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São Paulo, quinta-feira, 28 de junho de 2018

Lazer & Cultura

A Cia. Prana Teatro
apresenta o espetáculo
“O Valente Meio
Frango e Outros
Contos Birutas”, um
conjunto de estórias
cheias de personagens
birutas e cenas
malucas
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Abundância

Abundância. Veja novamente as formas alternativas de abundância
que o cercam. Uma mudança na percepção é, às vezes, tudo o que
você precisa para ver a vida valorosa que você está levando, ou talvez
esteja se tornando mais disciplinado e focado do que você precisa.
Conte suas bênçãos e perceba que muito mais está por vir enquanto
você está desenvolvendo a sua sabedoria e conhecimento para ajudá-lo
a manifestar ainda mais oportunidades de expansão. Saiba que você
está no fluxo e empenhado em co-criar com o Espírito. Você já fez
isso antes com bastante sucesso, então confie nesta parceria agora e
seus esforços serão recompensados de grandes maneiras. Você tem as
ferramentas, talentos e habilidades para chegar aonde você quer ir. As
pessoas que estão dispostas a ajudá-lo estão aí. Faça um compromisso
hoje e veja os tesouros diante de você, iluminados com poder e luz.
Pensamento para hoje: Você chegou longe em sua busca. Conte as
suas bênçãos e saiba que ainda mais oportunidades o aguardam para
experienciar a abundância em suas muitas formas. E assim é. Você é
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Horóscopo

Nascendo no horizonte, o sol
castiga a sua visão turva. Quando enfim consegue focar, vê-se
deitado no meio da calçada na
companhia de um mendigo. Confuso, o homem não consegue se
lembrar da sua vida, nem sequer
o seu nome. Nós, no entanto, o
sabemos: Daren. A partir deste
momento, peças de seu quebracabeça existencial começam a
brotar, trazendo à tona fatos do
seu passado perdido. Um jogo
da sua própria vida, que cabe a
todos nós resolver. Uma comédia romântica musical de André
Borelli, com músicas originais de
Vitor Moutte, “Noites de Sol – O
Musical” é um convite para, entre
um riso e uma lágrima, iluminar os
escuros caminhos de nossa mente.
De André Borelli, com músicas
originais de Vitor Moutte.
Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749.
Sexta (29) às 21h. Ingresso: R$ 40.

A Lua Cheia em Capricórnio desde
cedo dá maior equilíbrio emocional
e melhor disposição. Por isso o dia
deve ser suave mantendo um tom
cordial e acolhedor. É tempo de
manter novos contatos sociais e
sentimentais e cuidar melhor de si
mesmo. 21/221 – Cinza.

Desde cedo os contatos estão favorecidos, bem como o tráfego de
informações e até de locomoções e
transportes. Vai resolver atividades
relacionadas à comunidade e até a
assinar contratos. Noite será muito
boa para se revigorar física e emocionalmente. 55/355 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos,
separação ou afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos,
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Simpatia da chave para ter a sua casa: Coloque
uma chave nova debaixo do seu travesseiro no
Dia de São Pedro, dia 29 de junho. Embrulhe-a
em um papel branco com três pedidos e descreva
como você desejaria que fosse sua nova casa.
Deite-se e mentalize que São Pedro e seus anjos
estarão durante a noite procurando a casa dos
seus sonhos.

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

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

Não economize esforços para planejar aquilo que irá fazer para alcançar
algo há muito desejado. A Lua em
Capricórnio aumenta a proximidade
com o ambiente. Tarde ótima para a
harmonia entre a nossa vontade e os
objetivos a serem atingidos. 43/143
– Vermelho.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Durante a tarde e à noite a Lua faz
bons aspectos com Júpiter e Netuno que aumentam a confiança e a
nossa fé. Hoje o desafio será buscar
o equilíbrio e o conforto através do
acolhimento da nossa força interior Noite será muito boa para se
revigorar física e emocionalmente.
63/863 – Amarelo.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Aposte nos planos que realizar em
longo prazo principalmente que
sejam bem pensados e planejados.
Na metade do dia a situação pode ser
confusa e com falta de concentração.
Seja mais prudente ao escolher as
amizades, pois pode conhecer gente
bem e do mal. 67/567 – Violeta.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

As renovações acontecem, trazendo
novas ideias e interesses para sua
vida. A imaginação ativa e a presença
de uma profunda sensibilidade que
nos leva a interpretar melhor o
sentimento alheio. A Lua capricorniana confere estabilidade a parte
da manhã. 15/615 – Verde.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas,
141, tel. 5080-3000. Sábados e domingos às
11h. Entrada franca. Até 08/07.

