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São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de agosto de 2018

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São
Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400. Sábado (25) às 18h.
Entrada franca.

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

A Lua em Virgem o torna um tanto
passional, sem grandes chances de
entrosamento na intimidade. Pode
contar com benefícios causados pelo
aumento do seu prestígio no meio
social. As conquistas no trabalho
vão sendo ampliadas. 11/711 – Bege.

A intimidade aumenta e poderá
acontecer afastamento, evitando
maiores envolvimentos. Precisa
se integrar aos ambientes novos
e a agitação demasiada que pode
atrapalhar sua vida. Faça tudo que
exija energia persistência e coragem.
38/138 – Azul.

Dicionário dos sonhos
OURO - Tê-lo, perda de negócios. Acha-lo, boas
novas. Ouro falso, sorte no jogo. Em objetos e moedas,
problemas com dinheiro. Vê-lo em quantidade, evite
jogar. Números da sorte: 18, 25, 37, 46 e 68.

Simpatias que funcionam
Para fazer as pazes com quem ama: Em uma
sexta-feira pegue um lenço branco virgem coloque
de molho numa vasilha ou pote, nunca antes usado.
No pote coloque água e também 7 gotas de mel.
Coloque uma quantidade de água que apenas dê
para cobrir o pano. Deixe de molho até a noite.
Quando anoitecer pegue o pano e coloque para
secar. Na manhã seguinte pegue o pano e leve até
uma igreja. Lá reze um Pai-nosso para o seu Anjo
da guarda e o da pessoa amada. Pegue o Lenço e
molhe com água Benta. Apenas jogue um pouco de
água benta no pano, não é para mergulhá-lo na água
benta. Guarde o lenço e dê para a pessoa amada.

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

Esta segunda torna maior o sentimento de posse e o ciúme o que
poderá causar transtornos nos
relacionamentos. Apesar da falta de
iniciativa, a intuição e a premonição
devem ser seguidas, pois serão acertadas. A situação pode melhorar no
setor material, um dinheiro a mais
deve chegar. 48/548 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Dedique-se aquilo que mais aprecia
ou ama. Um bom contato nesta
segunda com a família, com a casa e
as coisas e pessoas conhecidas, que
fazem parte de sua vida e rotina. Um
relacionamento amoroso o levará a
novas emoções na relação sexual.
85/885 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)

Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Com o Sol indo para Virgem dia 23
dedique-se a questões culturais e o
aprendizado de algo novo já programado. Melhor entendimento poderá
ser alcançado no relacionamento
familiar. Abra o diálogo com as pessoas mais íntimas e obterá soluções.
83/383 – Branco.

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer que você
saiba... “Que a Mente e a Alma devem trabalhar juntas se voce quer experimentar a
verdadeira Felicidade.......Tente não passar
muito tempo exclusivamente em sua mente.
Ela é uma ferramenta magnífica, mas tem
uma perspectiva limitada. Tente não passar
muito tempo exclusivamente em sua alma.
Ela tem uma perspectiva muito mais ampla,
mas você não pode lidar com a vida física
apenas desse ponto.Se você pudesse, não
teria recebido uma mente. Eis o truque:
equilíbrio Passe algum tempo a cada dia nutrindo e exercitando a mente e a alma. Você
sabe como fazer as duas coisas. Então, faça!
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch

Faça as melhorias necessárias e
cuide melhor do lar e das pessoas
que vivem com você. É hora de usar
de um pouco mais de tolerância e de
humildade para superar as dificuldades sociais. É uma fase importante
para curtir o ambiente e resolver
pendências. 67/467 – Amarelo.

A renovação de sua vida irá acontecer rapidamente depois o aniversário. O Sol indo para seu signo no
dia 23 aumentará a disposição para
agir a partir de agora preparando
os planos que tem em mente. Logo
irá realizá-los do jeito que pensa e
idealiza. 49/449 – Verde.

A carreira profissional terá definições. Neste momento é necessário
cuidar das questões materiais e
adquirir novos bens pessoais. É
hora de usar de um pouco mais
de tolerância e de humildade para
superar dificuldades da rotina neste
início de semana. 88/488 – Azul.

