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São Paulo, quarta-feira, 03 de outubro de 2018

Lazer & Cultura

“A Dança das Vedetes”

Blues

Estreou em São Paulo
o espetáculo de dança
“A Dança das Vedetes”,
supervisionado pela
Profª Drª Neyde
Veneziano, especialista
em Teatro de Revista

Rodrigo Veneziano

Coastalexposure

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

espetáculo é resultado
de uma pesquisa desenvolvida com um elenco
de terceira idade e traz à cena
muita alegria e brasilidade, resgatando a vedete que cada uma
das participantes tem dentro
de si. Sem o vigor da juventude,
mas com a alegria e o olhar de
quem entende seu papel no
mundo, os 23 componentes do
elenco deverão encantar o público com seu trabalho singelo,
pleno de entusiasmo e poesia.
O espetáculo mostrará, inclusive, alguns pequenos esquetes
e monólogos revisteiros, a fim
de introduzir o espectador no
universo da Revista. A trilha
sonora é outro show à parte,
composta por canções como O
Canto do Cisne Negro, de Villa

O
Darrell Nulisch

Show do cantor e compositor texano Darrell Nulisch.
O artista, que vem mostrando seu trabalho solo pela
primeira vez no Brasil, interpreta composições próprias,
além de clássicos da tradição do blues. Ao seu lado no
palco, os irmãos guitarristas blueseiros Danilo Simi e
Nicolas Simi. No programa do show, destaque para as
composições Feel Like Ramblin, Handle It With Care,
Lonely Man, Right here At Home, The Snow Is Falling,
Good ThingII, Don’t Look Back, Running Out, I Found
Love, Something Else e Times Like These, entre outras.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (6)
às 21h. Ingresso: R$ 20.
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“A Dança das Vedetes”.

Lobos; A Água Lava Tudo, de
Emilinha Borba; Ô Abre Alas, de
Chiquinha Gonzaga; Touradas
em Madri, de Braguinha; e Mamãe eu Quero, de Vicente Paiva
e Jararaca. Com Aracy Goldinho,

Harmonia e Equilíbrio.
Alcançando um novo equilíbrio.

À medida que você aprende a trabalhar nesta nova energia, você
pode estar descobrindo a necessidade de uma nova forma de
equilíbrio que inclua doses regulares de ancoragem misturadas
com um pouco de meditação e confiança, mas o mais importante
de tudo é que você está tomando medidas que o. estão ajudando
a criar as coisas que são importantes para você no seu agora.
Preste atenção ao modo como você está pedindo, se você não
estiver vendo o tipo de resultados que deseja e também observe
atentamente o seu nível de confiança. Pergunte a si mesmo se
você está cortando o seu pedido através da falta de crença em seu
merecimento, e se assim for, comece a transformar essa crença
através de processos de transformação. Se tudo está bem em seu
mundo, então você já está lá e assim continue sendo e fazendo
tudo o que é bom e maravilhoso para você, pois isso também ajuda
a mudar o mundo ao seu redor. Pensamento para o dia de hoje:
Confie na arquitetura e na manifestação de seus sonhos e procure
formas que tragam ancoragem, aprendizado, crescimento e que
construam a sua base. E assim é. Você é muito amado e apoiado,
sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

O show “Rod Hanna Disco Broadway” mostra ao público os
maiores hits da Broadway em ritmo de discoteca com versões
criadas pelo grupo Rod Hanna, em atividade há mais de 30 anos.
O show traz números adaptados de musicais que fizeram muito
sucesso na Broadway, como O Fantasma da Ópera e Summer The Donna Summer Musical, ganhador de vários prêmios Tony.
Entre muitos outros destaques, o repertório também passa por
canções do ABBA presentes em Mamma Mia!, como Gimme,
Mamma Mia e Dancing Queen.
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Quinta
(4) e sexta (5) às 21h. Ingressos: de R$ 150 a R$ 210.

