Página
ágina 8

São Paulo, sexta-feira, 29 de junho de 2018

Lazer & Cultura

www.netjen.com.br
w
ww.netjjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Suspense

Dance

Divulgação

Nota

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Clareza

Felipe D’Orazio mescla seu trabalho autoral com canções
de grandes artistas do cenário internacional e da música
popular brasileira, como Cazuza, Elis Regina, Tiago Iorc, Ed
Sheeran, Bruno Mars e Amy Winehouse, que são suas referências musicais.
Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira César,
tel. 3146-7405. Domingo (1) às 16h. Entrada franca.

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

É tempo de viver a alegria nos relacionamentos, tanto nos contatos
sociais como profissionais. Procure o
lado favorável em qualquer situação,
é um momento realmente bom. Algo
que ajude a relaxar será bem-vindo
no final do dia nesta sexta. 22/722
– Verde.

Precisa manter contatos e ampliar
seu campo de ação no trabalho
neste final de mês. Atenção para
não ficar se debatendo sem sair do
lugar. Mantenha contatos profissionais proveitosos nesta sexta e evite
desavenças com seus pares a noite.
36/436 – Amarelo.

CACHORRO
Dicionário dos sonhos (CÃO) – O símbolo
da amizade. Em geral é bom, tanto para a mulher quanto para
o homem. Se correr em sua direção amigavelmente, felicidade
no jogo durante sete dias. Afastando-se, não tente a sorte nos
primeiros três dias. Latindo, questões com leis. Ouvindo seu
latido, sem vê-lo, traição. Ser mordido, problemas. Vê-lo morder: desgraças. Branco: doenças em pessoa conhecida. Preto:
luto em família. Gordo: felicidade no jogo. Magro, prejuízos
inesperados. Números de sorte: 18, 20, 25, 42, 51 e 87.

Simpatias que funcionam
Para ter paz no casamento e unir o casal: Escreva o
nome dele 7 vezes, a lápis, num pedaço de papel branco e
virgem, escreva o seu nome por cima do nome dele também
7 vezes (as letras ficam misturadas e, os nomes, ilegíveis),
coloque este papel num potinho de vidro (pode ser aqueles
de geleia ou conservas, com tampa). Coloque uma embalagem
inteira de erva doce (um pacotinho de cerca de 50g, daqueles
vendidos em supermercado). Complete com açúcar cristal
até chegar à borda do pote e depois acrescente água aos
poucos, para dissolver o açúcar. Depois de dissolver o açúcar,
você tampa o pote, sacode bem e guarda num local onde
ninguém veja e, de vez em quando, dê umas sacudidas nele.

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)

Com a Lua Cheia aumenta a sensibilidade e a intuição. Esta é a sua fase
mais delicada do ano, saiba esperar
que o Sol entre em seu signo para
colocar em andamento tudo o que
vem planejando. Bom para compras
já, mas evite se não tiver certeza que
poderá pagar. 33/233 – Dourado.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Evite fazer dividas que não tenha
garantia de que poderá pagar. A
Lua vai ficar fora de curso durante
toda a sexta até ingressar em Aquário na madrugada de sábado. Há
sensibilidade com maior entrega no
relacionamento sentimental e na vida
a dois. 95/395 – Cinza.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Organize suas atividades apostando
naquilo que seja feito em longo prazo
e bem pensado e analisado. Terá
que equilibrar as atividades com as
solicitações que tendem a aumentar
em casa. Valorize as demonstrações
de afeto, carinho e amor em seu
ambiente. 23/223 – Rosa.

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)

No trabalho as renovações trazem
novas ideias e interesses. Dedique-se
a realizar os planos de renovação em
andamento com calma e discernimento. A intolerância e incapacidade
de aceitação de conselhos podem
levar a perdas e baixar seu ânimo
pela manhã. 28/428 – Branco.

O Sol em Câncer ajuda você a mudar
a rotina e colocar as coisas em ordem.
Mantenha contatos que impulsionem
sua carreira profissional. Não conte
com apoio familiar para as dificuldades financeiras. A Lua em conjunção
com Plutão deixa o astral muito
intenso, o que pode gerar algumas
crises. 12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compromissos assumidos. Precisa tomar
uma atitude adiada que foi adiada,
para evitar perdas. Este é um dos
dias mais negativos e perigosos,
por isso deve ter muito cuidado
com tudo que lhe diga respeito. No
final do dia bom para divertimentos.
37/137 – Amarelo.
Boa disposição para trabalhar e desenvolver sua carreira profissional.
Evite preocupar-se tanto com os
outros, deixe que cada um cuide
de sua vida. Noite tem a tendência
a desajustes e falta de sintonia com
os pares nas atividades em geral.
26/826 – Amarelo.

