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São Paulo, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018

Lazer & Cultura

Divulgação

A apresentação de Luciana Mello agrada principalmente
os amantes do samba e da boa música. A cantora é dona
de uma linda voz e de uma interpretação cheia de swing
e balanço. Ela vai interpretar clássicos como Eu e a Brisa
(Johnny Alf) e Chega de Saudade (Tom Jobim e Vinícius
de Moraes) e sucessos autorais como Simples Desejo em
nova roupagem. O show em formato acústico tem violão
(Walmir Borges), baixo acústico (Eric Budney) e bateria
(Daniel de Paula).
Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim
Bibi, tel. 3448-5061. Hoje (1) às 21h. Ingresso: R$ 120.
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Incomparável

“Nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém
Neste mundo como você agora e nem nunca existirá.
Veja só o respeito que a vida tem por você.
Você é uma obra de arte — impossível de repetir,
Incomparável, absolutamente única.
Torne-se comum e você será extraordinário; tente se tornar extraordinário e você continuará sendo comum.
Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz;
para ser feliz é preciso coragem – é um risco tremendo.
OSHO

Stand-up Comedy

“Mogli – O Livro da Selva” é
uma adaptação de Fabio Brandi
Torres para a obra de Rudyard
Kipling, que narra a história e
as aventuras vividas por um
menino criado por lobos
encenação dirigida por Eduardo
Leão bebe na fonte do teatro oriental e no universo mágico indiano. A
estreia acontece dia 03 de fevereiro. Com
movimentos de animais inspirados em “Rei
Leão” e “Cats”, a história de “Mogli – O
Livro da Selva” não abre mão do humor e

A

apresenta a agilidade vista nas animações
Disney. A produção da montagem escolheu os atores mirins Chico Sanches de
Melo e Pedro Estevam, que estreiam no
teatro, ambos com 8 anos de idade, para
se revezarem no papel principal. Com a
inclusão dos atores mirins, a encenação
busca a autenticidade do olhar de criança. A encenação faz referência ao teatro
oriental, o que é revelado principalmente
pelas músicas criadas especialmente para
o espetáculo por André Abujamra, e nos
figurinos. Atores fazem personagens
animais em pé, com movimentações,
posturas e energias que lembram a vida
selvagem. Mas nunca fazem animais em

Dança

Divulgação

Luciana
Mello

Nexo, espetáculo de dança.

A peça “1 Milhão de Anos em 1 Hora” narra, em uma hora
contada no relógio, a história do mundo desde os homens das
cavernas até os tempos atuais. A peça original é um monólogo
chamado Long Story Short, de Colin Quinn e com direção original
de Jerry Seinfeld, considerado um dos maiores comediantes de
todos os tempos. Com Bruno Motta.
Teatro Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Sextas e
sábados às 21h e aos domingos às 19h (Exceto dia 2/2). Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 25/02.

Nexo (...) narra a trajetória
de dois boêmios que acabaram
de se conhecer por intermédio da dança, da entrega e do
samba. Uma estória construída
pelo desejo, paixão e sintonia.
Uma junção coreográfica cuja
pesquisa cênica é influenciada
pelas figuras de movimentos

e técnicas das danças acadêmicas, dança contemporânea,
dança popular brasileira e as
danças de salão. Com concepção e Coreografia: Guilherme
Rienzo.
Rua Rui Barbosa, 153, Bixiga, tel. 32880136. Sábado (3) às 20h e domingo (4) às
19h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia).

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

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes
injustificados. Negra, separação. Bonita, calunias. Feia,
felicidade no amor. Dançar com uma mulher, novos amores.
Brigar, reconciliação. Namora-la, separação. Abraça-la, notícia
de pessoa amada. Casar com ela, sorte no jogo durante a fase da
Lua em que sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Para atrair o amor: Esta simpatia deve ser feita em noite de
Lua Cheia. Para fazer ela, você vai precisar de um papel branco
e de um dente de alho, com casca. Pegue o papel e escreva o
nome da pessoa que quer atrair e embrulhe o alho com esse
papel. Veja se o alho fica completamente embrulhado. Depois,
coloque esse embrulho por baixo de um móvel bem pesado e
assim que ouvir o alho sendo amassado pelo móvel deve dizer,
três vezes, a seguinte frase: “Da mesma forma que o móvel
esmaga o alho, também a sua timidez e falta de coragem em
me procurar será amassada pelo desejo de me falar (nome
da pessoa em causa)”. Apenas deve retirar o alho debaixo do
móvel quando a pessoa te procurar. Se não resultar à primeira
tentativa, repita na próxima lua cheia.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

O trabalho fica em destaque nas
próximas horas, assim como
os assuntos do cotidiano já em
andamento. Os negócios materiais
estão favorecidos e trarão retorno
rápido. Procure manter a paz e
preserve aquilo que possui e preparese bem para conquistar mais. 17/117
– Branco.