MPB
A cantora e compositora
Roberta Campos faz o show
“Todo Caminho É Sorte”,
com gravação de DVD de
10 anos de carreira. Roberta Campos apresenta
as músicas de seu disco,
indicado ao Grammy Latino, Todo Caminho é Sorte
(Deckdisc), quarto trabalho de sua carreira. O CD
traz composições próprias,
como Ensaio Sobre o Amor,
Porta Retrato e Pra Morrer
de Amor, além da regravação do clássico Casinha
Branca (Gilson e Joran).

Marisa Orth apresenta o show “Romance”.

A atriz encanta o público
brasileiro desde que ousou pisar num palco. Suas
contribuições no teatro,
música, televisão e cinema nos presentearam com
personagens e shows inesquecíveis. Versátil, Marisa
Orth não cansa de explorar
novas possibilidades e en-

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

O Sol no signo de Câncer ajuda você
a reorganizar os seus pensamentos
e sua vida familiar tende a ser mais
interessante. Veja a vida sem ilusões,
mas com muita fé e disposição para
avançar. O melhor desde cedo é
organizar-se e executar as tarefas de
modo satisfatório. 78/178 – Branco.

seu reino levando a coisa que
mais amava no mundo. O que
será que ela pode ter levado?

Divulgação

Esta quinta é o décimo sexto dia da lunação. Desde a madrugada a Lua entra na fase Cheia no signo de
Capricórnio, o que traz bastante desconforto para as nossas vidas. Podemos estar cansados por conta das
exigências dos últimos dias e o desafio será buscar o equilíbrio e o conforto através do acolhimento da nossa
força interior e também daqueles com quem compartilhamos a intimidade. Durante a tarde e à noite a Lua
faz bons aspectos com Júpiter e Netuno que aumentam a confiança e a nossa fé.
Desde a madrugada a Lua entra na
fase Cheia no signo de Capricórnio,
o que traz bastante desconforto para
as nossas vidas. Tenha cuidado com
atitude de rebeldia que pode trazer
problemas no relacionamento com
as pessoas. Na metade do dia a
situação pode ser confusa. 71/871
– Amarelo.

Bobo da Corte” narra dois
contos sobre a esperteza de um
bobo da corte e a amizade de
um rei com a menina Coralina.
No último conto, “A Rainha
Adelaide” precisava partir de

“Romance”

Serviço: Sala do Conservatório – Praça das Artes, Av. São João, 281, Centro. Hoje (28)
às 20h. Ingresso: R$ 20.

Musical

Frango”, um frango cortado
ao meio é o herói da história, e
vive aventuras ao lado de uma
raposa, um enxame de abelhas
e um rio bem comprido. “Psiu!
O Rei está descansando & O

Desde o amanhecer os contatos
estão favorecidos. Dedique-se a
realizar planos com honestidade
e com muita disposição. As coisas
práticas que pareciam fáceis de
resolver tendem a ter atrasos em
seus procedimentos e o que estava
emperrado vai destravar. 70/370
– Azul.
Tome cuidado para que coisas do
passado não atrapalhem os planos
para o futuro. Os excessos emocionais do cotidiano aumentam e a
timidez tende a ser exagerada. Saiba
agir e terá sucesso em tudo que fizer
ainda mais nos assuntos comerciais
e nos negócios. 31/831 – Verde.

De manhã bom aspecto da Lua com
Júpiter tende a melhorar o nosso
equilíbrio. Com a Lua em cheia procure usar de sensibilidade e generosidade nesta quinta-feira que é seu
dia favorável da semana. Cuidado
com mudanças definitivas evite-as
nesta semana. 54/354 – Azul.

A tendência à introversão, os
excessos emocionais que podem
provocar desentendimentos. Evite a
tendência de sofrer por antecipação
por situações que podem até mesmo
não acontecer. Antes de agir precisa
ouvir opiniões mais experientes, que
irão ajudar muito. 52/252 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 28 de Junho de 2018. Dia de Santo Irineu, São Argemiro, Santa
Vicência, e Dia do Anjo Seheiah, cuja virtude é a prudência. Dia do Papa,
Dia da Renovação Espiritual e Dia do Agricultor. Hoje aniversaria o
ator e cineasta Mel Brooks que completa 92 anos, o ator Stenio Garcia que
faz 85 anos, o ator John Cusack que nasceu em 1966 e a cantora Patrícia
Marx que faz 44 anos e a atriz Grazi Massafera nascida em 1982.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Câncer possui talento para línguas e comunicação. Precisa manter-se ocupado para não se entediar com facilidade.
Tem orgulho das suas realizações, sejam elas grandes ou pequenas. Costuma expressar o bom senso que, com o tempo, pode se transformar em
sabedoria. Suas ideias costumam surgir muito de repente, o que pode ser
muito útil nos momentos de emergência. Tem uma condição vibratória
básica curativa, que pode ser utilizada em favor do próximo, desde que
pacientemente desenvolvida. No lado negativo pode ser envolvido por
pessoas provocativas e por manipuladores.

