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São Paulo, quarta-feira, 11 de julho de 2018
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“Os Lavadores de Histórias”
Estreia no próximo
dia 15 o espetáculo
infantil “Os Lavadores
de Histórias”, da Cia.
de Achadouros

Giuliana Cerchiari

Enio Cesar

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

estória apresenta
três personagens Urucum, Tom Tom e
Jatobá - interpretados pelos
atores palhaços Emiliano
Favacho, Mariá Guedes e
Felipe Michelini, respectivamente. À noite, eles visitam
quintais abandonados para
lavar objetos esquecidos
como brinquedos e roupas, e
reviver momentos especiais
da infância. Eles carregam
consigo o “rio da memória”,
no qual vão lavando as coisas
que encontram e revelando
histórias, fantasias, personagens e brincadeiras. Por
meio de cenas cômicas,
circenses, teatro de sombras e objetos, o espetáculo
faz uma sensível reflexão
sobre a relação da criança
com o mundo real e da
imaginação, e lança sobre

A

a infância o olhar lúdico e
poético. Urucum, Tom Tom e
Jatobá sabem que nas coisas
esquecidas nos quintas das
casas estão guardadas muitas

Maior vulnerabilidade e provável
sensação de desânimo e desencanto
até no final da manhã. Assuntos de
comércio, as pequenas viagens e a comunicação em geral ficam favoráveis
desde cedo. É tempo de desenvolver
ainda mais suas habilidades pessoais
e mostrar seu potencial no trabalho.
33/433 – Azul.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-lo:
boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: indica
inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos passageiros, com chance de ganhos em seguida. Números
de sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Para influenciar o patrão: Escreva o nome do seu
patrão num pedaço de papel branco. Dobre o papel
ao comprido e amarre em volta uma linha vermelha.
Firme o pensamento, dizendo a si mesma (o) que,
desse ponto em diante, você será motivo de elogios
por parte do patrão. Guarde o papel no bolso de um
casaco que você não usa constantemente. Assim, você
terá o seu patrão sempre no “bolso”.

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 em Gêmeos até a tarde,
os contatos estão mais favorecidos e
o entendimento pode ser mais fácil
nesta quarta. Não sofra por antecipação se surgir algum imprevisto ou
alteração de vida, saiba esperar o
momento de agir. Neste meio de julho
viverá situação nova no trabalho.
45/745 – Vermelho.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Não pense demais para não deixar
uma chance passar. Apenas a ambição pode o levar a alcançar o sucesso.
Acredite que os resultados esperados
irão chegar, mesmo que demorem um
pouco mais. Tudo começa a ganhar
nova força para terminar o que já
estiver sendo feito. 27/227 – Cores
escuras.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Não é bom dar início a nada que deva
ter desenvolvimento posterior. Irá
alcançar uma posição mais estável no
trabalho, recebendo algum benefício
inesperado. Terá realização de um
dos seus desejos mais antigos com
a Lua entrando em Câncer nesta
quarta-feira a tarde. 21/921 – Rosa.

Boa disposição para manter contatos
intensos e profundos, vendo claramente o que estava oculto. Embora
tenha motivos para agir agora faça
renovação do seu ambiente somente
depois de passar o seu aniversário.
Tarefas onde possas ter liderança
serão melhores cumpridas. 58/458
– 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)

Não é bom dar início a nada que
deva ter desenvolvimento posterior.
Melhora a situação financeira, com
chance lucros rápidos e inesperados.
Esteja preparado para aplicar bem
um dinheiro que entrar a mais. Terá
soluções através do entendimento
pessoal. 74/874 – Azul.

Promova encontros e estimule a
proximidade no relacionamento
amoroso e sexual. Cuidado com o
ciúme, a posse e os excessos no apego
a valores materiais. Evite fazer algo
que possa prejudicar a relação de
negócios, por causa de sentimentos
exaltados. 21/321 – Azul.

O entendimento pela manhã pode
estar prejudicado. O que era desconhecido e estava obscuro vem
à tona. As confusões no trabalho
serão resolvidas facilmente com
bom senso. O trabalho ou os estudos
renderão muito mais se iniciados
nesta quarta. 45/445 – Amarelo.