Deve manter a calma, evite
rompimento por palavras sinceras
demais nas relações. Com a Lua
em Leão nos sentimos amados e
queremos que se sintam amados
por nós. Procure encontrar o que
impede sua felicidade dedicando-se
um pouco mais ao ambiente familiar.
77/677 – Cinza.

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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Serão bastante profundas as
mudanças que ocorrem em sua
vida social e profissional. Um novo
amor ou até mesmo paixões rápidas
ativam as relações. Contenha o ciúme
e abra caminho para a renovação de
um relacionamento que irá melhorar
sua vida pessoal e sexual. 66/766 –
Amarelo.

Evite sobrecarrega-se com os
problemas dos outros, cuide de
você, valorizando seu erotismo e
sexualidade. É preciso cuidar de
quem ama sem querer controlar
tudo. A sensibilidade está a flor
da pele evite mudanças, haja sem
precipitação ou terá perdas no
futuro. 38/238 – Lilás.

De manhã com a Lua em Leão é
tempo de brilhar, chamar a atenção.
Alguém que conheceu antes terá
importância fundamental em sua
vida. À noite a Lua em seu signo
faz mau aspecto com Marte e pode
provocar tensão e irritação e fazer
o dia terminar mal. 62/362 – Azul.

Nesta quinta desde a madrugada a
Lua em mau aspecto com Júpiter
pode trazer exageros emocionais.
Abrem-se novas oportunidades,
aumentam as motivações para
progredir com novas inspirações.
Mas cuidado, antes do aniversário
ocorrem ainda atritos no trabalho e
no lar. 87/387 – Cores claras.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Sábado(10/03), das 11h às
22h. Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).
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Autoridade máxima durante o
Metal
Pio (?), o
Orixá
pleito eleitoral, escolhida entre usado na
papa
feminino
O menor periquito
ministros agulha da durante a das tembússola 2a Guerra pestades
brasileiro (bras.)
do STF

O povo turco, pela localização
do seu país
"Pequena
(?) Sunshine", filme
americano
Psicologia
(abrev.)
Explicação usual
para a genialidade
precoce

Fruto
energético
Arfar;
arquejar

Retumbar
(o sino)
Passear;
vaguear

Platão,
em
relação a
Sócrates
Sílaba de
"graça"
Estar de
acordo
El. comp.
de "macropsia"
Revigorar

Usuário da
rede mundial de Informática

El. comp.
de
"joguete"
Stan (?),
criador do
Hulk
(HQs)

Sequer;
ao menos
Fêmeas da
alcateia

Filho de
Pandion e
rei de Atenas (Mit.)
(?)
Caymmi,
músico
brasileiro

Parte da
blusa que
cobre o
braço
(?) Nova,
estilo musical do
séc. XIV

Dique do
(?), manancial da
cidade de
Salvador
Voltar;
retornar

Letra do
dígrafo em
"passe"
(Gram.)
A laranja
usada no
curaçau
(Cul.)

Simples;
vulgar
Para mim

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 1º de Fevereiro de 2018. Dia de São Piônio, São Henrique
Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é
a perseverança. Dia do Publicitário. O nome do mês de Fevereiro
deriva de “Februs”, que na mitologia romana representa o
deus dos mortos, e a festa da purificação era celebrada nesta
época do ano. Hoje aniversaria a atriz Sherilyn Fenn que faz 53 anos,
o jogador Marcelinho Carioca que completa 47 anos e atriz Adriana
Lessa nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita criatividade, mente
aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. Ama a paz, a
justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se na literatura e nas
atividades esportivas. Obtém o conhecimento das verdades divinas
e sucesso nos negócios. Pode ser ainda muito ousado e espontâneo.
Precisa de liberdade e civilização, para viver bem e feliz. seu senso de
visão pode inspirar as outras pessoas.
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
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O mês de fevereiro tende a iniciar
com contratempos e mudanças
por conta da influência do eclipse
lunar. A Lua em Virgem no final da
tarde deixa o astral mais organizado.
Compartilhe com otimismo as
relações, tanto com a pessoa amada
como ao lado dos amigos. 56/556
– Azul.

