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São Paulo, sexta a segunda-feira, 12 a 15 de outubro de 2018

Miro

Serviço: Igreja Da Boa Morte, R. do
Carmo, 202. Terça (16) das 13h às 14h.
Entrada franca.
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Reflexões
Experiencie a vida como
o milagre que ela é
A mente linear condicionada busca continuamente as provas
das coisas, até mesmo aquelas que não podem ser provadas
apenas por evidências físicas. Como nunca está satisfeita,
ela duvida. Os Anjos e os milagres são dois exemplos. Sua
sabedoria interior pode validar tais coisas, sabendo que a
verdade se origina nos reinos eternos.
Preste atenção e cultive a sua sabedoria interior e a atenção abrirá a porta tanto para os milagres, quanto para sentir
coisas que as pessoas geralmente não vêem. Preparado para
alguns milagres?
Na verdade, você realiza milagres naturalmente, sendo
capaz de manifestar de maneiras quânticas aqui nesta realidade - Selácia

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

Acentua-se o interesse pela vida,
pela relação à dois e a realização
financeira. Faça um plano e comece a tratar de resolver os impasses
que possam surgir. O vigor e a boa
disposição ajudam a realizar viagens
e passeios. Não mude a rotina neste
começo de semana. 77/277 – Cinza.

A Lua em Capricórnio aumenta a
determinação até o fim da jornada,
quando há mais calma e silêncio.
Daqui em diante a organização da
vida financeira fará seu conforto
melhorar. Dedique-se a encontrar
soluções para sua vida e das pessoas
que ama. 44/144 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias
nos relacionamentos, contatos sociais e sentimentais recém-iniciados.
Antes de irritar-se, veja se a situação
ainda pode ser favorável. Aceite
desafios e ofereça-se para missões
impossíveis. Ganhará poder com
isso. 78/478 – Verde.

Dicionário dos sonhos
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.

Simpatias que funcionam
Para cortar soluço: Para cortar soluço de recémnascido fazer uma bolinha de pelo retirado da manta
da criança e pregar na testa dela com sua saliva. Pingar
três gotas de café morno na testa da criança. Prender
três fios de cobertor ou de roupa de lã vermelha na
testa do nenê. Para fazer passar o soluço, mesmo em
adulto diga três vezes: “Soluço vai, soluço vem, soluço
vai, soluço vem”.

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

Use toda a sua habilidade no trato
com as pessoas, isso ajudará a manter
bons relacionamentos. As relações
sentimentais dão momentos muito
felizes no amor e no sexo. Com o Sol
indo para a casa quatro na próxima
semana, aproxime-se ainda mais de
seus familiares. 03/203 – Laranja.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Podem se abrir novos horizontes,
sociedades, parcerias e uniões iniciam ou se rompem. Livre-se do que
não serve mais, dando espaço para
novidades. Muita atração para o amor
e para a relação a dois. Se estiver só,
poderá se encantar com alguém a
atrai. 52/152 – Cinza.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O Sol entrando na casa dois no final
de semana começa a dar a chance
de lucros e ganhos atrasados ou
devidos. Não se afaste de seus
ideais, mas não deixe de aproveitar
oportunidades. Mesmo assim, a
insatisfação pode fazê-lo cometer
extravagâncias. 34/634 – Violeta.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Novidades nas atividades comerciais e domésticas. Precisa aceitar
as situações do jeito que elas são
e evitar a rebeldia. Conte com a
ajuda de colegas de trabalho, para
suas realizações. Sozinho será mais
difícil conseguir aquilo que pretende.
93/293 – Amarelo.

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)

Mantenha algum isolamento e use
a criatividade com a Lua em Capricórnio, pois neste signo aumenta a
capacidade de usar de determinação. Aceite desafios e ofereça-se
para missões impossíveis. Precisa
manter suas emoções sobe controle,
pois logo tudo irá se acalmar. 78/678
– Branco.

Não entre em atrito com amigos,
colegas e chefes devido ao desgaste
que isto provoca para sua imagem.
As atitudes egoístas geram rompimentos e afastam as pessoas. Seja
mais otimista e saiba adaptar-se a
situações novas nas relações pessoais. 38/338 – Marrom.

Comece a mudar seu rumo, tomando
atitudes que vem adiando há algum
tempo. É momento de nos preparar
para as mudanças usando a imaginação fértil. Pode ser que certas
dúvidas ainda tragam perturbações
que acabem provocando decepções
depois. 56/456 – Verde.

Evite às ações que exijam firmeza e
estabilidade. Controle-se para não
ser levado a certo desequilíbrio
nos gastos. Atitudes possessivas
e até passionais provocam crises
amorosas. Logo virá um novo ciclo
de vida com maior motivação e boa
disposição. 34/534 – Azul.

