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São Paulo, quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Lazer & Cultura

Paula Aguas

Dois grandes nomes da dança brasileira, Paula Aguas e
João Saldanha celebram seu encontro com o espetáculo
“Tal do Caminho” O solo onde a artista traça o sentido da
moradia, seus percursos e formas de aconchego, onde a
construção determina um universo feminino demarcado
pelas dúvidas e certezas que a maternidade traz. Um
trabalho que expressa o caminho solitário do indivíduo
em busca de comunicação.
No palco, escultura e vídeo integram a concepção do
espetáculo. As projeções conciliadas à montagem de uma
escultura de madeira da arquiteta Lia Siqueira, consistem
em firmar um ambiente que propõe uma moradia e estimulam estados emocionais. Tal do Caminho conta com
colaboração de Daniela Visco e trilha de Sacha Amback,
que selecionou entre as músicas uma composição do pai
de Paula, António Mestre, considerado um dos melhores
acordeonistas do mundo.

Cena de “Alice – O Musical”.

linguagem original à realidade
infanto-juvenil contemporânea, encontrando ganchos
para tratar de temas atuais
comobullying, distanciamento
familiar e dificuldades na adolescência. As canções foram
compostas especialmente para
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Cuidado Pessoal.
Cura, Meditação, Descanso e Rejuvenescimento são fundamentais. É o momento de permitir
que a paz do espírito, a clareza e a recuperação se tornem o seu mantra para o bem-estar.
Você tem alguns objetivos importantes a alcançar e a melhor maneira para fazer isto é garantir
que você esteja na melhor maneira possível em todos os níveis: físico, emocional, mental e
espiritual. É ao encontrar o equilíbrio nestes quatro corpos que você encontrará as respostas
que você busca para uma vida bem vivida. Quando você está equilibrado e se sente íntegro,
é mais fácil sentir sua conexão com o Espírito, e essa conexão lhe oferece um potencial
ilimitado de transformação. Deixe o Espírito inspirá-lo para transformar seus sonhos em
realidade enquanto você acessa esse processo co-criativo e sorri com apreço para sua alma
ao alcançar a mestria. Pensamento para o dia de hoje: Cuide de si mesmo em primeiro lugar,
então, você estará mais apto a ser útil ao Universo, ao Criador e àqueles que você ama. É hora
de descansar sua mente e deixar a paz prevalecer dentro de você. E assim é. Você é muito
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Simpatias que funcionam
Ter sorte em tudo: Em uma noite de Lua Nova, pegue
uma nota de qualquer valor e coloque-a dentro de um
pote com sal grosso. Tampe o recipiente e coloque em
cima da tampa alguns galhos de arruda. Depois, com
toda sua fé, diga “Salve Lua Nova, quando voltares
traga para mim toda prosperidade financeira que busco
neste momento”. Reze em seguida um Pai-Nosso e uma
Ave-Maria e só retire a nota de dentro do sal na próxima
Lua Nova. Jogue o sal no lixo. Pode repetir esta simpatia
sempre que sentir necessidade.

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)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão dando
certo. Tranquila: terá que decidir sobre uma proposta
interessante. Se a maioria dos convidados for estranhos,
é sinal de inquietações. Se você conhecer quase todos:
tenha calma ao julgar determinada pessoa. Números de
sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Setembro de 2018. Dia de São Cosme e São Damião, Dia
de São Vicente de Paulo, São Fidêncio, São Florentino e Dia do Anjo Ariel,
cuja virtude é a discrição. Dia da Caridade, Dia Mundial do Turismo,
Dia do Encanador, Dia do Lavrador, Dia do Instalador Elétrico, Dia
do Ancião, e, em São Paulo, Dia do Cantor e Dia do Umbandista. Hoje
aniversaria o ator e diretor Denis Carvalho que faz 71 anos, a ex-jogadora
de vôlei Vera Mossa que nasceu em 1964, ator Caco Ciocler que completa
47 anos e o humorista Danilo Gentilli nascido em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é idealista, sensível, intuitivo, analítico
e dotado de uma mente fértil e criativa. A sua aparência, muitas vezes
reservada e distante, pode estar escondendo uma grande sensibilidade,
o que o faz ter altos e baixos nas suas emoções. É normalmente discreto,
racional e acredita que tudo possa se resolver civilizadamente, com uma boa
conversa. Costuma ter especial reverência por pessoas mais experientes.
Embora tenha carisma, pode se tornar emocionalmente frustrado, passando
por momentos de mau humor.