Tudo começa a perder força e é
o momento para dar acabamento
e finalizar o que já estiver sendo
feito. Depois que o Sol estiver na
casa doze, mantenha a rotina e
evite forçar novas situações. Até
lá pode resolver tudo que esteja
necessitando de decisão. Não deixe
nada para depois. 67/567 – Verde.
Até doe a alguém o que não quer
mais, empenhando-se em realizar
novas conquistas. Cuidado com
o apego aos valores materiais diminuindo o que é do espírito. Se
surgirem confusões irá superar
tudo facilmente. À noite, um maior
controle emocional irá melhorar a
disposição. 39/139 – Azul.
Tudo que for relacionado à arte e
necessite de sua sensibilidade tende
a dar certo. Na parte da tarde as
relações ficam firmes, tanto junto
de seu amor, como de pais e filhos.
Um envolvimento emocional irá
melhorar a nossa energia nesta
metade de semana. 65/865 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 11 de Julho de 2018. Dia de São Bento, Santa Olga, São
Cipriano, São Olivério Plunket, e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude
é a força. Hoje aniversaria o técnico de futebol Emerson Leão que
nasceu em 1949, a atriz Lúcia Veríssimo que faz 60 anos, a cantora e
compositora Suzanne Vega que nasceu em 1959 e o guitarrista, cantor
e compositor Richie Sambora que também faz 59 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é muito ativo e gosta de ser assim.
Porém é preciso evitar o excesso de ansiedade ou a falta de praticidade
e ter uma direção e um equilíbrio entre o materialismo e o espiritualismo. Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm bom discernimento para avaliar situações e pessoas. Aprecia a religiosidade, mas é
inclinado a crenças espirituais, que exerce muito à sua maneira. Sente
necessidade de alguém ao seu lado para partilhar suas ideias e planos.
Normalmente vive relacionamento estável durante a maior parte da
vida. No lado negativo pode faltar compreensão, tolerância e paciência.

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.

Segurança ou alegria
Neste dia de sua vida, querido(a)
amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba... … QUE SEGURANÇA NÃO É ALGO QUE VOCÊ
DEVERIA BUSCAR NO FUTURO...
Alegria é o que você deveria buscar. Segurança e alegria podem
não vir no mesmo pacote. Podem
vir… mas também podem não vir.
Não há garantia. Se sua principal
preocupação é uma garantia de
segurança, você pode nunca experimentar as verdadeiras alegrias da
vida. Isto não é uma sugestão para
que você se torne imprudente, mas
um convite para você pelo menos
se tornar ousado.
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch
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Como se destacou
Luciano Pavarotti,
que faria 80 anos em
12/10/2015

Auxiliar do cirurgião
Posição de
Bruninho, na seleção
de vôlei do Brasil

De
maneira
indiscutível

Pedaço
de vela
ou tocha

Tribunal
de Contas
da União
(sigla)
Relação
de nomes
Papai,
em inglês
Cantora
como
Celine
Dion
Videoteipe
(abrev.)
Feche
(garrafa)

Partido
de Carlos
Lacerda
Quitar

Terra, em
inglês
Advérbio
afirmativo

Nélson
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o Boêmio
(MPB)

Afastados
do convívio social
Faces

Exercer o
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proporcionalmente
Argolas
Nornordeste
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Preceptora
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de rádio ou de
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(?) Motta, cantor
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Samara Takashiro

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

Esta quarta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua no signo de Gêmeos fica fora de curso até ingressar em Câncer
as três da tarde desta quarta. No final da tarde com a Lua em Câncer um período de muitas emoções. Ficamos bem
mais sensíveis do que racionais. Provavelmente, as pessoas se magoarão com certa facilidade. A tendência será a
de nos protegermos de situações que exponha nossas fragilidades. Isto, porque, tudo passa a nos atingir em maior
profundidade. Deseja-se ficar juntinho, bem aconchegado com o ser amado. E, quanto mais antigo for o vínculo
da relação, melhor usufruiremos dela no final desta quarta.
Tudo ganha força podendo executar
trabalhos ou serviços que agradem
que goste de fazer. As pessoas se
mostram mais provocativas e isso
interfere no bom entendimento pela
manhã. Canalize suas energias em
boas ideias para criar e mudar aquilo
que não satisfaz. 38/238 – Branco.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins Fontes, 71.
Sábados e domingos às 17h. Ingresso: R$ 40. Até 26/08.

