
Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 11 de novembro de 2016

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

PLSPO
RESGUARDAR

FIGURASAND
SOLARONE
ÃVASSAM

COMPETIRVD
ADIOSDISCO

ODBNPM
MAIORIDADE

MICOSEOSR
CACURADI

VILAAMBITO

CLAIRSGADN
INCIDENCIA
ATTOÃOVA

PROMOCIONAL

“One (?)
Only”,

sucesso 
de Adele

Efeito do
aumento

da pressão
no crânio

Clínicas de 
emagre-

cimento e
estética

Canção
que emba-
la o sono
do bebê

Parceiro
de Grande

Otelo
(Cin.)

Agem de 
maneira fi-
lantrópica

Force (?),
escuderia

da F 1

(?) Wag-
ner, apre-
sentadora

“Com o
tempo tu-
do se (?)”

(dito)

Item do
café da

manhã a-
mericano

(?) Tyler,
atriz de 
“Os Es-
tranhos”

Trejeito
facial de
desprezo

Abrigar;
proteger

Pena apli-
cada nos
casos em
que o réu 
possui do-
ença grave

Transpirar
Os sons de
baixa fre-
quência Estragos

Honra con-
cedida a militares da 
Marinha que se distin-
guiram por seu serviço

(?) mecânicas,
veículos
de obras

Metro
(símbolo)
“Doctor”,
em PhD

Deixo co-
mo herança
O polo dos
pinguins

A sexta
corda do

violão

Local com
que sonha

o atleta

Vide (abrev.)

DVD ou
Blu-ray

Escuridão
(fig.)

Siga
Monogra-

ma de
"Alice"

Adeus, em
espanhol
Golpe da

(?): possi-
bilitou a
coroação

de D.
Pedro II

Recusa

Material
do núcleo

celular

Escoadouros de pias
(?) Lanka, país

asiático produtor 
de borracha

Janete (?),
novelista
Aplicação
de taxas
O preço 

do produ-
to em

liquidação

Cozinham
(no forno)
“Tratado”,
em Otan

Documen-
to (abrev.)

(?) de
atuação: o
do prefeito

é o mu-
nicípio

Afecção
como o
sapinho

Aqui

São comuns
em livros
infantis

“O im-
portante 
é (?)”,

frase do 
conformado

Mãe do
mato

(Folcl.)

C U R A

3/adn — and — sri. 4/didi. 5/adios — esgar. 8/acalanto.

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

Esta sexta, o décimo terceiro dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, mas benefi cia a saúde e as viagens. A 
Lua em Áries dá muita autoconfi ança, maior disposição e muita energia. Ficamos mais dispostos e competitivos. Por isso 
o dia será bom para iniciar novos projetos, mas é importante saber lidar com as situações que criarem obstáculos e não 
se reprimir diante deles. Podemos nos irritar facilmente e perder o interesse. À noite, a Lua em aspecto tenso com Júpiter, 
pode nos deixar ainda mais impulsivos e nos levar a cometer alguns excessos. Não é melhor fazer compras importantes 
já que podemos nos arrepender depois.
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Este é o melhor momento para 
melhorar a relação, e se há insatis-
fação encontrar entendimento. Um 
aspecto entre Vênus com Urano e 
Plutão provoca crise nos assuntos 
de dinheiro e na relação sentimental. 
Livre-se do que não serve mais e 
prepare-se para a renovação de sua 
vida material. 82/782 – Bege.

A Lua que transita em Áries revigora 
os ânimos, dando uma forte energia 
para viver o dia intensamente. Con-
trole as emoções e saiba convencer 
alguém até mesmo a mudar de 
opinião. A noite será boa para fazer 
inspirador e terminar bem o fi nal do 
dia. 29/829 – azul.

Vai valorizar mais o material, a busca 
por bens e segurança. Conte com 
apoio para novas realizações. Man-
tenha boa relação com o ambiente e 
cuide da decoração do lar. Você está 
ingressando numa fase que trará 
defi nição dos rumos que a vida deve 
tomar. 99/499 – Amarelo.

Certas dúvidas no trabalho ou nas 
atividades domésticas serão em 
breve superadas. A Lua em Áries 
dá muita autoconfi ança, maior dis-
posição e muita energia. O melhor 
é não forçar nada na relação com a 
pessoa amada para não aumentar a 
pressão. 44/244 – Verde.

Poderá superar algumas decepções 
que ocorreram a tempo atrás. Faça 
uma revisão de suas condições de 
vida e procure melhorar ainda mais 
neste fi nal de ano. Faça tudo com a 
máxima competência, imponha-se 
um alto nível de qualidade desde 
manhã cedo. 28/328 – Amarelo.

Através da organização e melhoran-
do o diálogo, que não deve ser crítico 
ou detalhista, terá mais facilidade 
Grande afetividade garantirá bons 
momentos íntimos. Evite cometer 
excessos alimentares para evitar 
intoxicações mais graves neste fi nal 
de ano. 62/262 – Verde.

