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São Paulo, quinta-feira, 12 de abril de 2018

Lazer & Cultura

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
Paulo Barbuto

Internacional

Festival de Circo

Divulgação

Arte, cultura, expressão, cores, acrobacias,
malabarismos e muita palhaçada invadem São
Paulo no mês de abril

O
Demi Lovato
Indicada ao Grammy®, cantora multiplatinada e compositora,
Demi Lovato anuncia hoje as datas da turnê Tell Me You Love
Me, no Brasil. O shows passarão por quatro cidades brasileiras:
São Paulo (Allianz Parque), em 15 de abril, Recife, em 17 de
abril (Classic Hall), Fortaleza, em 19 de abril (Centro de Eventos
do Ceará), e Rio de Janeiro (Jeunesse Arena), em 21 de abril.
Em julho de 2017, Lovato lançou o single de estreia “Sorry Not
Sorry”, faixa do álbum “Tell Me You Love Me”, que instantaneamente alcançou o Top 5 do iTunes e hoje tem certificado duplo
de platina. O hit acumulou mais de 500 milhões de streamings,
chegando ao #1 das paradas virais, e tem mais de 290 milhões
de views com o videoclipe gravado durante uma festa em sua
casa. O sexto álbum de Lovato estreou em #1 no iTunes em 37
países, em 29 de setembro. Além do lançamento aclamado pela
crítica, Demi divulgou Simply Complicated, um documentário
de 78 minutos, que atingiu 13 milhões de visualizações até aqui.
Demi já anunciou que vai embarcar em uma turnê por 20 cidades
do Estados Unidos e do Canadá com DJ Khaled e com Kehlani,
começando em 26 de fevereiro.

respeitável público da capital vivenciará o universo e a magia circense do 1º FIC - Festival Internacional de Circo. O
festival contará com mais de 40 atrações vindas de diversas
cidades brasileiras e também de artistas da Bélgica, Espanha, Itália,
Argentina, Chile, Equador e Uruguai. Os espetáculos reúnem o
encanto e a maestria do Circo mundial, enriquecidos pelo teatro,
dança e cinema. Grandes nomes e inspirações estão confirmados,
como o artista Tato Villanueva, da Argentina, e o Circo Pitanga, da
Bélgica. Grande parte das atividades acontece na Cidade do Circo,
um espaço montado no Centro Esportivo Tietê, que contará com
três lonas, palco e estrutura para apresentação de números aéreos.
Uma praça de alimentação também será montada para receber os
presentes com pipocas, algodão doce, cachorro quente e maçã do
amor. Também serão oferecidos alimentos veganos e vegetarianos.
A abertura traz um atrativo especial: a Mostra Competitiva, onde
números circenses disputam prêmios. Foram mais de 600 inscritos
e apenas 12 finalistas selecionados para concorrerem a dois prêmios
de R$ 5.000,00, que serão entregues para o Melhor Número de
Pista e Melhor Número de Aéreo. Também serão premiados com
o valor de R$ 1.000,00 os três números que receberem Menções
Honrosas. O público também poderá participar como Júri Popular
votando nos melhores da Mostra Competitiva.

Serviço: Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Domingo,
a partir das 16h. Ingressos: De R$ 260 a R$ 560.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Continue avançando. Continue a alcançar mais.
Continue a alcançar ou a buscar apenas um pouco mais de cada
vez e você começará a ver a grande cena, ou a chegada a uma melhor
compreensão, ou o alcance de seus objetivos. O processo é o mesmo,
se você está alcançando um espaço melhor em sua cura, a luz no fim
do túnel, ou o destino dos seus sonhos, apenas continue a avançar um
pouco mais de cada vez e você chegará lá.
Encontre este espaço onde tudo é bom. Pode ser uma lembrança ou
um destino que você pode usar para impulsioná-lo para o que você esteja
trabalhando, para criar a sua vida. Encontre um espaço em seu coração
que seja calmo, que seus pensamentos sejam claros e você esteja em
paz com tudo. Use esta energia, pois é uma das magias mais poderosas
que você pode usar para transformar qualquer coisa.
Pensamento para hoje: Continue avançando mais e, então, o que
acontece é que você estará de repente lá, despertando em um lugar onde
tudo é justo e você está no fluxo! Encontre este espaço. Você o merece!
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Regina Drumond

