
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 06 de julho de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Julho de 2018. Dia de São Norberto e da Santa 
Maria Goretti. Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a discrição. Hoje 
aniversaria o cantor e compositor Toquinho que faz 72 anos, o ator 
Silvester Stallone que nasceu também em 1946, o ator e modelo Marco 
Antônio Gimenez que faz 37anos e a modelo sulista Caroline Trentini 
que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de tranquilidade e a desarmonia 
alheia lhe incomoda. É uma pessoa responsável, amorosa e prestativa; 
sensível, artístico e muitas vezes atraído para o mundo do entretenimento. 
É também perfeccionista, crítico e pode ter difi culdade na comunicação. 
O excesso de sensibilidade às críticas que recebe pode levá-lo a se sentir 
incompreendido. Detalhista e discreto, vê com desgosto atitudes extrava-
gantes. Apesar de ser atraente fi sicamente não busca perfeição, mas sim 
as qualidades das pessoas com quem se relaciona.  Muito voltado para a 
família e para a vida doméstica.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

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

Esta sexta é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua entra na fase Minguante desde às 04h52. Apesar da agitação 

interior, da ansiedade e da pressa provocadas pela energia da Lua em Áries, este é um período de recolhimento 

e quietação. É hora de fi nalizar processos e situações que estejam em andamento. De tarde a Lua faz um aspecto 

negativo com Plutão que reforça a necessidade de encerrar e eliminar o que não serve, mas pode ser difícil abandonar 

alguns padrões. Esse aspecto traz tensão e disputa de poder. 
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Estará um tanto sonhador e ro-
mântico procurando intensamente 
a satisfação sexual e amorosa. Use 
de entusiasmo nas relações, conquis-
tando e encantando as pessoas com 
seu brilho e luz. Na noite desta sexta 
melhora a disposição para superar 
confusões. 36/336 – Vermelho.

O romantismo está acentuado le-
vando a relações amorosas e sexuais 
mais felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e gera lucros bem 
maiores nesta sexta, seu dia favorá-
vel da semana. Um dia para usar de 
perspicácia para saber o moimento 
certo de agir. 28/928 – Bege.

O dia começa sobrecarregado de 
obrigações e chateações, mas vai 
melhorando depois.  De tarde a Lua 
faz um aspecto negativo com Plutão 
que reforça a necessidade de encer-
rar e eliminar o que não serve, mas 
pode ser difícil abandonar alguns 
padrões.  92/292 – Azul.

A sexta-feira começa acelerada e 
cheia de ritmo até o fi nal do dia. 
Encare a realidade da vida, sem ilu-
dir-se com falsas promessas. Apesar 
da agitação interior, da ansiedade e 
da pressa provocadas pela energia 
da Lua em Áries, este é um período 
de recolhimento e quietação. 39/339 
– Cinza.

Uma forte tendência a devanear 
e sonhar com coisas e situações 
que mudem a realidade atual. Faça 
planos, pois surge um novo objetivo 
profi ssional, dedique-se a ele intei-
ramente. Precisa resolver situações 
antigas que ainda o perturbem, mas 
com harmonia e serenidade. 23/623 
– Amarelo.

Mercúrio continua em movimen-
to inverso até o próximo dia 20 
ajudando a rever situações e tudo 
que esteja ainda difícil de resolver. 
As atividades inovadoras são uma 
tendência bem aceita pelas pessoas 
a sua volta. A mente alerta terá rapi-
dez de compreensão. 98/898 – verde.

Estará mais expansivo e impulsivo 
à noite e isso levará a agitação a 
aumentar e deve se precaver con-
tra confusões que podem surgir 
em lugares fora do seu ambiente.  
Evite algum atrito ou rompimento 
no trabalho por discordar da opinião 
de alguém. 23/223 – Cinza.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira. Uma forte tendência ao 
sentimento de posse que assume 
proporções exageradas até nos 
sentimentos como o amor. A Lua 
em Áries dá agilidade ajudando a 
diversifi car os assuntos a tratar. 
26/226 – Branco.

O dia começa acelerado, ótimo para 
sair da rotina e fazer as coisas de 
modo diferente do habitual.  Leva a 
precipitação nas conclusões, o que 
pode acarretar prejuízos e arrepen-
dimentos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos devido à difi culdade de 
comunicar-se. 19/219 – Amarelo.

