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São Paulo, terça-feira, 17 de julho de 2018

Horóscopo

houvesse caído por ali desde
os primórdios da civilização. A
partir de elementos como luz,
música, sonoplastia, figurino
e atuações afinadas, o diretor
constrói pictóricos enquadramentos. Lirismo e humor

Nota

Samba
O show – Época de Ouro - 100 Anos de
Jacob do Bandolim é apresentado pelo conjunto regional de choro fundado por Jacob
do Bandolim em 1964 e contabiliza, hoje,
mais de 40 álbuns gravados. Teve grande
importância no movimento de resistência
do choro na década de 1960, época em que
a bossa nova reinava quase absoluta. Depois
do falecimento de Jacob, em 1969, o grupo
retomou suas atividades somente em 1973 a
convite de Paulinho da Viola, para participar
do espetáculo Sarau, no Teatro da Lagoa,
RJ. Sua formação atual é Antônio Rocha
(flauta a e flautim), Ronaldo do Bandolim
(bandolim), Jorge Filho (cavaquinho),
Toni 7 cordas (violão de 7 cordas), André
Bellyeni (violão de 6 cordas) e Celsinho
Silva (pandeiro).
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 30959400. Sexta (20) às 21hr. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

A banda feminina The Mönic, um dos destaques
do rock nacional na atualidade, lançou há pouco
seu segundo single pela gravadora Deck. “Buda”
é uma faixa pesada e cheia de atitude que traz
a assinatura do quarteto paulista influenciado
por The Stooges, Queens Of The Stone Age e
Nirvana. A primeira letra da banda composta em
português fala sobre uma figura machista, que
prega ensinamentos religiosos mas não segue o
que diz. Dani Buarque (voz e guitarra), Ale Labelle (guitarra e voz), Joan Bedin (baixo e voz)
e Daniely Simões (bateria) apresentam agora o
criativo clipe da música. Após quase dois meses
buscando crianças que tivessem semelhanças
com as integrantes da banda para atuar no clipe,
encontraram as ‘mini sósias› Brisa Buarque (Dani
Buarque), Clarinha (Ale Labelle), Dora Rojo
(Joan Bedin), Martina Fischer (Daniely Simões),
e os meninos Bernardo e Cristovão Gelpi. O vídeo
foi produzido, roteirizado, e dirigido pela própria
banda. Para assistir: (www.batucadacomunicacao.com/site/imprensa-2/).

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

Está propenso a se apaixonar por
alguém que vier a conhecer neste
período. Esteja pronto para amar,
se estiver só um amor surgirá em
sua vida neste final de julho. Mesmo
assim, cuidado, as conversas podem
ser nervosas e sujeita a brigas e rompimentos. 37/837 - Marrom.

Concentre-se na sua vida como ela
realmente é e não como desejaria
que fosse. Nem todos os apoiarão,
mas alguns continuarão sendo fiéis
e irão cooperar. Aproveite para
perseguir os seus sonhos, pois se
acreditar naquilo que deseja não há
o impossível. 37/437 - Verde.

A Lua fora de curso desde cedo
provoca empecilhos e dificuldade nas
comunicações. As conversas podem
ser nervosas em contatos encontros
e reuniões. No trabalho esteja pronto
para contar com o apoio para suas
realizações, haverá bom rendimento.
12/412 - Branco.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público,
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, abundância e melhorar de vida. Ver danças é
alegria. Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Acabar com desavenças em família: Quando estiver sozinha em casa, comece a varrê-la. Dê especial
atenção aos cômodos dos quais dormem as pessoas
que criam problemas e confusões dentro da família.
Reúna toda a sujeira na sala, embrulhe-a em 1 papel
vermelho e jogue-o em um terreno vazio. Com essa
atitude, você também estará colocando para fora da
sua casa os conflitos mais sérios.
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.