Horóscopo

Menestréis
Em mais uma iniciativa ousada de trabalhar a arte do teatro musical com elenco
não convencional e integrando os seus
projetos sociais, a Oficina dos Menestréis
apresenta um espetáculo com elenco
formado por atores do espectro autista.
Trata-se da quarta edição do projeto AUT,
resultado do trabalho do diretor Deto
Montenegro, que adaptou o método de
treinamento artístico de teatro musical, a
jovens do espectro autista, com o intuito

de experimentar e desenvolver nestes
alunos de características e necessidades
especiais os encantos que a atividade
artística possibilita, potencializando ainda
mais o caráter de inclusão por meio da
arte. Em AUT 4 o elenco interpretará
cenas de diversas peças do repertório
da Oficina dos Menestréis, apresentadas
como se fossem uma programação de
rádio para ser assistida no teatro. O enredo traz dois locutores que narram de
maneira irreverente a programação da
“Rádio ZYBem Bom” com uma saudação

No mês de Abril acontece uma variedade
de “Espetáculos Infantis”, a cada sábado
uma CIA diferente, onde trarão espetáculos
de palhaços, musicais, mágica e circo que
atenderão ao público geral. Dia 7/4, Mistérius
Com Família Burg. A peça traz para o palco
a arte de encenar truques de desaparecimento e transformações utilizando objetos e
pessoas. Nesta apresentação, o protagonista
e sua assistente se tropeçam entre passes
de mágica, hipnose e tantas outras técnicas
para oferecer ao público uma sequência de
quadros de humor e magia. Duo Badulaque
(dia 14), é um duo de música infantil formado

Infantil

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Cia Can Can Volant.

Serviço: Centro Esportivo Tietê, Av. Santos Dumont, 843, Armênia. Hoje (12) e amanhã
(13), às 19h30, 20h30 e 21h, sábado (14), das 11h às 21h e domingo (15), das 11h às 11h45.
Entrada franca.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario Amaral, 209,
Paraíso, tel. 2148-2923. Sábados (7, 14 e 21) e domingo
(15), às 16h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia).

por Daniel Ayres e Julia Pittier. Apresentando
um repertório autoral, os arranjos da dupla
são compostos a partir da utilização de
instrumentos não convencionais, percussão
corporal, sapateado, violão elétrico, piano e
efeitos eletroacústicos. As letras das músicas
focam na criatividade, na curiosidade e na
inteligência da criança. Wakatta (dia 21),
que significa entendi na língua japonesa.
O mágico Ussô-san faz o espetáculo inteiro
na língua japonesa, mas o público entende
tudo o que ele propõe. Esta é a grande
mágica desta apresentação. Só não entende
como ele faz seu números de mágica. Pés

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

Esta quinta é o vigésimo sétimo dia da lunação. Um bom aspecto da Lua com Saturno aumenta a dedicação às nossas atividades,
mas sem deixar de lado a sensibilidade desde cedo. O dia segue com bastante leveza, e favorece bastante os relacionamentos.
Vênus em bom aspecto com Netuno nos deixa mais amorosos e românticos. As atividades artísticas também estão beneficiadas.
A noite será favorável ao romance, à meditação e às atividades contemplativas. A Lua faz bons aspectos com Vênus e Marte que
deixam as relações afetivas mais prazerosas. A Lua em conjunção com Netuno aumenta a sensibilidade e a intuição.

divertida e inclusiva. Com muita música,
coreografias e humor, os 30 menestréis
do Projeto AUT, com idades entre 12 e 28
anos, apresentarão as habilidades sociais
e artísticas desenvolvidas no método
da oficina com Deto Montenegro e sua
equipe. Todas as músicas que compõem
o espetáculo são interpretadas ao vivo
pela Banda dos Menestréis.

