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“Alice, retrato de mulher
que cozinha ao fundo”
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Com o Sol na casa doze você continua
muito mais fechado e melancólico
e isso pode baixar seu astral. Ore
e poderá encontrar as repostas
para suas dúvidas em si mesmo.
Aproveite a parte da manhã para
valorizar afetividade e a necessidade
de maior aconchego e intimidade.
99/499 – Cinza.
Precisa manter a calma ao tomar
decisões. Nesta sexta ocorrem
contrariedades e mal-entendidos
na comunicação tanto no trabalho
como no lar. Isso é que pode provocar
rispidez e irritabilidade. Este é um
dia complicado, tanto no trabalho
como no lar. 92/392 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos.
Ataque significa perda de algum amigo ou parente. Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, que
será afastado. Ser bandido representa força de vontade
e que conseguirá vencer suas dificuldades. Números de
sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para proteger sua família: Coloque em 1 envelope
as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas
de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes
dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. Recoloque as fotos
no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas.
Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 2 litros
de água sobre elas. Todos da família devem molhar as
mãos e passar esse preparado nos braços e nas pernas.
Os envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. Use
a bacia novamente depois de lavada.

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)

Evite preocupar-se com o que falam
o importante são as atitudes das
pessoas. O magnetismo pessoal nas
relações físicas e sexuais, além da
valorização do mando, do exercício
da liderança junto da sensibilidade é
forte neste dia com a Lua Cheia em
Touro. 34/334 – Vermelho.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Humor ficará pesado à meia-noite
devido aos deveres que será obrigado
a cumprir. Use seu senso dramático
com aspectos que destacam o misticismo e a religiosidade. Pode se
apaixonar e viver um clima de romance, encantando-se com alguém.
90/990 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com a Lua em Touro o dia tende a
ser de afetividade e de necessidade
de maior aconchego e intimidade,
mas ocorrem contrariedades e mal
-entendidos na comunicação tanto
no trabalho como no lar. O Sol em
seu signo o torna mais sociável, atencioso e carinhoso com as pessoas.
57/857 – Branco.

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)

O Sol em Libra, na casa da família
o aproxima mais do seu lar e dos
familiares mais próximas. A Lua em
Touro dá chance de boas relações
pessoais tanto sociais e sexuais em
grande harmonia. Precisa manter
a humildade nas relações pessoais
e cumprir as obrigações. 55/355
– Cinza.

Bom dia para ocupar o pensamento
com sonhos e novas metas. Aumenta
o magnetismo pessoal nas relações
físicas e sexuais. Decepções e problemas familiares serão também
vencidos nesta sexta que é seu dia
favorável da semana. 95/395 – Azul.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554,
Santa Paula. Quarta (5) às 20h. Entrada
franca.

Tenha mais do que boa intenção nos
relacionamentos, mantenha a conduta até nas relações próximas. O
dia é bom para tratamento de saúde
e o restabelecimento das energias.
Cuidado pela manhã não resolva
transações comerciais e nem realize
negócios. 89/389 – Verde.

Problemas nas comunicações, nas
conversas, nos contatos. Mesmo
assim o dia é de agilidade e objetividade para o trabalho. De tarde há
propensão para fazer as coisas corretas, mas ocorrem contrariedades
e mal-entendidos. Precisa manter
a direção, sem mudar seu caminho.
32/332 – Verde.
Boa produtividade durante a manhã
até o final da tarde. No início da
noite, pelo contrário, imprevistos e
interrupções tendem a atravancar as
tarefas e aumentar a energia no mau
sentido. Em todos os relacionamentos apenas palavras não bastam, é
preciso ação. 38/238 - Azul.