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.

O espectro solar
Artefato
de guerra
Forma de
cruz
Unidades
de Pronto
Atendimento do Rio
de Janeiro
(sigla)

(?)+F4:
fecha uma
janela no
Windows
Idade, em
inglês

Inchação
patológica
de um
tecido
O gástrico
é produzido no
estômago

Deus
cultuado
em Tebas
(Mit.)
Livro do
padre Marcelo Rossi
(2010)
"(?) os
Lírios do
Campo",
romance

Erva
também
chamada
salsão
Líder
indiano da
Marcha
do Sal

Aves dos
cerrados
Camareiros;
escudeiros

Escolhe o
feijão
para o
cozimento

Jornal
esportivo
brasileiro
Ayrton
Senna,
ídolo da
Fórmula 1

Ricardo
Tozzi, ator
brasileiro
Sódio
(símbolo)
Pintores,
escultores
ou
cantores

BANCO

Artéria
que conduz
sangue
oxigenado

58

Solução

O

Dicionário dos sonhos

Evite falar coisas que afastem
alguém querido ou algo que possa
magoar quem ama. Com a Lua em
Touro em aspecto negativo com
Vênus pode nos deixar cansados
e abalados emocionalmente. Mau
humor a noite também atrapalha as
relações.73/173 – Azul.

Google (?), ferramenta Sentido
para pesquisas de lu- da transgares via O do Bra- lação
satélite
sil é 55 terrestre

O mais famoso é o
Cavalo de
Troia (Lit.)

L

O magnetismo pessoal nas relações
físicas e sexuais, além da valorização
do mando, do exercício da liderança
e da autoridade. Procure manter
boas relações dando carinho, atenção
e assim ativando sua vida sexual.
Lua ingressa em Touro no início da
manhã e o astral fica mais calmo.
59/259 – Azul.

O Sol em bom aspecto com Marte
nos impulsiona a agir e a continuar
lutando por aquilo que acreditamos,
defendendo as nossas ideias, mas
com harmonia e pensando na coletividade. No final da noite, a Lua e
o Sol formam uma quadratura que
provoca conflitos tornando difícil se
comunicar. 66/166 – Azul.
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Dois frutos extrativos
do Pará
Vossa
Pôr em Senhoria
condições (abrev.)
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O dia não é bom para grandes esforços, os resultados não compensarão.
É também um mau período para
efetuar compras de objetos. Contratempos ao realizar tarefas que exijam
criatividade e espontaneidade. Precisa livrar-se do que já não dá mais.
84/684 – Cinza.

Alguma indisposição devido ao Sol
em sua casa doze pode ocorrer
nesta fase que é considerada a mais
delicada do ano. Não tome atitudes
impensadas ou impositivas. Será
levado a recolher-se mais ao seu
ambiente e poderá encontrar-se na
intimidade do amor. 64/364 – Verde.

Não tenha pressa, mas mantenha a
fé e persistência para o que deseja.
Conseguirá o que vem perseguindo
há muito tempo, talvez um dos seus
sonhos. Deixe de lado a timidez e
mostre sua paixão por alguém que
ama. A noite melhoram as relações
intimas. 54/454 – Verde.

(?) frutífero: o pomar
A mórbida
ocorre
quando se
ultrapassa
o valor
de 40 IMC
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À noite a Lua em aspecto negativo
com Vênus pode nos deixar cansados
e abalados emocionalmente. As mulheres podem sentir de forma mais
intensa um desconforto emocional.
Não decida nada antes de ouvir os
dois lados de uma questão. Nem sempre aquilo que parece é de verdade.
89/889 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Saturno
aumenta a estabilidade emocional e
maturidade, mas como a Lua também faz um aspecto negativo com
Marte, teremos que evitar perder a
paciência. Hoje os sentidos são mais
voltados ao prazer e às sensações
físicas. 55/355 – Branco.

O Sol em Libra ajuda a tomar atitudes e fazer mudanças necessárias
em sua rotina. Lua ingressa em
Touro no início da manhã e o astral
fica mais calmo. A Lua em conjunção
com Urano dá energia para fazer
mudanças de forma realista para
que a evolução aconteça. 92/392
– Amarelo.

www.coquetel.com.br
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O Sol em Libra na casa da família é o
principal motivo para cuidar melhor
do lar e das pessoas que vivem no
seu ambiente. O Sol em bom aspecto
com Marte nos impulsiona a agir e
a continuar lutando por aquilo que
acreditamos, defendendo ideias,
com harmonia e pensando na coletividade. 99/399 – Verde.