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

Prepare-se, logo irá agir e executar
os planos e negócios já preparados.
Tudo que espera deve tomar forma
e ganhar definição no final do mês.
O dia termina bem, mas cuidado,
as conversas podem ser nervosas
e sujeita a brigas e rompimentos.
89/589 - Vermelho.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

Irá conviver melhor com pessoas que
o respeitem e admirem. A falta de
um maior reconhecimento pessoal
ou profissional pode estar tirando a
motivação para produzir mais. Faça
uma revisão dos assuntos relacionados a dinheiro e evite julgamentos
precipitados. 39/339 - Cinza.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A Lua em Libra a tardinha dá movimento e leva a agir para resolver
os problemas que vem enfrentando.
O momento é importante para as
relações sociais e demonstrações
de seu afeto. A noite será excelente
para retemperar as forças e ter um
descanso reparador. 65/665 - Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

A Lua fora de curso pode provocar
empecilhos e dificuldade nas comunicações. Aumenta a ânsia por
liberdade e certa irritabilidade ao
tratar com as pessoas. Se precisar
improvise em alguma coisa e tudo
dará certo no final do dia. 68/668
- Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o sexto dia da lunação. A Lua em Virgem fica fora de curso desde as 07h51 da manhã até ingressar
em Libra as 16h43. O melhor é manter a rotina até e a Lua ingressar em Libra. No final da tarde as pessoas se
tornam bem mais sociáveis e estão dispostas a se reunirem e a se entrosarem agradavelmente. Qualquer tipo de
evento, mesmo que de natureza profissional, acabará finalizando como social, devido à natureza extrovertida e
simpática deste signo. Buscamos o que for sofisticado e de bom gosto. Com a Lua em Libra o espírito de colaboração
está acentuado e podemos obter ajuda com facilidade. Negócios em sociedade, neste momento, rendem mais.
Defina neste seu dia favorável da
semana tudo que seja importante e
necessite de movimento. Qualquer
que seja a sua decisão parecerá mais
lógica se for tomada hoje. Evite dar
conselhos sem ser solicitado e seja
positivo ao falar, cooperando com
todos. 29/529 - Branco.

percorrem o espetáculo em que
o entrosamento entre recursos
cênicos e atuações precisas
sugere um ritmo que revela o
apreço de Carvalho também
pela música orquestral, além
das artes plásticas. Com Ana

Conheça mais a fundo os assuntos
que interessam e dedique-se ao
importante e aos novos empreendimentos. Bem informado terá chance
de uma carreira melhor sucedida.
Durante todo o dia haverá um bom
rendimento nas atividades. 78/578
- Amarelo.

Esta terça é um bom dia para lançar
novidades que precisem contar com
o apoio do público. Persista para
alcançar a paz em seu ambiente
fazendo algo que vai lhe fazer bem
e dar estabilidade. Aguardem e se
se preparem para melhores dias
que virão em breve. 98/698 - Verde.

Pode contar com maior inventividade e surpresas agradáveis que
darão dinamismo ao dia junto com a
facilidade em fazer algo que fuja do
habitual. Com a Lua Nova em Libra
uma energia maior vai fazer com
que as ações sejam bem inspiradas.
77/877 - Azul

Seu coração começa a se sentir mais
feliz diante de emoções que ficam
evidentes. Algo novo deve tomar
forma, ganhar definição. Pode ter
alguma dificuldade no trabalho,
mas será superada com determinação e a cooperação dos demais.
36/536 - Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 17 de Julho de 2018. Dia de São Aleixo, Santa Marcelina,
Beato Inácio de Azevedo e Companheiros, e Dia do Anjo Assaliah, cuja
virtude é o dinamismo. Dia de Proteção às Florestas. Hoje aniversaria
o ator Donald Sutherland, que nasceu em 1934 e chega aos 83 anos,
o cantor e apresentador Ronnie Von completa 74 anos, o ex-jogador e
treinador de futebol, capitão da seleção de 70, Carlos Alberto Torres
nascido em 1944 e o ator Mike Vogel que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é idealista, entusiástico com uma
natureza reservada e capacidade analítica, perfeccionista e independente. Gosta de tudo muito bem encadeado, ainda no campo afetivo,
e não aprecia lidar com nada que não possa controlar razoavelmente.
É normalmente elegante e um pouco orgulhoso, sem que isto chegue
necessariamente a prejudicar sua boa relação com os outros. Muito
embora guarde as opiniões para si, gosta de saber o que os outros
pensam.Deve se especializar em alguma área para obter sucesso. É
mais sensível do que aparenta, e no lado negativo tem dificuldade para
expressar seus sentimentos.

