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São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de fevereiro de 2018
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lauralobato11.ll@gmail.com

Simpatias que funcionam
Para ter mais carinho do marido: Pegue uma
folha de papel branco uma caneta vermelha e um sino
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em
cada um. Coloque os corações embaixo do sino e dê
tantas badaladas conforme for a idade somada do
casal. Em seguida reze um Pai Nosso.
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.

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)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor.
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição.
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá
dificuldades no amor. Perder bens, felicidade no jogo.
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Fevereiro de 2018. Dia de São Isidoro,
São Genuíno, Santa Adelaide de Vilich, Santa Águeda, e Dia do
Anjo Lecabel, cuja virtude é a cautela. Hoje aniversaria a atriz
Regina Duarte que faz 71 anos, a atriz Barbara Hershey nascida
em 1948, o cantor, compositor, guitarrista e baterista Edgard
Scandurra que faz 56 anos, o jogador Cristiano Ronaldo nascido
em 1985 e o jogador de futebol Neymar que completa 26 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia é mais formal no que diz respeito à
manutenção da saúde e da forma física. Gosta de seguir métodos
preestabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-las.
Tem tendência a ser teimoso ou temperamental, tem necessidade
de se disciplinar para aproveitar seus múltiplos talentos. A boa
capacidade de organização o leva a alcançar posições elevadas.
Não se sente à vontade no trabalho em ambientes fechados,
nem se sente bem com os horários rígidos. Pode ser reservado
e desconfiado.

Bem conhecidos (pop.)
A fase
inicial de
classificação em
um torneio
esportivo

Disparos
Peça mais
importante
do xadrez

Entidade
Daniel
imortal,
Azulay,
no dogma desenhista
cristão
carioca

Tirar (?)
de alguém:
escarnecer
(pop.)

Qualidade
associada
ao velho
político

Forma da
ferradura
Pistas do
hipódromo
Arco, em
francês
Age como
Judas

Fraude de
alunos
na provas
Criada
Serviço de
mensagem
do celular
(pop.)

Instituto de
pesquisas
e estudos
(sigla)

Material
usado na
fabricação
de bolsas

Personagens como
a Mulher
Maravilha

(?) Chuí:
ponto extremo sul
do Brasil
O quarto
Rei de
Israel
Confiada

A cidade
natal de
Édipo, na
Grécia

Dígrafo de
"Sasha"
Fio da rede
de pesca

Bolo de
milho da
culinária
portuguesa

Perto, em
inglês
Vacina dupla (sigla)

Gerald
Thomas,
autor e diretor teatral
Prato de
origem italiana à base de arroz

Condição
do adesivo
no vidro
Rezar
Árvore
das ruas
cariocas
Átomo com
carga elétrica negativa (Quím.)

Carro, em
inglês

"(?) tudo
que reluz
é ouro"
(dito)

A (?):
muito,
em inglês

Vírus letal
que causa
febre hemorrágica
Seres que usam varinhas de condão (Lit.)
Constituem a base
de uma dissertação

BANCO

Solução

RA

Dicionário dos sonhos

O Sol em seu signo até a metade
do mês lhe dá força total, mas
só deve entrar em ação após o
aniversário. Pode dedicar-se a
novas atividades e aperfeiçoar
seu trabalho. As dificuldades
acontecem no ambiente social e só
com diplomacia serão superadas.
66/466 – Verde.

Nicolas
Cage,
ator de
"O Pacto"

Os 450 mil
migrantes
que vivem
próximos a
Itaipu, no
outro lado
da fronteira (pop.)

Objeto quebrado no
casamento grego
Caixa do tesouro
de piratas
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Procure manter a paz junto das
pessoas conservando o respeito
e amizade delas. Preserve aquilo
que possui, embora possa achar
que precisa de muito mais. A
imprudência e a ganância atrapalham
o seu sucesso e diminuem os seus
lucros. 56/456 – Azul.

Bom dia para fazer as pazes com seu
amor e superar injustiças que ainda
provoquem magoa. Pode perceber o
que vem impedindo sua felicidade e
irá superar dificuldades. Dedique-se
um pouco mais ao ambiente familiar
que lhe dará uma base emocional
mais sólida. 62/262 – Branco.
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Duas mídias
Piso dos
O maior campos integradas à internet
ecossis- de futebol "(?) Azul", álbum de
tema de society
Caetano Veloso
corais do
mundo,
situado na
Austrália
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Novos ambientes e conversas
abertas e sinceras melhoram as
relações sociais e sentimentais.
Faça amigos e divirta-se, mas evite
cometer excessos e exageros que
serão prejudiciais à saúde e ao bolso.
Bom para atividades de prestação
de serviços e negócios comerciais.
11/311 – Amarelo.