Faça como o símbolo de seu signo,
o peixe, adapte-se, não reme contra
a maré. Mudanças de posição social
tendem a tumultuar a vida afetiva
por isso haja com cuidado. Controle
a tendência a demonstrar ciúmes
pela sensibilidade da lua em seu
signo. 43/443 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Outubro de 2018. Dia de São Deodato, Santa Tereza
D’Ávila, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Caçador,
Dia da Normalista e Dia do Professor. Hoje aniversaria a atriz e diretora Penny Marshall que faz 76 anos, a atriz Denise Fraga que nasceu
em 1965, a atriz Bianca Rinaldi que completa 51 anos e o ator Rodrigo
Lombardi que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é charmoso, rápido para avaliar situações você sempre será uma pessoa sociável com muito carisma para
lidar com pessoas. Cético, mas com uma inocência infantil aos poucos
aprende a apreciar os benefícios que recebe quando ouve a sua intuição.
Tem facilidade para aprender rápido e talento para atrair dinheiro e apoio
dos outros. Acredita na justiça e na igualdade entre as pessoas. Consegue
tudo o que quer sempre de forma diplomata, sem o mínimo de ofensa.
Jamais demonstra agressividade e impaciência. Gosta de trabalhos onde
possa usar seu gênio inventivo e criativo.

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.

Hip hop
Se você é ligado no universo Hip
Hop, o Sons da Rua é o seu lugar!
Enriquecimento cultural, promoção de cidadania, batalha de rima
e shows são as apostas da terceira
edição do festival. O evento promovido pela InHaus Entretenimento,
acontece na Arena Corinthians,
dia 3 de novembro.Nesse ano,
os destaques são: Emicida, Mano
Brown, Rincon Sapiência, DJonga
e Alt Niss. O rapper, compositor,
produtor e apresentador Thaíde,
embaixador do festival, será o
mestre de cerimônia dessa edição
do Sons da Rua.
Serviço: Arena Corinthians, Av. Miguel
Ignácio Curi, 111, Artur Alvim. Sábado
(03/11), das 12h às 23h. Ingresso: R$ 50 e
R$ 25 (meia).
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Atraente
Direito
restrito a objetos de
até 10 cm, no Rio de
Janeiro
Pessoa
inútil (fig.)
Golpe do
MMA

Autora de
músicas
Oersted
(símbolo)

Oriente;
nascente

Objeto esférico para
exercícios de pilates
(?) do namoro: é traumático ao apaixonado

Iguaria
francesa
feita com
biscoitos
"(?) Dizer
Adeus",
sucesso
do Titãs

(?) floral:
caracteriza
a moda de
primavera
A imitação
da vida,
segundo
o dito

Tipo de
arquivo
gerado na
câmera
Ir e (?),
direito
constitucional
Fita usada
por engenheiros
Épocas

Presidente
do Milagre
Econômico
Dádiva

Oswaldo
Goeldi,
desenhista
Juízo
Estações
de trem
Criado de
uniforme

Dispositivo útil em
blecautes

Meia-(?),
benefício
a idosos
em shows
Errar, em
inglês
Cidade
italiana
Hábeis;
eficientes
Períodos
geológicos

(?)
mexicana,
tipo de
picolé
(?) elástica, equipamento
circense

Sucesso
do Legião
Urbana
Relação

Reação
emocional
à presença
de sujeira
Antigo
videogame
Medida
náutica

"Sabendo
(?) não
vai faltar",
slogan
Pedido da
criança
pequena
à mãe

BANCO

Tecla de
micros
Bolsa, em
francês

Átomos
de carga
elétrica
alterada
Reproduzida;
repetida

3/err — sac — tab. 5/atari — gares — siena. 6/médici.

Esta segunda é o sexto dia da lunação. Durante todo o dia as atividades que mexam com nossa força de vontade,
estarão favorecidas. Festas, reuniões, e comemorações também são muito favorecidas. Pode aproveitar a vontade de
mudar que esta Lua confere para fazer mudanças na casa ou no trabalho. Alterar horários, contratar novos serviços,
mudar a disposição de móveis, tudo isso dará certo. Com a Lua em Capricórnio todos ficam mais determinados
e até teimosos.

Serviço: Tucarena, R. Monte Alegre, 1024
(Entrada pela Rua Bartira), Perdizes, tel.
3670-8455. Sextas às 21h, sábados às 20h e
aos domingos às 18h. Ingresso: R$ 80.
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Solução

P
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O Quarteto Drummond
conta com João Pedro Ferraz
e Ramon Rodrigues (Violinos),
Flórence Suana (Viola) e Rodrigo Prado (Cello), músicos
da Orquestra Experimental
de Repertório e da Escola de
Música do Theatro Municipal
de São Paulo, com atuação
no programa de concertos da
cidade de São Paulo. Nesta
apresentação, o repertório tem
como foco os compositores
nacionalistas, como Guerra
-Peixe, Villa Lobos e Ernâni
Aguiar.

lutar por um mundo diferente.
Com Marília Gabriela, Luciano
Chirolli, Eliana Guttman e
Clarissa Kiste.