Intercâmbio cultural
O grupo Maobé, que vem do Togo apresenta
é Terra de Nossos Ancestrais, um show de performático de percussão, música e dança da etnia
Ewe. O termo Maobé significa “afasta inveja”, em
Yorubá (língua bantu). O objetivo da banda é pro-

mover um trabalho de intercâmbio cultural entre
o Brasil e o Togo, além de dar notoriedade para
artistas togoleses.Terra de Nossos Ancestrais
reverencia a ancestralidade e a tradição da cultura
togolesa. A dança que integra a apresentação é
a Tibó, que usa o fogo como instrumento performático para mostrar as referências culturais

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

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público,
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres,
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria.
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Para acabar com as intrigas: Em uma segunda-feira,
às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 1 pires
grande e cerque com sal grosso. Acenda e ofereça a
vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele espante as
energias negativas ao seu redor. Quando a vela apagar,
jogue o conteúdo do pires no lixo e deixe-o virado
de boca pra baixo, atrás de uma porta, por 3 dias. Ao
final, lave- o e guarde para ser usado normalmente.
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)

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

Pensando bem poderá tomar atitudes firmes e objetivas que trarão
os resultados esperados. Os sentimentos podem ser demonstrados
com menos frieza. Haverá boa produtividade no começo da tarde que
aumentará a sensação de bem-estar.
93/493 – Cinza.
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O Papa Sorriso,
Tumor
morreu com 33 dias benigno
de pontiCaráter do voto na
ficado
legislação brasileira

O primeiro nível
do videogame

Saliva (?),
recurso
para a
boca seca

Forma do
queijo no
sanduíche

Ponto cardeal do amanhecer
(abrev.)

Fator essencial à governabilidade no regime democrático
Norma Cartunista carioca que
jurídica
foi editor da "Mad"

Guerrilha
basca
Nativo
do Rio

Freguesia do (?),
bairro paulistano
Ismael Silva,
sambista fluminense

Antílope
saltador
do Sul da
África

Precisa resolver logo alguns assuntos que o preocupam. O dia é ideal
para demonstrar seus sentimentos.
Esta é uma fase de harmonizar
com os outros para ter uma boa
companhia. É preciso apenas evitar
disputas com pessoas perigosas, isso
será ruim no final do dia. 28/328
– Branco.

SOS (?)
Atlântica,
ONG
ecológica

Seja discreto ao falar o que pensa,
pois tende a ser mal interpretado.
Estamos numa fase de nos harmonizar com os outros para termos
uma companhia. Suas palavras
agora valem mais e podem mudar
tudo. Um novo contato profissional
trará melhoria dos seus ganhos.
42/842 – Azul.

Cavado;
enfunado
Que não
faz falta

Precisa considerar o foco das mudanças do momento e seguir o rumo
que elas indicam. Há dificuldade de
lidar em sociedade com as emoções
fortes e as reações às frustrações da
lida pessoal se tornam mais intensas.
Diga o que sente, mas evite disputas
até a noite. 73/273 – Amarelo.

Elemento
da foto
panorâmica

Antônio
Nóbrega,
multiartista

Anel, em
inglês
Membrana ocular
Xícara,
em inglês

Grandeza
avaliada
na compra
de casas
Estado
do rio
Oiapoque
(sigla)
Adjetivo inicial de
cartas afetivas
Resumo ou síntese
de qualquer natureza

Indício
visível
de nervosismo

Campo
petrolífero
da Bacia
de
Santos

Portal noticioso
de Minas Gerais
(?) des Princes,
estádio parisiense
Braço,
em inglês

Unidade
na venda
de sapatos
Rival de
Figueirense e Criciúma (fut.)

Esqueleto
do pulso
(Anat.)
Redução

Verbo da
pessoa apaixonada

(?)-negra,
aranha peçonhenta

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Outubro de 2018. Dia de São Francisco de Borja,
Santa Maria Josefa Rossello, São Maximiliano e Dia do Anjo Imamiah,
cuja virtude é o auxílio. Dia do Barman, Dia das Abelhas, Dia do
Petróleo Brasileiro, Dia do Mundial do Cirurgião Dentista, Dia
do Prefeito, Dia do Latino Americano. Hoje aniversaria o cantor
Zé Ramalho que nasceu em 1949, o ator José Mayer que também faz
69 anos, o músico Kevin Scott Richardson que nasceu em 1972, a atriz
Neve Campbell que faz 45 anos e a atriz Giselle Itié nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau tem tendência para se entediar
facilmente e a querer abraçar o mundo com os pés e com as mãos, se
tornando indeciso. Possui forte senso artístico e bom humor, o que o
faz ser encantador com as palavras. Têm consciência de que tudo passa
e isso tanto o orienta nos bons momentos, quanto o consola diante das
dificuldades. Dotado de comportamento diferente, é normalmente
considerado excêntrico por aqueles que o rodeia. Gosta das viagens, e
aprecia conhecer as diferentes culturas. Essas coisas fazem-no sentir-se
sempre bem. Evite a tendência à preocupação e a insegurança emocional.
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Tendência a humor carregado desde
manhã que dá um gênio quente e
explosivo que pode ser prejudicial.
Os objetivos que traçou podem ser
seguidos usando a intuição que agora
está a mil por hora. Mude aquilo que
não lhe agrada, mas tudo deve ser
bem pensado. 80/980 – Verde.