Há mudanças mais profundas
do que as esperadas pela frente,
precisa preparar-se para novidades.
A estreiteza de raciocínio e a
arbitrariedade não devem dominar
seus atos. As precipitações a as
mudanças de humor tendem a
provocar perdas rápidas e
inesperadas. 67/467 – Amarelo.

Pode ser mais difícil manter
bons relacionamentos se não se
comunicar até que o Sol esteja em
Peixes, o seu signo oposto. Assim
como pode encerrar, pode também
conquistar parcerias ou sociedades.
A vida se encarregará de renovar
seu espírito através de novas uniões
sociais. 82/282 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Com a Lua em seu signo dá um clima
de gentileza e elegância, ótimo para
resolver impasses em seu ambiente.
Aplique sua poderosa imaginação ao
trabalho e mantenha a determinação.
É tempo de encontrar o perfeito
equilíbrio entre o repouso e trabalho
e não deixar nada para depois.
12/612 – Azul.

Deve mudar o modo de se comunicar
com o mundo a sua volta e será mais
fácil obter conquistas. Reconsidere
alguns pontos de vista no seu
ambiente, sem querer mandar em
tudo. O dia é bom para grandes
negócios que logo irão trazer
transformação a sua vida. 29/429
– Amarelo.

A Lua em Libra até a tarde ajuda
a equilibrar relações com a pessoa
amada, com os filhos ou os familiares.
Pode melhorar seu prestígio e seus
ganhos materiais em consequência.
A época é boa para começar levar
adiante o que já foi iniciado no
passado e estava parado. 92/292
– Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

R

A velocidade dos acontecimentos
pode não ser a esperada, mas boas
chances surgem para o futuro. Siga
com muita cautela e mantenha
o bom humor mesmo diante de
trabalhos árduos. A imprudência
e a discriminação podem causar
problemas até o final deste curto mês
de fevereiro. 34/434 – Azul.

Quebre a rotina neste começo de
semana e tente surpreender seu
parceiro. Sendo mais atencioso e
ouvindo opiniões será mais fácil
enfrentar os desafios. Possíveis
alegrias com os amigos e familiares,
mas cuidado com a indecisão, não
convém abafá-las nem deixar que se
expandam demais 50/150 – branco.

Neale Donald Walsch

H

Mafalda Mafalda

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

Esta segunda é o décimo nono dia da lunação. A Lua ainda transita pelo signo de Libra. Por isso durante toda a
manhã e metade da tarde desta segunda-feira aproveite para procurar as pessoas e manter diálogos produtivos
que irão resolver questões pendentes. À tarde com a Lua em Libra até as 16h47 tudo deve ser muito equilibrado.
As situações justas e harmoniosas terão a preferência. Depois a Lua fica fora de curso e aí é melhor seguir a
rotina e não esperar demais dos acontecimentos.
Encontre respostas para seus
problemas comunicando-se com
os outros para manter o bom
entendimento e a colaboração. Deve
manter um contato maior com a
pessoa amada e o ambiente e apenas
fazer planos antes do aniversário,
porém sem executá-los por enquanto,
saiba esperar. 67/367 – Vermelho

vídeo de “Triunfo” e do DVD “10 Anos de Triunfo”,
gravado no ano passado com lançamento previsto para este semestre. O vídeo foi filmado num
galpão em São Paulo durante uma madrugada
e também conta com ilustrações e animações
da produtora Fat Dog Animations. Para ouvir,
acesse: (https://onerpm.lnk.to/Emicida).

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que
Deus quer que você saiba…Que
a Sua Contribuição para o Dia
de Hoje...pode definir o palco
de um tipo inteiramente diferente de ano. Engraçado como
as coisas funcionam. Às vezes,
a menor escolha, aquela que
você pode fazer dentro dessas
24 horas, pode colocar em movimento as energias trazendo-lhe
enorme bem e alegria. Assista
ao dia, então, e observe como
você se move através dele. Você
pode não saber quando você
está definindo as energias em
movimento. Mas você sempre
está. Com tudo, na verdade,
com o que você pensa, diz e faz.
Amor, Seu Amigo.

E

Aficionado por quadrinhos desde criança,
Emicida coloca nas ruas uma música inédita,
em homenagem a um de seus heróis da Marvel
preferido: Pantera Negra. O clipe tem direção de
Fred Ouro Preto, que também esteve à frente do

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro,
Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos
Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábados
das 10h às 19h e aos domingos e feriados
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 06/05.