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.

controu no show Romance
Vol.III, um equilíbrio perfeito
dessas habilidades, sempre
imprimindo sua marca, seu
talento, humor e habilidade
de improviso.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al.
Barão de Piracicaba, 740, Campos
Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (3) às
21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 70.

Serviço: Sesc Campo Limpo, R. Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120, Campo
Limpo. Sábado (30) às 20h. Entrada franca.
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Instituto Corpo (?), O testícu- Dois pintores europeus que retrataram o
Brasil do século XIX
E-(?),
Tecnológi- símbolo do lo, por
Civilização da políti- correio
co de Ae- trote uni- seu formaLástima
to
(Anat.)
ca do Pão e Circo eletrônico
ronáutica versitário

Fiscaliza o
exercício
da advocacia (sigla)
O rapanui,
em relação à ilha
de Páscoa
Material
da boneca
Emília
(Lit. inf.)

Protelada
A linguagem inadequada em
igrejas
(?)-tsé,
filósofo
chinês
Maurício
(?), ator e
cantor
brasileiro

Delicadeza
Emílio
Ribas,
sanitarista
Chocalho
indígena
de atos
religiosos
(?) Nagle,
escritora
e apresentadora

(?) Haddad,
diretor de
Teatro
Padiola
Tambor de
cavalaria
Tranquila;
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"Aérea",
em FAB
Especial
(abrev.)

Deus egípcio com
cabeça de
íbis

A roupa
recebida
na Cruz
Vermelha

Designação
de vários
canais do
organismo

(?)
Piazzolla,
mestre do
tango
Camarão
de rios
Acender
(fósforo)

"A (?)
Secreta",
conto machadiano

Sul-sudoeste (abrev.)
Chefe
etíope

Um, em
espanhol
Parte mais
profunda
da psique
(Psican.)
Acrescenta;
adiciona
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O Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo faz, com o pianista Laércio
de Freitas e o flautista Shen Ribeiro, em um concerto que homenageia os
110 anos da imigração japonesa no Brasil. Ribeiro, o único especialista de
sakuhashi (flauta tradicional do Japão) no país, traz seu conhecimento
da cultura e da música nipônicas para o pianista e compositor Laércio
de Freitas que também faz os arranjos para cordas, piano e sakuhachi.

A Cia. Prana Teatro com o espetáculo “O Valente Meio Frango e Outros Contos Birutas”.
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Serviço: Theatro NET São Paulo
(Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Terça (17) e quarta (18) às 21h. Ingressos:
De R$ 80 a R$ 200.

Cia traz quatro contos
populares de origem
europeia, onde reis,
rainhas, bobos da corte, bichos que falam e outros personagens são representados
por meio de bonecos, figuras
de teatro de papel. A primeira
história “Joca, o Boboca e o
Grifo”, conta sobre o terceiro
filho de um camponês que é
considerado um bobo. Mas
coisas incríveis acontecem
no decorrer da história, e o
rei percebe que Joca não é
boboca. Em “O Valente Meio

C
H
N A
P
A
A D
I
L
M
M A
T
E
M
L E
R

violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério
Meanda (guitarra), Cláudia
Niemeyer (baixo), Andréa
Coutinho (backing vocal) e
Nicole Cyrne (backing vocal).

Divulgação

“O Valente Meio Frango e
Outros Contos Birutas”

2/un. 3/tot. 4/amir — mail. 5/ducto. 7/timbale. 9/tenuidade.

Divulgação

Blitz

Com uma formação estável
há cerca de dez anos, com estúdio próprio (Toca da Onça),
e dois anos de produção, entre viagens inspiradoras pelo
Brasil, EUA, Portugal, Japão
e vários outros países, a Blitz
lança CD de inéditas: ‘Aventuras II’ (Deck). Com Evandro
Mesquita (vocal, guitarra e

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

