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“Angel”

“Virgem aos 40.com”

Divulgação

Bem-Vindos ao Cabaré
Apocalipse, um lugar
onde “anjos” estão à
solta para realizar as
suas fantasias mais
secretas

Fetiche é a palavra chave da comédia “Virgem aos
40.com”. que estreia no próximo dia 02/02. Na estória
no dia do seu aniversário, Norma Januário das Dores, se
presenteia com algo muito especial: um acompanhante.
A partir daí suas tentativas para conseguir um simples
contato sexual geram inúmeras situações engraçadas.
Disposta, convoca outros homens, dos mais diferentes
tipos, e vai numa escalada hilariante em busca de seus
objetivos. Norma vai da timidez absoluta a desinibição
total, com uma energia inesgotável até o final, guardando uma revelação surpreendente. Com Aldine e Rafael
Fernandes.
Serviço: Teatro Paulo Eiró, Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, tel. 56868440. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 25/02.

A

Divulgação

Stand-up Comedy

qui, sedução, poder,
dinheiro, amor e ambição se misturam e
ninguém é inocente. Nesse
clima de intensa disputa, Angel é o stripper mais cobiçado,
preferido de uma poderosa
Senadora. Marco, um dos
rapazes, tentou destronar
Angel e acabou se dando mal,
causando a inimizade de Juan
e o temor dos outros garotos,
Roy e Rodrigo. Aparentemente,
nada pode abalar o reinado de
Angel, até a chegada de Baiano, rapaz vindo do interior, de
jeito matuto e inocente, velho
conhecido de Francys. Baiano
é ingênuo e desajeitado, parece
não ser páreo para Angel, mas
seus dotes especiais acabam
conquistando a Senadora e
despertando a ira de nosso
herói. A partir daí, começa uma

Show solo do comediante Dihh Lope.

como receber visitas em casa
e a TPM. Além de assuntos
mais delicados, como o dia em
que experimentou maconha,
aborto e o jeito ideal de morrer.
Serviço: Teatro Adamastor do Centro,
Av. Monteiro Lobato, 734, Centro, Guarulhos, tel. 2087-4186. Sexta (26) às 20h.
Ingresso: R$ 60.

Voz e violão

A exposição “Imaginal” do fotógrafo Daniel
Malva traz as séries O Jardim, com fotografias
realizadas com negativos de grande formato,
documentando uma coleção de anatomia humana; Museu de História Natural, fotos digitais de
coleções particulares e de museus de história
natural do interior do estado de São Paulo; e
Desambiguação, composta por duas obras que
foram fotografadas com negativos preto e branco
35 mm e grande formato.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740,
Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (30) às 21h. Ingressos: R$
R$ 80 e R$ 60.

Serviço: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, R. Ten. Pena,
100, Bom Retiro, tel. 2627-3880. De terça a sexta das 9h às 16h30.
Entrada franca.

Simpatias que funcionam
PARA O EX VOLTAR RAPIDO: Em um prato, coloque água e
2 colheres de açúcar. Escreva em um papel branco seu nome e o
nome da pessoa amada. Dobre e coloque dentro do prato. Deixe
em um lugar que só você saiba por 2 dias. Depois, coloque a água
em um copo e pense na briga de vocês. Continue pensando no
motivo do fim e vá até um lugar tranquilo, despeje a água no
chão, dizendo: “Devagar o chão vai ficando docinho; da mesma
maneira, meu amor vai esquecer os desentendimentos e voltará
correndo para mim, com muito carinho”. Jogue o papel no lixo.
O prato e o copo podem ser usados como de costume.

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)
Libra
(23/9 a 22/10)

CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedoria,
generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta:
obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga.
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso
de autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa
justa. Roxa: decisão definitiva e muita sorte. Verde: confiança
na vida. Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.
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Operação
que
esteriliza
o homem

Sistema
de troca
de marchas
de carros

Daqui a pouco;
em seguida
Companhia Siderúrgica do Atlântico (sigla)

Chefe de
James
Bond (Cin.)
Festa de
despedida
(pop.)
Raça de
boi zebu

“Riso”,
em chats
Conjunção
alternativa

Desejo de
vingança
Insensível;
frio (ﬁg.)
Cantor pop
sertanejo
que gravou
“Meteoro”
Comboio
Uso
informal
de “para”
Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

Oswaldo
Aranha,
diplomata
O estado
de quem
foi pego
desprevenido

Monte (?),
o ponto
mais alto
do Egito

(?) Maravilha,
cantora
gospel

Correio
eletrônico
A poesia
de Bilac
Colunista de Aditivo
tecnologia do sal
do jornal caseiro
“O Globo” (símbolo)