A sua intimidade pode enfrentar
contrariedades que sempre faz muito mal para seu humor. Controle-se
pela manhã evite compras, deixando
para o sábado. Noite tem a tendência
a desajustes e falta de sintonia com
os pares nas atividades em geral.
88/388 – Azul.

Vizinhança
Estuda os
aspectos
morais de
práticas
como a
clonagem
humana

"(?) da
Silva",
novela
de 1996

Caso, em
francês
Inesperada
(a freada)

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é charmoso e atraente, possui talento
artístico e emocional. Dinâmico e dramático, você atrai naturalmente
as pessoas devido à sua inteligência e compreensão. Aparentemente
independente, é sábio o suficiente para perceber que não pode seguir
sozinho na vida. É sempre muito inspirado nos seus pedidos e discursos. Possui o dom da persuasão que o ajuda a convencer até mesmo
os adversários. Em todas as situações, no entanto, propagará sempre a
virtude e a verdade. No lado negativo precisa ter cuidado com o fanatismo e a hipocrisia.
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.

Dedicação
na execução de
algo

"(?), a
Aventureira", série
infantil (TV)

Lago, em
francês
Inteligível
(fem.)

Cidade da
praia de
Canoa Quebrada (CE)

Escola
de samba
paulistana
Lance do
vôlei
Estrela,
em inglês

50, em
romanos
Vasilha do
chimarrão

Receptáculo do
fogo
olímpico

Ilha
italiana
Disco lido
por PCs

(?)-papo:
conversa
informal
Conveniente (fig.)
Animal (?):
lhama
Avaliação
sobre o
trabalho
de alguém

Lástima

(?) Bedran,
atriz e
cantora
brasileira
Alternativa
da prova
de múltipla
escolha

Fruta de
polpa amarelada
e doce

Máquina
usada por
ceramistas

Lâmpada,
em inglês
Tipo
sanguíneo

Torta, em
inglês

Que não
tem pelos
Que não se
assemelha
a nada
(fig.)

Filipe (?),
rapper
carioca

Molho (?),
acompanhamento
de saladas

Serra do
(?): local
do Pico da
Neblina
Que
provoca
infecção
(fem.)

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 29 de Junho de 2018. Dia de São Pedro e São Paulo apóstolos,
Santa Judite, Santa Ema, São Anastácio, e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude
é a paz. Dia do Pescador e Dia da Telefonista. Hoje aniversaria o ator
Pedro Paulo Rangel que faz 70 anos, o apresentador Serginho Groisman
que completa 68 anos, o ex-jogador de futebol Júnior que nasceu em 1954
e a atriz Maria Maya que chega aos 37 anos.

(?) Carolina, cantora de "Rosas"
Aquela que Instrumento procesdescumpre sual que protege
uma lei interesses coletivos

(?) a
distância:
modalidade
de ensino

Difundir
(ideias)

Evite a inquietude e a insegurança
diante de problema que serão resolvidos logo. A noite um momento
para se apaixonar de novo pela vida
e pelo que ela tem de bom. A Lua
vai ficar fora de curso durante toda
a sexta até ingressar em Aquário na
madrugada de sábado.39/439 – Azul.
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Opção de dieta restritiva
Inflamação
Tempo da pena de pri- Roceiros Frutas-de- cutânea
que provoconde
são a quem vende be(pej.)
ca coceira
bida alcoólica a menor
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Alguém pode precisar de sua ajuda
na intimidade para resolver algo
difícil que exija esforço e empenho.
Período bom para viagens e início
de estudos e pesquisas. O momento será bom para ler ou escrever,
conversar e ter entendimento.
78/478 – Verde.

www.coquetel.com.br

PA

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. Mercúrio ingressa em Leão, signo onde transita até setembro, devido
ao movimento de retrogradação que vai ocorrer em julho. Por isso esta fase vai pedir expressão da criatividade,
mas também teremos que revisar a necessidade de impor as nossas ideias e buscar ser mais flexíveis, aceitando o
modo de pensar dos outros. A Lua em conjunção com Plutão deixa o astral muito intenso, o que pode gerar algumas
crises. A Lua vai ficar fora de curso durante toda a sexta até ingressar em Aquário na madrugada de sábado.
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Horóscopo