Tendência de ampliação do misticismo e da religiosidade, com
destaque maior para as crenças
incomuns ou exóticas. As palavras
podem comprometer sua relação
com as pessoas mais íntimas. É
preciso evitar cenas de ciúme que
o prejudicam as relações sociais
no final do dia. 83/383 – Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 28 de Setembro de 2018. Dia de São Venceslau, Santa Eustóquia,
São Lourenço Ruiz, São Salomão, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é
o dinamismo. Dia da Mãe Preta, Dia do Hidrógrafo e Dia Marítimo
Mundial. Hoje aniversaria a atriz Brigitte Bardot que faz 84 anos, a cantora
Roberta Miranda que nasceu em 1956, a atriz Julia Roberts que completa
51 anos e a atriz Gwyneth Paltrow que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é direto, empreendedor e ambicioso,
intuitivo e imaginativo, com fortes premonições. Às vezes se atrapalha com
os efeitos do charme e do encanto, um dom que possui pela influência de
Vênus. Fascinado pela beleza, acaba endeusando o seu objeto amoroso
ou, o que é muito mais complicado, a si próprio. É através da arte que a
obsessão pela forma encontra a sua legítima saída. Quando isso acontece,
consegue uma maior estabilidade no campo afetivo e social. No lado negativo, o desejo de ser independente e pertencer a grupos o leva a se tornar
retraído e cético.

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.

faixas inéditas estão a música de trabalho Eu
Sou de Jorge (Leandro Fab e André Renato),
Careta (André Renato e Claudemir), Cuca
Quente(Serginho Meriti, Claudemir e Ricardo
Moraes), o samba de roda Quem Não Sambou
(André Renato, Gilson Bernini e Fernando
Magarça), o partido-altoRoda de Pandeiro
(André Renato, Carioca e Prateado) e Tem que
Provar que Merece (A. Renato. X. de Pilares
e G. Bernini), que integrou a trilha sonora da
novela global A Força do Querer. O disco tem
ainda regravações de Alegre Menina (Dorival
Caymmi e Jorge Amado), Ah, Como Eu Amei,
(Ney & Jorge Vellozo) e Cavaco Vadio (Paulinho
Rezende e Totonho).
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700.
Até sábado (29) às 21h30. Ingresso: R$ 30.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Combatê- Adequarla é a se a uma
função da nova
analgesia cultura
BANCO

3/abu — jia — lev. 4/glue. 5/hiato.

Esta sexta é o vigésimo dia da lunação. A Lua faz aspectos positivos com Netuno e Plutão durante a manhã até
a tarde que permitem resgatar a confiança, a fé e renovar o desgaste energético e emocional dos últimos dias. À
noite a Lua em aspecto negativo com Júpiter nos tira da zona de conforto, mas para crescermos é necessário lidar
com as nossas sombras e deixar para trás o que já finalizou. A Lua fica fora de curso às 19h37 até ingressar em
Gêmeos no sábado de manhã.
Procure acalmar-se diante das tensões e só tome atitudes pensadas e
objetivas. Por isso a manhã estará
sujeita a transtornos emocionais. A
Lua Touro trará maior afetividade e
aconchego, levando a viver boas relações sociais e sexuais. 73/473 – Bege.

fazia peixes, ovos e jardins.
Com Nicole Cordery.
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Guto Costa

Integrando o projeto Salve Samba!, Xande de
Pilares apresenta show de seu segundo álbum
solo, Esse Menino Sou Eu (Universal), lançado em 2017.Três anos após deixar os vocais
do grupo Revelação, com o qual permaneceu
por 20 anos, Xande, lançou novo disco que
é uma espécie de biografia musical. São 17
faixas que passeiam por sua trajetória desde
garoto, no Morro do Turano, como amante
do samba, cantor e compositor. Recheado
de partido-alto e samba de roda, o CD tem
participação de Zeca Pagodinho em Homem
de Lata (F. Camacho, T. Thomé, C. Andrade
e R. Oliveira), de Jorge Aragão em A Lã e o
Cobertor (de Xande e Aragão) e de sua mãe
sambista, dona Maura Helena, em Mãe (X. de
Pilares, G. Bernini e H. do Salgueiro). Entre as