Toque
afetuoso
Soltar a voz
(o leão)
Peça
integrante
de uma
corrente
Rente;
raso
Transporte
alternativo

Etapa
do pleito
eleitoral
(?) comum:
sepultura
coletiva
Destro
Preceito
religioso
3ª nota
musical

(?) Stone,
atriz de
“Instinto
Selvagem”
Formato
da pista de
atletismo

O suposto
habitante
do Planeta
Vermelho
Aquela
que sente
saudade do
que passou

Golpe frontal com o
punho, no
pugilismo
Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
Tesla
romanos (símbolo)

Hora
canônica
Nikolai Gogol, escritor
Letrasímbolo
da escala
Celsius

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 24 de janeiro de 2018. Dia de São Francisco de Salles e
São Timóteo, bispo e mártir, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a
inspiração. Hoje aniversaria o cantor e ator Neil Diamond que faz 77
anos, a atriz Nastassia Kinski que nasceu em 1961, a atriz Carolyna
Aguiar que completa 48 anos e a atriz e modelo Mischa Barton que
nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é criativo e com personalidade
despreocupada, possuidor de diversos interesses, ambicioso e habilidoso
para os negócios. É um lutador e acha todos os hábitos antigos errados.
É tranquilo e cortês, mas gosta de chocar as pessoas mais convencionais,
com atitudes extravagantes. É individualista e amante da liberdade. É
companheiro leal, amigo e tolerante. Tem inspiração poética e artística.
Pode parecer um tanto frio e distante, pois considera as emoções, um
sinal de fraqueza. Fica até um tanto sem graça quando o assunto é
romance.
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

31

Solução

T

Dicionário dos sonhos

Superando alguns problemas, terá
melhoria da situação material e
financeira depois do aniversário.
Problemas vêm acompanhados
da tendência exagerada a críticas.
As pessoas a sua volta devem
ser ouvidas e seus conselhos e
colocações que devem ser levados
em conta ao tomar decisões. 42/242
– Azul.

Neale Donald Walsch
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Lua em mau aspecto com Urano
deixa parte da manhã bem agitada. A
Lua fora de curso desde as 02h17 até
ingressar em Touro às 11h41 e com
isso o astral deve ficar mais calmo.
As atividades ligadas a assuntos
culturais através do comércio
tendem a trazer lucros e são as mais
favorecidas. 87/487 – Branco.

Mais realista e menos romântico,
conseguimos perceber com
quem podemos contar. O dia é
bom para interesses econômicos
prevalecerem e situações se
renovarem. Na parte emocional,
analise friamente a situação e fique
perto de alguém que lhe ajude com
conselhos úteis. 64/264 – Azul.

Equilíbrio

Neste dia de sua vida, querido(a)
amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba...... QUE A MENTE
E A ALMA DEVEM TRABALHAR
JUNTAS SE VOCÊ QUER EXPERIMENTAR A VERDADEIRA
FELICIDADE...Tente não passar
muito tempo exclusivamente em
sua mente. Ela é uma ferramenta
magnífica, mas tem uma perspectiva limitada. Tente não passar muito
tempo exclusivamente em sua alma.
Ela tem uma perspectiva muito
mais ampla, mas você não pode
lidar com a vida física apenas desse
ponto. Se você pudesse, não teria
recebido uma mente. Eis o truque:
equilíbrio Passe algum tempo a cada
dia nutrindo e exercitando a mente
e a alma. Você sabe como fazer as
duas coisas. Então, faça!
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Com a Lua em Touro é hora
de encontrar alguém que queira
compromisso ou então desistir de
quem não quer. É um bom momento
para avaliar a relação. No início da
noite a Lua em bom aspecto com
Saturno estabiliza as emoções e às
20h22 a Lua entra na fase Crescente.
98/398 – Verde.

Precisa resolver situações pessoais
antigas, que ainda o perturbem
nesta quarta. Há certa fragilidade
para compromissos, assinatura de
documentos importantes e fianças.
Cuide da sua saúde e evite viagens
de última hora e coisas extravagantes
nesta metade de semana. 77/877
– Branco.

Alguns contratos e acordos
precisarão de revisão, assim como
antigas ideias e pensamentos
precisam de transformação. Deve
retomar aquilo que começou e por
razões diversas deixou ao acaso, sem
concluir antes, faça agora tudo bem
pensado. 72/272 – Amarelo.

Reflexões
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Ouça opiniões de familiares ou
amigos que poderão ajudar a
realizar planos que tem em mente.
Aconselha-se cuidado com decisões
que impliquem em mudanças
profundas na vida. Ouça um conselho
que pode ajudá-lo muito, ouça a voz
da experiência antes de agir para não
errar. 83/483 – Rosa.