Uma atitude
muda tudo
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Nota - musical

desenhos, as obras apresentam
a viagem criativa do autor, para
quem a cidade tem papel fundamental. O artista constroi uma
poética, que coloca em contraste
questões sociais, econômicas e políticas que impactam diretamente
na formação das subjetividades
e dos conhecimentos do mundo
contemporâneo.

BA

Reprodução

Em que medida a arquitetura
pode ser entendida como moldura
de uma sociedade? Quais os papéis
desempenhados pela disciplina
num contexto de urbanização?
Como ela se curva a eventuais
pressões políticas, ideológicas ou
mesmo sociais? Essas são algumas
das indagações que cercam e estruturam a obra de Carlos Garaicoa
na exposição Carlos Garaicoa: ser
urbano. A mostra reúne 8 trabalhos do artista. Entre instalações,
vídeos, fotografias, maquetes e

Reflexões

3/arc — car — elá — lot. 4/near. 5/ebola — tebas. 11/brasiguaios. 12/rádio e jornal. 14/grande barreira.

Horóscopo

Instalações
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Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 32214704. Quarto 19: Sextas às 20h e aos sábados às 18h. Laboratório Sexual: De segunda
a quarta às 20h. Entrada franca. Até 31/03.

Obra de Carlos Garaicoa.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al.
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (13) às 21h.
Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

TO

Entrada franca

Fora da Ordem (1991),Língua
(1984), O Estrangeiro (1989),
Os Mais Doces Bárbaros (1976)
e Tropicália (1968).
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Serviço: Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker, R. Tito, 295, tel. 3864-4513.
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 20. Até 04/03.

“Quarto 19”, peça inspirada no conto homônimo da escritora
britânica Doris Lessing fala sobre a liberdade das mulheres na
sociedade patriarcal. Com Amanda Lyra. E, a peça “Laboratório sexual (que comece o jogo)” mostra o cotidiano de uma
companhia de teatro, apresentando os bastidores dos ensaios
diários e de um estudo cênico para uma peça sobre sexo. Com
Lu Monteiro, Giovana Adolpho, Rafael Brandão, Marcos Paulo
Moreira, Thiago Azanha e Matheus Spadari. Todas as peças
são gratuitas e possuem 30 lugares por sessão. É necessário
retirar o ingresso com uma hora de antecedência.

Maria Alcina

(2006), até então tinham sido
gravadas somente pelo compositor. O repertório inclui,
ainda, A Voz do Morto (1968),
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Com um roteiro surpreendente, a trama conta a estória de
Mafalda Mafalda (sim, o nome é duplo mesmo), uma artista
de cabaré banida pelo seu público após uma apresentação
malsucedida e que agora tenta reconquistar a plateia e se
explicar sobre o que realmente aconteceu. Interpretado pela
atriz e palhaça Andréa Macera a peça “Sobre Tomates, Tamancos e Tesouras” conta que, a protagonista se transforma
na ré, no inspetor de polícia, com muitos enigmas a serem
desvendados pelo público. O espectador, considerado “o
público do lado de cá”, logo descobre que algo mais de grave
se passou na fatídica apresentação. Algo que envolve o uso de
uma tesoura, de tomates e de um pesadíssimo tamanco do Dr.
Scholl, que acaba por se constituir em um assombroso caso
de polícia. Sobre “Tomates, Tamancos e Tesouras” também
oferece um olhar feminino sobre um universo que costuma
ser atribuído aos homens: o sombrio mundo do crime, das
armas, do cigarro, da bebida e dos inspetores de polícia. Toda
essa trama conta com o toque divertido do circo, do palhaço,
neste caso, de uma palhaça nada convencional.
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Andréa Macera como Mafalda Mafalda.

A cantora Maria Alcina leva
seu humor e alegria para o
Carnaval com o show “Espírito de Tudo”. O repertório
é composto por composições
de Caetano Veloso. Alcina
estará acompanhada por Gustavo Souza (bateria), Ricardo
Prado (baixo) e Rovilson
Pascoal (guitarras). Assim
que foi revelada no Festival
Internacional da Canção com
a emblemática Fio Maravilha,
em 1972, Maria Alcina foi
contratada para gravar seu
primeiro disco e uma das
músicas escolhidas foi Mamãe
Coragem, de Caetano Veloso
e Torquato Neto. Desde então
o compositor baiano passou a
fazer parte do repertório da
cantora que em 2017 gravou
o CD Espírito de Tudo, no
qual revisita todas as fases
da carreira do compositor.
Todas as décadas de Caetano
estão presentes nas músicas
que integram o álbum. Três
delas, A Cor Amarela (2009),
Rock’n’Raul (2000) e Rocks

Murilo Alvesso

“Espírito de Tudo”

Divulgação
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Lazer & Cultura
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