21h e aos domingos
às18h. Ingressos: sábados R$ 80,
domingos R$ 70 e as sextas R$
60. Até 25/ 03.

Thunderforce’. A banda
Soulspell é pioneira no estilo
Metal Ópera no Brasil. Seu
show teatral conta com 7
vocalistas no palco, além de
5 instrumentistas. Suas músicas narram a história contada

Musical “Histórias da Roça”

Injustiças
sociais
Reynaldo Gianecchini
e Ricardo Tozzi protagonizam o drama do
americano Rajiv Joseph,
Os Guardas do Taj com
estreia no próximo dia
13/1. Dois guardas são
proibidos de olhar para
o esplendor do Taj Mahal
em sua inauguração, em
1648. Nos dias atuais,
uma dupla enfrenta
injustiças sociais e políticas diante do monumento.

Rhapsody