Descalços (dia 28), um espetáculo de teatro
de animação que fala de forma simples da
beleza do encontro, da aceitação do outro,
do despojar-se de ideias preconcebidas,
da força da imaginação e do ato criativo. A
história narra o encontro de um menino e
uma menina e da criação de um mundo que
eles são capazes de construir dentro de um
simples tanque de areia... Um mundo sem
muros e com os pés descalços.
Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula,
São Caetano do Sul. Sábados (7. 14, 21 e 28), às 16h.
Entrada franca.
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Banco de dados sobre consumidores, ajuda a premiar o bom
pagador com juros mais baixos
Práticas como a rifa Domina

Exigência
ao aluno
no curso
presencial

Função do Evento dos Tribunais Regionais
Eleitorais aberto ao público
guano na
agricul- Sinal que delimitam O menor
tura
uma citação no texto conjunto

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil.
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos por
excesso de confiança. O carro tem como símbolo mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa estrada.
Sofrer acidentes sem ficar machucado, solução dos seus
problemas e mudança para melhorar na vida. Números de
sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, nas
manhãs de entrada da lua nova, jogue 1 pitada de sal grosso
em cada cômodo de sua casa, mas não deixe que ninguém
veja. Enquanto isso, mentalize que está neutralizando todas
as energias negativas. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo proteção e sorte para a sua família. Varra o sal grosso
nas manhãs de quinta-feira e jogue no lixo.
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)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Lua e Netuno em bom aspecto
tornam a mente mais atenta nesta
quinta-feira. Se agir terá boas soluções no lar e com a família. Pode
descobrir um novo sentimento e
descobrir que está apaixonado por
alguém que conheceu a pouco tempo. 87/587 – Branco.

Os planos feitos no trabalho devem
ser seguidos, mantendo a calma e
continuidade. Uma Quinta-feira
bem inspirada pelo bom aspecto
entre Lua e Netuno, que aumenta
a intuição e a sensibilidade. Haverá
aumento da paciência e persistência
na noite desta quinta-feira. 83/383
– Azul.
A Lua em conjunção com Netuno
aumenta a sensibilidade e a intuição.
As atividades artísticas também
estão beneficiadas. A noite será
favorável ao romance, à meditação
e às atividades contemplativas. Aumenta a tendência de querer tomar
atitudes e assumir compromissos.
28/928 – Azul.

(?) Vitalino, artesão
pernambucano

Tipo
de crime
associado
ao Estado
Islâmico
Reage
à piada
engraçada

Feira de
Utilidades
Domésticas (sigla)

Alternativa à
dublagem
em filmes

A (?):
apelido da
cantora
Alcione

Pertencente à raça
do burro
(Zool.)

Nona
letra do
alfabeto
grego

Estabeleceu
as Metas
do Milênio
(sigla)

Ofensa
grave
1.001, em
romanos
Museu
projetado
por Lina
Bo Bardi

Lente da
teleobjetiva (Fot.)
Oeste
(abrev.)
Utilizar;
empregar

Código da
Rússia
em sites
Número
inteiro
indeterminado

Anel, em
inglês

Composto
nocivo
presente
no cigarro

É usada na
aplicação
da insulina
A menor
partícula
do elemento químico

Interjeição
de espanto

1, em
romanos
Interpreta
o Mendigo
no programa "A
Praça é
Nossa"

Liga do basquete
profissional (EUA)
(?) 51, Arco, em
misteriosa francês
base da
força
aérea
dos EUA

Mel, em
inglês
Aeronave
não tripulada de
uso militar
ou civil
Botequim

Comandante
(abrev.)

Discussão
da relação
amorosa
(pop.)

Persona
(?) grata:
não é bemvinda (lat.)

O alimento
com baixo
teor calórico (ing.)