M

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344 - República, Tel. 3120-6945. Sábados às 21h e
aos domingos às 18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 11/11.

Música erudita

e por ter tido a ousadia de
escolher o que fazer de sua
vida. Mais uma vez ela terá
que decidir entre ficar à mercê de mentiras, regras sociais
equivocadas e da visão retrógrada de seus entes queridos
ou assumir sua identidade e

G

O ator Eduardo Martini traz a desbocada e irreverente senhora de volta
aos palcos com seus conselhos hilários e suas críticas afiadas que não
poupam ninguém na peça “Neide Boa Sorte - Manual de Sobrevivência
de uma Cinquentona Atrevida”. Abordando temas atuais e divertidos,
Neide Boa Sorte “destila” todo o seu (mau) humor em assuntos como
a sinceridade feminina, maus casamentos, status social dentre outros.
No roteiro, maneiras práticas de como mulheres de 50 anos podem
dar a volta por cima com elegância, irreverência e muito bom humor.

“Casa de Bonecas - Parte 2”.

está sendo chantageada para
negar suas ideias, pois uma
mulher casada não poderia ter
uma vida independente. De
volta ao núcleo familiar, Nora
enfrentará a recriminação da
criada, da filha mais nova e do
marido por tê-los abandonado
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Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Centro, tel. 3777-9721. De
quarta (17) a sábado (20) às 19h30. Entrada franca.

agiota devolve a promissória, salvando os
Helmer, mas Nora,
desiludida com a covardia e
hipocrisia de Torvald, ao ver
a posição inferior da mulher
na sociedade, revolta-se e
abandona o marido e três
filhos pequenos. No texto de
Lucas Hnath, a emblemática
personagem Nora, agora uma
escritora de sucesso, retorna
15 anos depois ao lar porque
precisa oficializar o divórcio
com Torvald. Popular por defender causas feministas, ela
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Entre os dias 16 e 20 de outubro, a Osesp realiza a Maratona
Mozart, uma semana inteira de concertos totalmente gratuitos
dedicados ao compositor austríaco e ao período Clássico. A
série faz parte do Concurso Jovens Solistas da Osesp e, em
cada dia de apresentação, um dos finalistas da edição 2018
terá a oportunidade de ser apresentar com a Orquestra e sob
regência do britânico Neil Thomson.Os finalistas do concurso
foram selecionados por uma banca examinadora em março
deste ano, e, após as apresentações com a Osesp, o solista com
o melhor desempenho será premiado com um concerto solo
com a Orquestra durante a Temporada 2019, além de receber
a medalha Eleazar de Carvalho. Os concertos dos dias 16, 18
e 20 ainda contarão com recursos de acessibilidade, sendo
parte do projeto da Osesp em parceria com a Ver com Palavras.
Nessas apresentações, haverá audiodescrição do concerto e do
local, disponibilizadas por meio de rádio fornecido ao público.
O recurso é simultâneo e ao vivo, com informações relevantes
à experiência de assistir a um concerto. Lucas Ferreira apresenta (dia 16) Concerto para Clarinete em Lá maior, KV 622,
Sinfonia nº 36 em Dó maior, KV 425 – Linz. No dia 17, Giovanna
Finardi flauta, Concerto nº 2 para Flauta em Ré maior, KV 314
(285d), Sinfonia nº 38 em Ré maior, KV 504 – Praga. Marcela
Rahal, mezzo soprano (dia 18), La Clemenza di Tito, KV 621:
Abertura e Árias, A Flauta Mágica, KV 620: Abertura, Alma
grande e nobil core, K 578, Sinfonia nº 39 em Mi bemol maior,
KV 543. Dia 19, Thiago Sandoval, Concerto para Clarinete em
Lá maior, KV 622, Sinfonia nº 40 em sol menor, KV 550. Marina
Martins, violoncelo, (dia 20), Joseph Haydn,Concerto nº 1 para
Violoncelo em Dó maior, Wolfgang A. Mozart, Sinfonia nº 41 em
Dó maior, KV 551 – Júpiter

A peça “Casa de
Bonecas - Parte 2” tem
como mote a “Casa de
Bonecas”, onde Ibsen,
Nora Helmer falsifica
uma assinatura do pai
e faz, em segredo, um
empréstimo para salvar
Torvald, seu marido,
mas quando este
descobre a fraude, por
causa da chantagem de
um agiota, repreende a
esposa, humilhando-a
e negando que ela
continue educando os
filhos

C

Osesp realiza a Maratona Mozart, uma semana inteira
de concertos dedicados ao compositor austríaco.

Comédia dramática
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Natália Kikuchi/Divulgação

Maratona Mozart

Horóscopo

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