Junqueira, André Hendges, Daniela Theller e Sarah Moreira.
Serviço: Serviço:Teatro de Arena Eugênio
Kusnet.Rua Doutor Teodoro Baima, 94 –
República, tel. 3259-6409. Quintas e sextas
às 21h, sábados às 19h.Ingressos: R$ 30 e
R$ 15 (meia). Até 28/07.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
Há uma solução

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(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
final tudo vai dar certo. E que durante a caminhada haverá
grandes insights e lembranças maravilhosas.
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch
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Solução

R

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Sumaré.
Sextas às 21h30. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 03/08.

Cena da peça “Pequena Ladainha Anti-Dramática para o Episódio da Fuga do Leão do Circo e
Outros Boatos Pouco ou Quase Nada Interessantes”.
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É difícil resumir o que acontece quando misturamos psicologia e mentalismo
com doses de bom humor. O que dá para
garantir é uma noite repleta de mistérios
e momentos surpreendentes. Em julho, o
espetáculo “InconscienteMente”, criado
pelos psicólogos Beto Parro e Rafa Moritz,
está de volta para uma nova temporada.
Por meio de “experimentos”, os atores
esperam ampliar a consciência dos espectadores trabalhando um tema: somos
realmente donos dos nossos próprios
narizes? Os dois trabalham a psicologia
aliada ao mentalismo, que é uma subcategoria do ilusionismo marcada pelos
truques psicológicos, simulação de leitura
de pensamentos e poderes paranormais.
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Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/n – República. Sexta (27) às 20h e sábado (28) às 16h30. Ingressos: R$ 40 e R$ 30.

a estória alguém anuncia que um leão acaba
de fugir do circo, enquanto isso, o telefone toca. E
entre a decisão de levantar-se
para atender a chamada ou
resolver tomar providências
quanto à fuga do animal,
alguém se apresenta para narrar a história de uma curiosa
epidemia de decapitações
espontâneas. Enquanto isso,
uma banda passa ao longe, e
a previsão meteorológica promete uma nevasca, ainda que
nem um único floco de neve
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Artista global e fenômeno no YouTube com visualizações
que superam os 155 milhões e mais de 400 mil inscritos
em seu canal, a pianista clássica ucraniana Valentina
Lisitsa será solista no concerto da Orquestra Sinfônica
Municipal de São Paulo. Os músicos se apresentam sob
a regência do maestro convidado Fabio Mechetti, diretor
artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais. No programa, as obras Encantamento, do
compositor Camargo Guarnieri, escrita originalmente
para violino e piano e posteriormente transcrita para
grande orquestra,Danças Sinfônicas, derradeira peça
de Sergei Rachmaninov, marcada pelo lirismo intenso,
nostalgia e expressividade do compositor. Já Valentina
Lisitsa se debruçará na peça Concerto n° 3 para piano,
também de Rachmaninoff, considerada uma das mais
difíceis para este instrumento.
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Pianista clássica ucraniana Valentina Lisitsa.

A primeira peça escrita
e dirigida por Chico
Carvalho (Prêmio
FEMSA – Teatro Jovem
2016 e Prêmio Shell
2013 de melhor ator),
“Pequena Ladainha
Anti-Dramática para
o Episódio da Fuga do
Leão do Circo e Outros
Boatos Pouco ou Quase
Nada Interessantes”
entrou em cartaz dia 5
de julho

Bruna Brignol

Afuga do leão

2/in. 3/alf. 4/lars. 5/órion. 6/diesel. 9/bairrismo. 10/gregoriano. 16/regulação da mídia.

Alexei Kuznetsoﬀ

Concerto

Consciência

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