A Lua em Áries ajuda a mudar, re-
novar e modifi car os valores. Estará 
propenso fazer coisas revolucioná-
rias em sua vida. Melhore o conforto 
do seu ambiente, tanto em casa como 
no trabalho. Tome algumas decisões 
importantes em comum acordo com 
as pessoas. 12/312 – Branco.

Dia de emoções fortes, algumas 
até tendenciosas e de expressão 
rápida e forte. Uma decisão pode ser 
errada devido a pressa. O momento 
não é feliz para aquilo que exija 
concentração. O momento é ótimo 
para através do diálogo conciliar 
situações. 22/622 – Azul.

Muita habilidade nas negociações 
profi ssionais começará a trazer boas 
soluções para os problemas que 
enfrenta. Este é um bom dia para se 
decidir com a Lua entrando na fase 
minguante. Precisa ver a realidade 
como ela realmente é não se iludindo 
com situações que são passageiras. 
12/912 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o desejo e a tesão do casal: Faça 
esta simpatia pra aumentar o desejo em segredo. Para 
fazê-la use toda sua força, desejo e fé, confi ando nos 
resultados. Na primeira sexta-feira do mês, pegue 
uma calcinha que você usou (de preferência na cor 
vermelha) e uma cueca usada pelo parceiro. Amarre 
as duas peças com uma fi ta rosa virgem e as deixe 
amarradas durante 24 horas embaixo do colchão do 
casal. Na manhã de domingo, tire as peças e jogue em 
água corrente – rio, córrego etc. Esta simpatia fará o 
casal se unir mais e ter muito tesão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Homenagem
Ná, que já dedicou um álbum inteiro 

à obra da compositora (LoveLee Rita) 
se alterna com Blubell e Ana Deriggi 
nos solos. As cantoras também farão 
backing vocal umas para as outras. A 
idealização é do músico Fábio Taglia-
ferri. As três se apresentam com os 
músicos  Mário Manga (cello), Tuco 
Marcondes (cordas), Kuki Stolarski 
(bateria), Fernando Nunes (baixo) 
e com o próprio Fabio Tagliaferri 
(viola de arco e ukelele). No setlist 
estão as músicas como: Sucesso Aqui 
vou Eu, Flagra, Panis et Circenses, 
Alô alô Marciano, Vida de Cachorro, 
Modinha, Luz Del Fuego, Mutante, 
entre outras.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Mada-
lena, tel. 3813-7404. Hoje (6) às 21h30. Ingresso: R$ 100. 

Infantil 
A peça “Se Essa Rua Fosse Minha” é to-

talmente interativa na qual os espectadores 
assistem à história “brincando” todo o tempo 
junto aos atores, em brincadeiras colhidas 
do folclore infantil brasileiro. O espetáculo 
foi merecedor por duas vezes consecutivas 
do Prêmio Pontinhos de Cultura (Ministério 
da Cultura) e do Prêmio Valores do Brasil 
(Banco do Brasil). Indicado ao Prêmio Brasil 
Criativo 2014. Texto selecionado pelo catá-
logo Bologna para representar o Brasil em 
uma das maiores feiras literárias do mundo. 
No espetáculo, “crianças” de 0 a 100 anos 
brincam e cantam brincadeiras diversas 
colhidas da cultura popular brasileira, numa 
iniciativa que integra pais, avós, educadores 
e crianças em uma viagem através do “túnel 
do tempo” dos brinquedos.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. 
Sábados (07, 14, 21 e 28), às 12h. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Refl exões