Comece a preparar algo novo para
começar em breve em sua vida,
depois do aniversário. O dia começa
com muita tensão, com o aspecto
negativo entre a Lua e Plutão, mas
como a Lua também forma um bom
aspecto com Júpiter, será possível
resgatar a confiança e a generosidade.32/532 – cinza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Faça viagens e mantenha contatos
importantes no trabalho. Coopere
com a necessidade alheia. Com a
Lua fora de curso é bom encerrar
situações e determinar um novo
começo. Um novo período, com
muita disposição e energia, começa
logo após o seu aniversário. 82/882
– Verde.

No amor, um forte poder de atração
por alguém, pode levá-lo a errar.
Tome cuidado para que brigas não
ocorram por causa de sua atitude.
Evite se envolver em situações novas com a Lua fora de curso. Deixe
acordos e transações para depois
da entrada da Lua em seu signo.
74/374 – Vermelho.

A dedicação e o carinho demonstrados serão retribuídos. Estamos
em uma fase de harmonizar com os
outros para ter uma boa companhia.
Demonstre seu afeto apoiando quem
precisa. Perto dos amigos e da
pessoa amada terá bons momentos
até que entre a lua nova. 92/292 –
Amarelo.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700.
Quinta (4) às 20h. Entrada franca.
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Pode resolver situações pendentes
na vida material e obter lucros pelo
trabalho. O dia leva à precipitação
nas conclusões, o que pode acarretar
prejuízos e arrependimentos. Certos
receios podem vir à tona, provocando
indisposição e afetando a saúde.
92/192 – Branco.

Um bom senso de oportunidade na
rotina, praticidade e objetividade
devem ajudar a superar qualquer
dificuldade pela manhã. Terá muita
facilidade de lidar com as emoções
fortes e a reação às frustrações da
lida pessoal se torna intensa. Fará
contatos importantes no final do dia.
98/298 – Cinza.

Togo.Nove imigrantes togoleses, residentes em
São Paulo, desde 2015, integram o grupo Maobé.
São eles:Edoh Amazi (bailarino), Ayikoe, Sassou,
Edem, Essevi, Messan, Koffi, Kodjo e Valentin.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quarta é o vigésimo quinto dia da lunação. O dia começa com muita tensão, com o aspecto negativo entre a Lua e Plutão,
mas como a Lua também forma um bom aspecto com Júpiter, será possível resgatar a confiança e a generosidade. A Lua fica
fora de curso durante todo o dia até ingressar em Leão no início da noite. Como a Lua vai formar um aspecto difícil com Urano,
podem ocorrer contratempos e imprevistos, mudanças de planos e o sono pode ficar bastante agitado. Por volta da metade do dia
haverá ordem e disciplina que darão sossego e paz. Haverá boa produtividade no começo da tarde que aumentará a sensação
de bem-estar. É preciso apenas evitar disputas com pessoas a sua volta, isso será ruim durante o dia.
Este é um momento de sensibilidade
para beleza, elegância, refinamento
e bons modos no agir. A parte da manhã dá disposição, vigor emocional
e sensação de recuperação física
e mental. O envolvimento afetivo
e social será importante à noite.
82/382 – Branco.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges
Lagoa, 650, V. Clementino, tel: 5573-3774.
Sextas e sábados às 18 e aos domingos às
16h. Entrada franca. Até 21/10.

3/arm — cup — uai. 4/parc — ring. 5/carpo. 6/impala. 7/epítome. 10/artiﬁcial.

Horóscopo

Cleide, Marly Fátima, Mercedez
Barrios , entre outros.

Discoteca

América Paiva

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Bellis Dulce, Cecília Ferreira,
Cecília Pereira, Celso Quartim,
Cida Moedano, Dora Carvalho,
Elsa Melo, Florindo Davanso,
Geane Albanez, Jeanette Pinna,
Lila Heleno, Luiz Feriani, Maria