Felipe D’Orazio

A quinta temporada do programa sociocultural “Arte nos
Hospitais”, idealizado e produzido pela ONG Canto Cidadão
levará teatro profissional gratuito a milhares de pacientes,
acompanhantes e profissionais da saúde de hospitais públicos e filantrópicos da Grande São Paulo. O tema deste
ano é “Onde nascem os encontros?”, com cenas inéditas
criadas a partir das potências humanas que geram vontade
de realizar encontros, e ainda melhor, bons encontros. Por
exemplo, a mobilização que o amor é capaz de fazer na vida
de alguém; a amizade que se estende por toda a vida; o acaso, que às vezes promove encontros surpreendentes; entre
outras potências. Para tanto, as seis cenas contam episódios
reais da vida das atrizes e atores do elenco.Nesta nova temporada, as apresentações serão realizadas em 15 hospitais
públicos e filantrópicos, em São Paulo-SP, Barueri-SP e
São José dos Campos SP. Entre maio e novembro, serão 64
visitas, com 576 cenas apresentadas em recepções, salas de
espera, corredores, áreas internas, quartos e até em UTIs.
Sobre Canto Cidadão – ONG que desde 2002 utiliza a arte,
a comunicação e o protagonismo para sensibilizar e agir por
meio de programas sociais nas áreas da saúde, educação e
cultura. Suas atividades já beneficiaram diretamente mais
de três milhões de pessoas. Site ( www.cantocidadao.org.br).

3/cas — lac — pie — ret. 4/lamp — star. 5/imeri. 6/curial. 7/séptica.

Construa uma base sólida e observe como seus esforços geram o que
você escolheu. Vocês são os arquitetos de seus sonhos e objetivos e
torná-los tangíveis em seu plano é muito mais fácil quando você vê a
grande cena e a importância de trabalharem juntos como uma equipe
para um objetivo comum. Na maior parte do tempo esta marca é perdida porque as pessoas estão muito ocupadas cuidando de “mim”, ou o
que é para “mim”, e assim, vocês esquecem que juntos vocês são mais
fortes. Tire um tempo para ganhar alguma clareza em uma escala maior,
especialmente se você achar que as coisas têm sido particularmente
desafiadoras ultimamente. Há uma razão e, às vezes, é apenas que você
simplesmente não está ciente dos efeitos de suas ações. Aproveite esse
tempo para encontrar seu centro, reagrupar seus pensamentos e sentimentos e confiar que as leis universais funcionam através de você. Veja
claramente a verdade através de olhos bem abertos, este é um momento
de clareza e de maior compreensão. Pensamento para hoje: Recue por
um momento e reagrupe-se, retire-se, renove seu compromisso e obtenha
uma perspectiva mais clara sobre o processo de sua vida. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Serviço: MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Junior,
1089. Sábado (30/06 e domingo 01/07) às 16h. Ingressos:
R$ 60 e R$ 30 (meia).
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Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes,
tel. 3868-2535. Sábados às 18h30, Ingresso: R$ 60. Até
28/07.

Sua proposta é fazer com que crianças
joguem através da arte e aprendam
através do jogo. O grupo é composto
por Lucho Milloco (percussão, guitarra
e voz), Eva Harvez (percussão e voz) e
Cássio Carvalho (guitarra, cavaquinho,
pandeiro e voz).

NO

D

de um sotaque que mistura os temperos
sonoros dos dois países. O Grupo Triii é
formado por Ed Encarnação (bateria e
voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Marina
Pittier (voz). O Pim Pau é formado por
Lucho Milloco (percussão, guitarra e
voz), Eva Harvez (percussão e voz) e
Cássio Carvalho (guitarra, cavaquinho,
pandeiro e voz). O Pim Pau tem o jogo
como eixo central de suas atividades.

R
E

o repertório do Triii, músicas
icas
como O Tomate e o Caqui, AEIOU, Viro, Vira, Virou, e composições argentinas do Pim Pau, como
Tucumpá e La Mascota. Com linguagens
artísticas muito próximas, o resultado
desse encontro é um show com momentos de interação com crianças e
familiares, pela criatividade e sensibilidade das músicas e brincadeiras, além

O Grupo Triii e o grupo Pim Pau.
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A peça “O Planeta dos Esquecidos”, que se passa no
ano de 2087, mostra o planeta Terra devastado por um
vírus que já dizimou parte da humanidade. Nessa época
vive Cora Corada, uma jovem sagaz que está imune e
mora, juntamente com Malone (um misterioso senhor
de personalidade infantil) e Íris (inteligência artificial)
em uma pequena construção em meio ao vazio. Sua rotina muda com a chegada de Hector, um clone vindo de
Dynamo, planeta para onde foram levados, na metade
do século XXI, os ricos, os líderes mundiais e o material
genético dos “melhores” seres humanos da Terra. A partir
desse encontro no planeta esquecido, os rumos da existência humana, bem como o futuro dos dois mundos, se
transformarão para sempre. Com Francis Helena Cozta,
Luccas Papp, Raissa Chadad e Wilson Gomes.

O Grupo Triii se encontra com
o grupo Pim Pau, convidado
diretamente da Argentina,
para fazer um show cheio
de música “y juegos”.
Canções daqui e de lá se
misturam fazendo o público
dançar e cantar junto, com
brincadeiras divertidas e
criativas
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Cena da peça “O Planeta dos Esquecidos”.
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