Todas as mudanças de rumo estão
favorecidas e a Lua em Escorpião a
tardinha ajuda a tomar atitudes ousadas, persistência e a coragem das
pessoas. Uma associação terá início
neste momento ou irá passar por
alguma alteração. 57/857 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Agosto de 2018. Dia de São Ponciano, São Cassiano
de Ímola, Santa Helena, Santo Hipólito, e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude
é a criatividade. Dia do Pensamento, Dia do Economista, Dia dos
Encarcerados, Dia do Encarregado e Dia Nacional dos Canhotos.
Hoje aniversaria o ator Marcello Novaes que completa 56 anos, a atriz Lidi
Lisboa que nasceu em 1984 e o jogador de futebol Lucas que faz 26 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é determinado e gosta de estar em
posição de controle. Sério, romântico, charmoso gosta de se divertir e
viver a vida. Além disso possui um bom equilíbrio espiritual e psicológico. A
maneira original com que encara as coisas gera ideias novas e interessantes
que muitas vezes resultam em trabalhos que impressionam as pessoas. A
curiosidade aguda e saudável é também uma influência que vibra sobre os
valores da família e da amizade verdadeira. Há uma tendência a fixar-se
em um único amor e a habilidade nas atividades das artes ou das ciências.
A vida em sociedade lhe será sempre muito agradável e produtiva.
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.
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(?) Nunes: piauiense que é o dono de canal Duke
do YouTube com o maior número de inscritos Ellington,
no País
Os dois principais
Norte músico de
(2017) grupos da Palestina (abrev.) jazz (EUA)

Regime implantado Atende a Dois produtos de
pelo apartheid, na queixas de exportação da Rede
África do Sul
clientes Ponto de Globo
(sigla) vista (fig.) (TV)
Rondônia (sigla)

Cogumelo
subterrâneo
comestível

Tipo
sanguíneo
Meteorologia (abrev.)
Marília
(?), apresentadora
de TV

Modo de
proceder
1.104, em
romanos
Instância
psíquica
fraca no
neurótico

"Quem
canta seus
(?) espanta" (dito)
Apelido de
Caetano
Veloso

Ingeri
(líquido)
Retiram a
umidade

Modelo de
tesoura de
cabeleireiros

Feia, em
espanhol
Antes de
Cristo
(abrev.)
Registros
escritos de
reuniões

Kenny (?),
saxofonista
dos EUA

Lourenço
Diaféria,
cronista
brasileiro

Aparelho
essencial
à indústria
papeleira

Formato
humano
de cursor
(Inform.)

Segundo
maior
açude
do Ceará

(?)-in,
técnica de
massoterapia

(?) Racer,
o piloto do
Mach 5
(HQ)

Antigo
reino ao
sul da
Jordânia
Cetáceos
de shows
para
turistas

Vogal
temática
da terceira
conjugação
Bronzeado,
em inglês
Município
do RJ

"Diários
de um
(?)", série
de TV com
a atriz
Forma
búlgara- sincopada
canadense
de
Nina
"senhor"
Dobrev
O indivíduo
que se
recobra
facilmente
ou se
adapta à
má sorte
ou às
mudanças

BANCO

Prenome
do Tremendão
Assunto

Órgão que
sucedeu
ao DNER
(sigla)
Tomei providências

Altares
primitivos
(?) Peixoto,
repórter
Pintados
com substância
branca

Abonar;
afiançar
Estou
(pop.)

45

Solução

W

As atividades profissionais tendem
a ser intensas e muita coisa a fazer
pode trazer alguma insegurança.
Faça planejamento do que pretende
e espere o momento certo para executá-lo. Logo vai começar a fase mais
delicada do ano, termine o que está
pendente agora. 59/359 – Violeta.

Mente e a Alma

G

A comunicação é fundamental para
consolidar relações e fazer negócios
usando a intuição. Pela manhã há a
tendência a se estar um pouco mais
fechada em si mesmo. Esta segunda
imprópria para coisas perigosas, mas
pode fazer aquilo que realmente o
motive. 83/983 – Branco.

Reflexões

D

Diversão e trabalho tendem a seguir
rumos diferentes e isso pode trazer
dificuldades e crises neste início de
semana. A arrogância e o esnobismo
ainda se fazem sentir no momento
que o Sol está saindo do signo do
comando, Leão ainda mais em questões de trabalho. 64/764 – Branco.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900 - Bela Vista, tel.
3253-4102. Sextas às 21h, sábados às 20h e domingos às 16h.
Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia). Até 21/10.

Gabriel Silva

Leandro Maia, Marcia Cristina e Jonas Pinheiro. Um dos fundadores do
Grupo Fundo de Quintal, conjunto
de samba que fez história na música
brasileira e rende “filhotes’ até hoje
pelo país afora, Jorge Aragão ficou no
conjunto por pouco tempo por achar,
na época, que deveria dedicar-se
apenas à composição. É compositor,
letrista, músico, intérprete e dono de
vários hits. É dele a canção Globeleza,
famosa vinheta de carnaval composta
para a Rede Globo. Foi indicado ao
Grammy Latino, com seu àlbum E
AÍ, em 2017.