Reflexões

3/aia — dad — set. 4/land. 9/caixa de ar — noticioso — universos. 10/levantador.

Horóscopo

A peça tem como base as obras escritas por dois grandes dramaturgos da história,
o alemão Bertolt Brecht (1898-1956) e o inglês Christopher Marlowe (1564-1593)

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme,
195, tel. 3095-9400. Domingos às 15h e às 17h.
Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). Até 19/08.
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Com montagem do diretor Paulo
Ribeiro e interpretação do Núcleo
de Estudos Cênicos Teatro de Sanca
da Cooperativa Paulista de Teatro
(NECTS), o espetáculo “Eduardo II”
estreia no dia 21 de julho. A peça tem
como base as obras escritas por dois
grandes dramaturgos da história, o
alemão Bertolt Brecht (1898-1956) e
o inglês Christopher Marlowe (15641593), que contribuíram para revolucionar a arte e o pensamento de seu
tempo. A adaptação de Paulo Ribeiro
é livremente inspirada em A Vida de
Eduardo II da Inglaterra, de Brecht (a
peça de teatro menos representada
de Brecht) e O Reinado Problemático
e a Morte Lamentável de Eduardo
Segundo, Rei da Inglaterra, com a
Queda Trágica do Orgulhoso Mortimer,
de Marlowe. Eduardo II narra a história
da ascensão e queda do Rei Eduardo

II da Inglaterra, o individualismo se
contrapõe ao status quo de sua época.
Na tragédia de Eduardo II, há outra
tragédia, a ascensão e queda do orgulhoso Mortimer. Com a morte de seu
pai, Eduardo passa pela experiência de
viver o seu desejo e seu amor proibido
diante de todos, entretanto, entrega-se
a luxúrias e excessos. Assim, provoca
não só o povo que passa fome como a
posição do clero, dos nobres e de sua
esposa, conferindo poderes maiores ao
seu favorito Gaveston, um plebeu. Espicaça de tal modo as posições da nobreza,
as demandas da religião vigente, e do
contrato de matrimônio, que granjeia
inimigos causando assim uma guerra e
sua derrocada. Quando no calabouço,
diante da morte, humaniza-se, percorre com a consciência seu caminho de
queda, sobre o caráter temporário das
riquezas, do poder e da vida. Com Rogerio Romera e Cintia Wartusch.

os objetos e brinquedos vão
sendo lavados e revelados.
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Estreia

histórias de meninos e meninas que cresceram e já não
se lembram de seus sonhos
e brincadeiras. As histórias
vão surgindo à medida que
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Serviço: Casa Natura Musical, R.Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros. Sábado
(21) às 22h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 150.

Montagem lúdica inspirada na poesia de Manoel de Barros, dirigida por Tereza Gontijo, trata de
memórias esquecidas da infância guardadas em objetos abandonados.
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Rael canta Vinicius.

O cantor Rael apresenta um show especial com repertório
dedicado ao poeta Vinícius de Moraes. No espetáculo Rael
canta Vinicius de Moraes, o cantor também toca violão e
guitarra, acompanhado por Felipe da Costa (percussão) e
Digão (violão e baixo). O repertório de releituras passeia
por grandes sucessos da carreira de Vinicius, canções
que Rael cresceu escutando. “Além dos afro-sambas, com
Baden Powell, eu também gosto muito das parcerias com
Toquinho, entre outras coisas, então fui escolhendo esse
repertório de maneira bem afetiva mesmo, todas as músicas
me dizem alguma coisa de uma forma bem pessoal mesmo”,
afirma Rael. Músicas como Tarde em Itapoã, Canto de
Ossanha, O Morro Não Tem Vez, A Felicidade, Berimbau
e Canto de Iemanjá são algumas das que estão no set list,
em versões de Rael e Fejuca. Também rearranjadas para
este formato, algumas canções do repertório do próprio
Rael ganham espaço na apresentação.