Com a Lua Cheia o dia traz esvaziamento das iniciativas e tira a receptividade nos novos relacionamentos.
À noite a Lua em aspecto negativo
com Vênus pode nos deixar cansados
e abalados emocionalmente. Uma
atitude radical pode criar falsas
expectativas e enfraquecer as esperanças. 82/182 – Branco.
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Elenco de Réquiem
Para o Desejo.

Esta quinta é o décimo nono dia da lunação. Lua ingressa em Touro no início da manhã e o astral fica mais calmo. A Lua em
conjunção com Urano dá energia para fazer mudanças de forma realista para que a evolução aconteça. A Lua em bom aspecto com
Saturno aumenta a estabilidade emocional e maturidade, mas como a Lua também faz um aspecto negativo com Marte, teremos que
evitar perder a paciência. O Sol em bom aspecto com Marte nos impulsiona a agir e a continuar lutando por aquilo que acreditamos,
defendendo as nossas ideias, mas com harmonia e pensando na coletividade. À noite a Lua em aspecto negativo com Vênus pode
nos deixar cansados e abalados emocionalmente. As mulheres podem sentir de forma mais intensa um desconforto emocional.
As tensões e o mau humor podem
surgirá após as quatro e meia da
tarde. Com o Sol na casa sete pode
ligar-se a alguém, iniciar relacionamento ou atrair alguém. Precisa
evitar atitude impulsiva, mas haja
para resolver qualquer coisa. 71/371
– Vermelho.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de
Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 32267300. Sábados e domingos às 15h. Ingressos:
R$ 60 e R4 50. Até 25/11.
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Horóscopo

Gato Sorridente, respectivamente. Com Natália Foschini,
Adriano Tunes, Márcio Godoy
e Thiago Sak.
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Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822,
Ipiranga. Sextas e sábados às 21h e aos domingos
às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 04/11.

a produção pelo ator e músico
Elton Towersey. O espetáculo
conta com a participação especial de Paula Capovilla (Evita, A
Madrinha Embriagada) e Cláudio Galvan (A Família Addams,
O Rei Leão), que emprestam
suas vozes à mãe de Alice e ao
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A Companhia da Memória cria uma
leitura contemporânea para o clássico Um Bonde Chamado Desejo, de
Tennessee Williams (1911-1983), em
“Réquiem Para o Desejo”, com dramaturgia de Alexandre Dal Farra e direção
de Ruy Cortez. A peça estreia no dia 5
de outubro e gira em torno das quatro
personagens principais do clássico. Um
bonde chamado desejo de Tennessee
Williams. Em um cenário de terra arrasada, Stella, Blanche, Stanley e Mitch
buscam maneiras de estruturar suas
relações, que quase sempre resultam
em explosões, choques irracionais e
sem explicação. Com Gilda Nomacce,
Jorge Emil, Marcos Suchara e Ondina
Clais. Participação especial: Denise
Assunção.

A

Edson Kumasaka

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, tel. 3801-1843.
Terça (2) e quarta (3) às 20h. Ingresso: R$ 30.

lice está crescida!. Entediada em seu quarto
Alice resolve ler um
livro para se entreter, quando
de repente a história ganha
vida e a velha estante da família deixa escapar fantásticas
criaturas que transformam o
seu quarto num verdadeiro
país das maravilhas. Nessa
versão a Alice é uma adolescente encarando sua própria
personalidade, seus desejos
e mudanças. Cada personagem que Alice encontra
em sua aventura, vem para
clarear sua mente à respeito
de suas confusões. Inspirado
no crescimento da menina
Alice, o espetáculo adaptou a

3/age. 4/amon. 5/earth — olhai. 6/gandhi.

Paula Kossatz

O espetáculo “Alice
– O Musical” com
estreia no próximo
dia 13, apresenta a
famosa história da
garotinha em busca
de um coelho branco,
perdida em um mundo
de fantasias é contada
neste espetáculo por
uma nova ótica

Kelson Spalato

“Alice – O Musical”

Dança

Estreia

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