As relações amorosas iniciadas agora
serão felizes, plenas e duradouras.
Compromissos materiais serão
produtivos e poderão gerar lucros.
Arrisque-se um pouco mais se não
continuará tudo como está. É preciso
mudar a rotina para prosperar neste
começo de ano. 45/245 – Amarelo.

Mercúrio em mau aspecto com
Plutão que pede resoluções e
tomada de decisões na comunicação.
Será importante estar aberto para
enxergar novos pontos de vista. Bom
para realizar faxinas, rever hábitos,
começar um programa ou até um
regime. 67/367 – Amarelo.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges
Lagoa, 650, Vila Clementino, tel. 5573-3774.
Quartas e quintas às 21h. Ingresso: R$ 20.
Até 01/02.
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Precisa definir o que sente por
alguém que atrai sua atenção. Muito
entusiasmo nas relações, levando-o
a conquistar e encantar as pessoas
próximas. A Lua em Touro torna
o momento propício para cultivar
os amores duradouros, encontrar
alguém que queira compromisso.
82/182 – Verde.

Obra da
exposição
“Imaginal”.

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

O relacionamento deve melhorar
devido a boa afetividade da lua em
seu signo. Siga adiante tomando
algumas decisões importantes que
foram adiadas e realize aquilo que
foi preparado. É um momento de
retomar atividade que foi iniciada e
deixada ao acaso. 79/479 – Branco.

e Pedro Fabrini. Atriz Convidada:
Cléo Ventura.

Anatomia

Cantor, compositor e baixista da banda Titãs,
Branco Mello canta clássicos da banda, além de
interpretar outros artistas que fazem parte da
sua trajetória musical, no show Voz e Violão. O
artista busca contato mais próximo com o público,
contando sobre algumas passagens curiosas de
suas composições e trajetória artística, num
ambiente intimista. No set-list, há sucessos
dos Titãs como Sonífera Ilha, Flores, Marvin, Tô
Cansado, Televisão e uma descontraída versão
para Cabeça Dinossauro. O cantor também faz
releituras como The KKK Took My Baby Away,
dos Ramones e Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme,
de Reginaldo Rossi. “Escolhi músicas de outros
artistas que de alguma maneira tenham feito
parte da minha história. Algumas diretamente
ligadas a ela e outras simplesmente pelo prazer
de interpretar uma canção diferente do meu
universo musical”, diz Branco Mello.

Esta quarta é o sétimo dia da lunação. Lua em mau aspecto com Urano deixa parte da manhã bem agitada. A Lua fora de
curso desde as 02h17 até ingressar em Touro às 11h41 e com isso o astral deve ficar mais calmo. Mercúrio em mau aspecto
com Plutão que pede resoluções e tomada de decisões na comunicação. Será importante estar aberto para enxergar novos
pontos de vista. Alguns contratos e acordos precisarão de revisão, assim como antigas ideias e pensamentos precisam de
transformação. No início da noite a Lua em bom aspecto com Saturno estabiliza as emoções e às 20h22 a Lua entra na
fase Crescente. Hora de movimentar e alavancar nossos projetos para que a manifestação aconteça.
Ser determinado com a Lua em
Touro no final da manhã, será
importante para ter boa disposição
em seu ambiente. Cuidado com
conflitos pessoais ao tomar alguma
atitude intempestiva. Não seja
impulsivo aceitando a realidade e
agindo de forma prática e com bom
senso em tudo. 55/355 – Marrom.

sombrio de cada um vem à tona,
à medida que os interesses estão
em jogo. Com Bruno Alba, Bruno
Pacheco, Guilherme Chelucci,
José Del Duca, Juan Tellategui,
Marcelo Gomes, Nando Maracchi
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Horóscopo

disputa pelo poder, com direito
a todas as reviravoltas possíveis,
onde nem tudo é o que parece
e todas as armas serão usadas.
Nem mesmo a morte parece ser
limite para essa disputa. O lado

3/jab. 5/dogma — sinai. 6/sharon. 9/cora rónai. 10/parnasiana — vasectomia.

“Antissocial” é o segundo
show solo do comediante
Dihh Lopes. Nesse novo show
o comediante conta as dificuldades em se adaptar as
realidades e as boas maneiras
da nossa sociedade. No qual
ele aborda experiências nada
agradáveis em seu casamento,

Sedução, poder, dinheiro, amor e ambição se misturam e ninguém é inocente.

Reprodução

Lazer & Cultura