As apresentações do espetáculo 
“Vitória Régia” tem o intuito de 
resgatar a cultura milenar de se 

contar uma bela história de diversas ma-
neiras, a Cia K traz uma lenda brasileira 
indígena de origem tupi-guarani para os 
dias de hoje com a junção de diferentes 
linguagens artísticas como, teatro físico, 
dança, circo, música e multimídia. O es-
petáculo inspira-se na lenda da Vitória 
Régia que conta a história de Naiá, uma 
Índia, uma deusa, que se apaixona por 
Jaci, a lua. Um amor impossível que faz 
com que ela se transforme e mergulhe em 
águas profundas. Esse mito traz à tona, 
de maneira poética, um momento muito 
importante no universo feminino quando 
para se tornar mulher ela precisa fazer 
uma travessia, precisa entregar a sua 
juventude, como se deixasse o reino do 
submundo, para alcançar um novo uni-
verso. Uma maturidade, um processo que 
se constrói e reconstrói ao longo da vida, 
no qual ela pode morrer para alcançar o 
seu amor e quem sabe, se tornar estrela. 
O espetáculo apropria-se do mito para 
representar situações vividas por diversas 
gerações e sentimentos como paixão, 
ilusão, autoconhecimento, busca de um 
sentido para a existência, conectando-
se com as pessoas da plateia em torno 
dessa bela história de amor. Kiko Caldas, 

Cia k apresenta o espetáculo “Vitória Régia”.

Tabanara Trio

O Tabanara Trio apresenta o show “Telecoteco, Sambalanço 
e Outras Bossas”, em que convida o público a um passeio por 
composições dos mais diversos nomes da música brasileira , 
como Orlandivo, Marcos Vale, Luiz Melodia, João Donato e 
Dorival Caymmi -, em gêneros que vão do samba ao xote, da 
bossa ao bolero e da marcha-rancho ao cha-cha-chá. Na cor-
renteza da música sempre atual desses mestres, o trio formado 
por Denilson Oliveira (percussão), Fernando Barros (violão) 
e Fernando Mumu (trombone) recorre a diferentes ritmos e 
estilos. Ao mergulhar nessas águas, o Tabarana faz o que gosta: 
música para dançar.

 
Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Sexta (13) 

às 19h. Entrada franca.

A Companhia de Teatro 
Heliópolis encerra, no dia 8 de 
julho, a temporada do espetá-
culo “Sutil Violento”. Com texto 
de Evill Rebouças e encenação 
assinada por Miguel Rocha 
(diretor e fundador do grupo), 
a montagem trata da violência 
sutil,  visível ou comodamente 

invisível, presente em nosso 
cotidiano. Com Alex Mendes, 
Arthur Antonio, Dalma Régia, 
David Guimarães, Klaviany 
Costa e Walmir Bess.  

Serviço: Casa de Teatro Maria José de 
Carvalho, R. Silva Bueno, 1533, Ipiranga, 
tel. 2060-0318. Sábado (7) às 20h e domingo 
(8) às 19h. Ingressos: Pague quanto puder.

Cena da peça “Sutil Violento”.

Sentidos da existência
O espetáculo inspira-se na lenda da Vitória Régia que conta a história de Naiá, uma Índia, uma deusa, 
que se apaixona por Jaci, a lua

Pa
ul

o 
B

ar
bu

do

diretor artístico da Cia K assina a direção 
do espetáculo e conta que a encenação 
utiliza diversos recursos cênicos para 
compor a atmosfera do espetáculo como 
um enorme espelho d’água, efeitos de 
chuva, danças aéreas, jogos de luzes, 
imagens projetadas e uma trilha sonora 

composta especialmente para o espetá-
culo. Com Kiko Caldas, Ieda Cruz,  Kiki 
Milani, Natalia Furlan, Margreet Nuijten 
e Iara Gueller.

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R. Pais 
Leme, 195, Pinheiros. Sábado (21) às 21h e domingo (22) 
às 18h. Ingressos: de R$ 12 a R$ 40.
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Há uma solução
Neste dia de sua vida, querido(a) ami-
go(a), acredito que Deus quer que você 
saiba..... QUE HÁ UMA SOLUÇÃO. HÁ...
Mas você precisa continuar caminhando 
para encontrá-la. Você não pode parar, 
você não pode desistir. Isso tem a ver com 
mais do que apenas paciência. Tem a ver 
com mais do que apenas persistência. Tem 
a ver com o saber absoluto de que Deus 
está ao seu lado. Quando você sabe isso, 
você nunca desiste... e o senso de luta vai 
embora. Você simplesmente se mantém 
caminhando, sabendo que no fi nal tudo 
vai dar certo. E que durante a caminhada 
haverá grandes insights e lembranças 
maravilhosas. Amor, Seu Amigo. Neale 
Donald Walsch