Procure manter-se calmo diante
da agitação emocional que pode
atrapalhar o seu plano de felicidade.
Mude o modo de dizer o que sente a
quem está perto de você. Encontrará
forças para desistir das histórias
que só trazem tristeza. A alegria
tem efeito desintoxicante. 35/435
– Vermelho.

Com a Lua em Leão não se recolha,
realize algo que possa se fazer
notar. A intenção é brilhar, chamar
a atenção. Os passos devem ser
antes bem detalhados para não
errar nunca. A época é boa para
começar novos empreendimentos,
ou para levar adiante os iniciados.
03/203 – Amarelo.

Com doze shows no line-up, a produção do Festival Teen acaba
de confirmar que a estrutura contará com dois palcos principais,
assim como acontece nos grandes festivais de música pelo mundo.
As apresentações serão intercaladas e os fãs poderão contar com
mais de 10 horas de música sem interrupção. Ao mesmo tempo
em que divulga a novidade, também libera a venda do primeiro
lote de ingressos. Os fãs que acompanham os canais do Festival
Teen nas redes sociais e manifestavam nos comentários sua ansiedade para garantir seu lugar já podem começar a contagem
regressiva para a festa. Tudo acontece no dia 10 de março. Graças
ao segundo palco, será possível não ter nenhuma interrupção
entre os shows que ainda reservam algumas surpresas preparadas
especialmente para o Festival Teen. O line-up conta com IZA,
Dani Russo, João Guilherme, Sofia Oliveira, Zé Felipe, Mariana
Nolasco com participação especial de Pedro Pascual, Jão, Ana
Gabriela e Gabriel Elias, Zé Felipe, Trio Yeah, Vitor Kley, Big Up!
e a dupla de Dj’s Audax. Além dos apresentadores e anfitriões
Foquinha e Carlos Santana. Um line-up dos sonhos que cantam
juntos pela primeira vez para os seus milhões de fãs.
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Não fuja de situações que terá que
enfrentar, mas deixe para o final
do dia para começar a arrumar.
Mantenha a serenidade diante
de dificuldades. A velocidade dos
acontecimentos não será a esperada,
mas boas chances surgem para o
futuro. Haja com cautela e prudência
no amor. 44/144 – Verde.

Atitudes firmes deverão diminuir
os problemas que vinham sendo
enfrentados. As mudanças começam
a acontecer, mesmo que estejam ainda
ocultas virão breve. A noite é bom
aproveitar para soltar a imaginação
e usufruir da sensibilidade e do
encantamento da alma. 27/727 – Azul.

Festival Teen
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Com a Lua em Leão será fácil o
convívio na relação social e sexual.
Encontrará as respostas para
suas dúvidas em si mesmo, não
se engane procurando-nos outros.
Deve ter contato maior consigo
mesmo e idealizar planos para serem
executados após o aniversário.
99/399 – Cinza.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis),
Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sábados e domingos
às 16h. Ingresso: R$ 25. Até 01/06.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o décimo quinto dia da lunação. Nesta quinta desde a madrugada a Lua em mau aspecto com
Júpiter pode trazer exageros emocionais. Às 9h da manhã a Lua em Leão faz um bom aspecto com Urano que
traz mais descontração, mas fica fora de curso até ingressar em Virgem às 17h14. O mês de fevereiro tende a
iniciar com contratempos e mudanças por conta da influência do eclipse lunar. A Lua em Virgem no final da
tarde deixa o astral mais organizado. À noite a Lua em mau aspecto com Marte pode provocar tensão e irritação
e fazer o dia terminar mal.

quatro patas”, detalha o diretor. Estreia
solidária - no final de semana de estreia
(dias 3 e 4/2), a criança que doar um
brinquedo em bom estado ou alimento
não perecível, acompanhada de adulto
pagante, entra de graça. Para cada criança
com doação/entrada gratuita, deve haver
pelo menos um adulto pagante. Com
Chico Sanches de Melo e Pedro Estevam
(em revezamento no papel de Mogli),
Everton Granado, Leo Rommano, Lia
Canineu, Ivy Souza e Thiago Andreuccetti.

3/ars — lee. 4/egeu — miss. 9/deambular — eurasiano — ortodoxia. 15/presidente do ste.

Horóscopo

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