Esta segunda é o terceiro dia da lunação. A Lua transita em Virgem, desde a 01h00 desta segunda. Este será um
bom momento para assimilar o que nos ocorreu nos últimos dias, antes de iniciarmos um novo curso de ação. E
logo partir para algo novo que pode ser idealizado de forma minuciosa. É bom estarmos atentos às nossas emoções
nesses dias, pois estarão fora do normal. As pessoas tendem a reagir de forma passional e dramática. Com o humor
alterado e maior suscetibilidade, as pessoas se tornam julgadoras e se sentem insultadas por muito pouco.

menopausa como os hormônios a flor da
pele, necessidade do chocolate, perda
de memória, fogachos, suores noturnos
e vida sexual.

A
V

O cantor e sambista carioca Jorge
Aragão em um passeio por seus grandes sucessos em 20 álbuns e mais de
trinta anos de estrada, Jorge Aragão
é um dos maiores nomes do samba no
Brasil. Neste show, o artista apresenta grandes sucessos de sua carreira
como Malandro, Coisinha do Pai, Vou
Festejar, Enredo do Meu Samba, Eu
e Você Sempre, Coisa de Pele e até
uma “versão para cavaquinho” da
clássica Ave Maria, de Gounod. No
palco, estará acompanhado pelos
músicos Daniel Aranha (cavaquinho), Luciano Santiago (bateria),
Gabriel da Cruz (contrabaixo) e
pelos percussionistas Francisco
Wilson, José Henrique Andrade,

Horóscopo

Libra
(23/9 a 22/10)

proposto um maior entendimento ao
público sobre o que esse momento
realmente significa para as mulheres.
Já a trilha que irá conduzir os divertidos dilemas é guiada por paródias de
conhecidas canções dos anos 60, 70 e
80, sempre sobre temas cotidianos da

Jorge Aragão

Nota
Hamilton de Holanda lança
esse mês nas plataformas digitais
a série de discos em homenagem ao centenário do mestre
Jacob do Bandolim. Em cada
álbum, o bandolinista imprimiu
características de diferentes
estilos musicais em clássicos do
cancioneiro de Jacob. O primeiro
dos quatro foi lançado em abril,
no Dia Nacional do Choro, “Jacob
10ZZ”. Nessa sexta-feira (10), ele
apresenta “Jacob Bossa”. Ainda
em agosto, um por semana, serão
lançados os títulos “Jacob Black”
e “Jacob Baby”. Eles chegam
às lojas juntos em um box de
luxo em setembro, pela Deck.
Ouça “Jacob 10ZZ”: (https://
HamiltonDeHolandaTrio.lnk.to/
Jacob10zzAlbumPR).

Comédia off-Broadway “Menopausa - O Musical”.
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (17)
às 21h30. Ingresso: R$ 20.
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Dominatrix

Fundada em São Paulo, em 1995, a banda assumiu
o nome de Dominatrix no ano seguinte, mesmo ano
em que gravaram a primeira demo, Pink Hair Rules
(1996). Desde então, o grupo lançou os discos Girl
Gathering (1997), Self Delight (1998), Split: Street
Bulldogs & Dominatrix (1999), Split Bike: Dance of
Days & Dominatrix (2001), Beauville (2003) e Quem
Defende Pra Calar (2009), além de participar de diversos festivais e realizar uma turnê pela Europa. Nesse
show, a banda de hardcore toca músicas do primeiro
disco e mostra também de faixas de seus outros álbuns.
Dominatrix é Elisa Gargiulo, Marina Takahashi, Cleu
Fogaça e Pitchu Ferraz.

heias de personalidade, cada
mulher retratada em cena encara
a vida de uma maneira e enfrenta esta nova fase de forma diferente.
Apresentando arquétipos em vez de
personagens reais, o espetáculo traz a
Atriz, a Hippie, a Executiva e a Dona de
Casa do Interior, que, complementares,
formam o quarteto disposto a lidar de
forma bem-humorada com os detalhes
e preciosidades de ser mulher, especialmente neste período fisiológico, que
tende a ocorrer entre os 45 e 55 anos de
idade. As personagens tem dupla missão: todas são responsáveis não apenas
por entreter, mas também por abordar
este universo de forma instrutiva, onde
muito além de apontar os sintomas, é

Marco Máximo

A chegada da meia-idade
e o universo da mulher
estão em foco no texto de
“Menopausa – O Musical”.
Inédito no Brasil, ele chegou
pelas mãos de Cássio Reis
e Anderson Bueno, mesmos
produtores da icônica
comédia, também feminina,
“Os Monólogos da Vagina”,
conhecida no país há quase
20 anos
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Elaine Campos

“Menopausa – O Musical”

Música extrema

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

2/do. 3/fea — sac — tan. 4/antt. 5/speed. 11/hamas e fatah.

Lazer & Cultura