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 12 de Abril de 2018. Dia de Nossa Senhora da Penha,
São Júlio I, São Sabas Godo, São Ângelo de Chivasso, São Zeno
de Verona, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia
do Obstetra e Dia dos Jovens. Aniversario do ator Andy
Garcia que faz 62 anos, o cineasta Walter Salles que também
nasceu 1956, a atriz Camila Morgado que faz 43 anos e a atriz
a apresentadora Mariah Rocha que nasceu 1990.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Áries é honesta e agradável com
todos. Inteligente, mente aberta e objetiva. Uma personalidade
forte que gera muitos inimigos invejosos e vis. Precisa evitar
sociedades e usar de prudência e diligência para vencer os
obstáculos. Gosta da música, da arte e das coisas mais belas
e estéticas da vida. É orgulhoso de seu trabalho e se realiza
quando cumpre as suas responsabilidades. No lado negativo
precisa aprender a ser paciente perseverante e também prático.

BANCO

47
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S
D E
U S
O S
Ã
M O
U D
A JE
R U
L
N GA
O M
N E
N
E T
C O

Muita coisa que espera ainda poderá
demorar, mas algo novo virá até o
final do mês. Aumenta a tendência
de querer abraçar o mundo com as
próprias mãos. Curta a intimidade
da vida a dois e os bons momentos
que deverá viver na vida sexual nesta
quinta. 57/357 – Marrom.

Um bom aspecto da Lua com Saturno aumenta a dedicação às nossas
atividades, mas sem deixar de lado a
sensibilidade desde cedo. Plutão seu
astro ajuda e recuperar as energias e
o fortalece emocionalmente. Haverá
aumento da paciência e persistência.
85/485 – Verde.

A Lua em conjunção com Netuno
aumenta a sensibilidade e a intuição. Mantenha novos contatos e
participe de algo que alargue seus
horizontes. É bom conter os gastos,
evitar compromissos e sabendo
moderar os impulsos. As atividades
artísticas também estão beneficiadas. 89/889 – Verde.

Sistema Único de
Saúde (sigla)
Abrigo inviolável do
cidadão (Dir.)

Invertebrados como
a anêmonado-mar
"Rastros
de (?)",
"western"
clássico
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A Lua faz bons aspectos com Vênus
e Marte que deixam as relações
afetivas mais prazerosas. Bom o dia
para o trabalho e para conquistar a
atenção das pessoas, na carreira profissional. Evite a irritação excessiva
que atrapalha a sua comunicação e
as amizades. 55/355 – Branco.

O dia segue com bastante leveza, e
favorece bastante os relacionamentos. Vênus em bom aspecto com
Netuno nos deixa mais amorosos e
românticos. Os rompimentos ocorridos recentemente serão superados e
alguém lhe dará apoio para algo importante ser feito. 68/468 – Vermelho.

Terá satisfação dos seus desejos e
anseios pessoais, desde que acredite
nesta possibilidade. Saturno pode
tornar obrigações aborrecidas e o
humor se torna mais fechado ao
anoitecer desta quinta. A noite será
favorável ao romance, à meditação
e às atividades contemplativas.
04/204 – Branco.
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A Lua faz bons aspectos com Vênus e
Marte que deixam as relações afetivas
mais prazerosas. Organize o dia a dia e
terá satisfação e equilíbrio, com muita
sorte e apoio dos demais. Mantenha a
calma, evite a irritação se surgir algum
imprevisto, pois logo terá soluções e
favorecimentos. 42/442 - Azul

Vênus em bom aspecto com Netuno
nos deixa mais amorosos e românticos. As atividades artísticas também
estão beneficiadas. A noite será
favorável ao romance. Para acertar
precisa ter a certeza no seu coração
e começar a agir logo depois do seu
aniversário. 57/857 – Azul.
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Um bom aspecto da Lua com Saturno aumenta a dedicação às nossas
atividades, mas sem deixar de lado
a sensibilidade desde cedo. Ao fazer
qualquer coisa, pense bem, pois a
pressa, o nervosismo, a inconstância
e a impulsividade podem prejudicar
muito. 91/691 – Branco.

3/ace — ami — nbc. 4/sean — zeus. 6/ciudad.

Áries
(21/3 a 19/4)

Saudação
informal