Resolva o problema mudando sua energia

Horóscopo

co, Vallotton, Cézanne, como na
época a maior parte deles não
valia grande coisa, a porta do
ateliê se abria com uma grande
chave única, enquanto Alice

Salve Samba!, Xande de Pilares

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba...... QUE NÃO PODE ESPERAR QUE UM PROBLEMA
SE RESOLVA...Usando a mesma energia que o criou. Quer se trate
de guerras intermináveis no mundo ou de discussões intermináveis
e lutas em sua própria casa, o problema é o mesmo: energias conflitantes. Se você quer mudar o resultado, mude a energia. O mais
extraordinário desta solução é que você não precisará esperar por
outra ocasião para fazer isto. Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch

Para ter acesso a casa, suas
conversas e as longas tardes
que se desenrolavam no ateliê
anexo. Nas paredes quadros de
Gauguin, Braque, Matisse, Gre-
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Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195. Quarta (3) às 20h30. Ingressos:
de R$ 7,50 a R$ 25.

“Alice, Retrato de Mulher que Cozinha ao Fundo”, monólogo com Nicole Cordery.
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O violinista, compositor e arranjador Thiago Delegado apresenta as canções do seu novo álbum Sambetes Vol. 1. O disco foi
gravado em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes,
no único estúdio do estado com tecnologia totalmente analógica.
A escolha não foi só técnica, mas de alma. Sambetes Vol.1 é um
disco que dá sequência a uma linha de música instrumental
sofisticada que vem de antes da bossa nova, sofre influência do
som feito nas pequenas boates do Beco das Garrafas, no Rio de
Janeiro, e depois se mistura com o jazz e outras influências. Pré
-bossa, bossa e pós-bossa. Se o samba é a tristeza que balança,
como definiu Vinicius de Moraes, nos sambetes ela balança ainda
mais. O bolachão é uma consequência natural dessa história.As
composições trazem a marca de sua gênese notívaga. 1 - Sambete do Menexca, 2- Sambete da Malu, 3 -Maguá no Pagode, 4
- Sambete Preguiçoso, 5 – Afrosambete, 6 - Sambete Americano,n
7 - Garoto Matheus, 8 - Sambete nº 2. Todas as faixas são composições de Thiago Delegado, exceto Afrosambete, parceria de
Thiago Delegado e Aloizio Horta. Com Thiago Delegado, Violão
de sete cordas, Christiano Caldas, Rhodes e Hammond, Aloizio
Horta, Contrabaixo e André Limão Queiroz, Bateria.
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Thiago Delegado

peça discute as fronteiras entre realidade
e ficção, as histórias e
suas dissonantes interpretações. Nela, Alice passeia por
diferentes tempos e espaços,
numa espécie de mosaico.
Escolher a personagem real e
ao mesmo tempo ficcionalizar
Alice B. Toklas potencializa
múltiplas miradas sobre a
relação de amor entre essas duas mulheres e sobre
como influenciaram e foram
influenciadas pela e fervescente Paris dos anos 20 e
30, conhecido como “idade
heróica” do cubismo, a casa
da escritora Gertrude Stein
e sua companheira Alice B.
Toklas florescia como endereço de encontro e de debate
entre pintores, escritores e
críticos. A cada sábado, eles
eram recebidos com a mesa
posta, em uma época em que
a comida era escassa. Bastava
ao recém-chegado responder
uma espécie de pergunta
ritual: “Quem te enviou”?

João Caldas

“Alice, retrato de mulher que cozinha ao fundo” põe em cena Nicole Cordery representando Alice B.
Toklas (1877-1967), autora do livro de receitas “The Alice B. Toklas Cookbook” e companheira da
poeta e escritora norte-americana Gertrude Stein (1874-1946) autora de sua Autobiografia que se
tornou uma inovação literária