É momento em que a sensualidade é 
ampliada, sendo fator de valorização 
correta da estabilidade e felicidade 
com quem ama. Aproveite bem as 
oportunidades que surgem devido à 
maior motivação. Final do dia não é 
muito favorável para fazer compras. 
34/534 – Vermelho.

À noite, a Lua em aspecto tenso com 
Júpiter, pode nos deixar ainda mais 
impulsivos e nos levar a cometer 
alguns excessos. Um aspecto pro-
voca crise nos assuntos de dinheiro 
e na relação sentimental. Mude seu 
modo de pensar, diminua o ritmo e 
mantenha o equilíbrio nas relações 
sexuais. 34/234 – Azul.

O desenvolvimento de atividades 
agradáveis pode ajudar a aumentar 
seus ganhos materiais. Cuidado com 
atitudes possessivas demais que se-
rão responsáveis por crises no amor. 
Melhora o dinheiro através do traba-
lho que está realizando com chance 
de lucros. 53/453 – Marrom.

Boas novas em ganhos materiais, 
melhorando a posição fi nanceira. 
Pode contar com algum benefício 
rápido. Problemas sociais e afetivos 
atrapalham. Pode haver uma situa-
ção difícil no ambiente de trabalho. 
Se souber agir tudo será vencido e 
resolvido logo. 23/223 – Cinza.

Aguarde, em breve terá chance de 
vislumbrar algo novo no setor pro-
fi ssional. Mantenha a harmonia no 
ambiente ou pode ser levado a uma 
situação de rompimento no amor. 
É época de entusiasmo, despreo-
cupação, honestidade e otimismo 
que fará tudo ir para o seu devido 
lugar. 78/378 – Azul.

Use uma maneira mais direta de agir 
benefi ciando a vida fi nanceira. O re-
lacionamento sexual deve melhorar 
neste fi nal da semana. Boas soluções 
sociais. Cuidado com oscilação do 
seu humor e ressentimentos que 
prejudicam seu humor tente evitá-
los.  52/452 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 11 de Novembro de 2016. Dia de São Verano, São Va-
lentim, São Feliciano, Santa Mena, São Martinho de Tours, e Dia 
do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. São Martinho governou 
a Igreja entre os anos de 649 a 655. Dia do Soldado Desconhe-

cido, Dia da Indústria Automobilística e Dia do Diretor de 

Escola. Hoje aniversaria a atriz Demi Moore que completa 54 anos, 
o piloto de automobilismo Gil de Ferran que nasceu em 1967 e o 
ator Leonardo Di Caprio que faz 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau se distingue na magistratura, 
sendo justo, íntegro e amante da verdade. Possui grande inocência, mas 
irá buscar a justiça sempre que alguém se aproveitar dela. Possessivo e 
ciumento precisam controlar estas tendências nas relações afetivas e 
na vida conjugal. Sempre terá ajuda diante das adversidades da vida.

Simpatias que funcionam
Para reatar uma amizade: Pegue 1 pedaço 
de papel amarelo e escreva o nome da pes-
soa com quem brigou. Coloque 1 pirâmide 
pequena de qualquer material sobre o papel 
e deixe 15 dias, para atrair energias. Reze 
3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao 
seu anjo da guarda para que você volte a ter 
amizade com a pessoa que deseja. Depois, 
jogue o papel no lixo e use a pirâmide para 
decorar o seu quarto.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pes-
soais e contrariedades passageiras. Uma menina: 
melhoria de vida e reconciliação. Uma criança de 
cor oposta a sua: negócios devem ser evitados. 
Sendo de sua cor: riqueza e lucros. Números de 
sorte: 08, 10, 23, 45, 82 e 86.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
“Eu Tenho Tudo volta”

Sozinho em um espaço público, que pode ser uma estação de metrô, 
um homem fi ca ensandecido e tem um suposto encontro com outro que 
este não se mostra ao público nenhuma vez no  espetáculo “Eu Tenho 
Tudo volta”. A partir daí, ele dispara, com ódio mortal, xingamentos. 
Quem vive este homem cheio de confl itos é Pedro Vieira, que viu a 
peça na França, em 2014. No Brasil, é a primeira vez que uma obra do 
argelino Thierry Illouz é produzida.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323 Pinheiros. Segundas e terças, das 
21h às 22h15. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (Meia). Até 29/11.

André Abujamra

André Abujamra faz show de lançamento do DVD “O Ho-
mem Bruxa”, dia 15 de novembro. Acostumado a surpreender 
o público, desta vez o artista esta sozinho no palco com a 
ousadia de tocar, com bom humor, todos os instrumentos 
(piano, baixo, guitarra, bateria, percussão, conga, teclado 
e a tradicional fl auta chinesa hulusi), além de produzir, 
dirigir, dançar, atuar, fazer mágicas, e até levitar, ponto alto 
do espetáculo.O espetáculo mescla projeções, instrumentos 
“que falam” e bases pré-gravadas com outras criadas na hora. 
Em uma das projeções seu pai, Antônio Abujamra, o grande 
homenageado do espetáculo e um dos maiores nomes da 
dramaturgia brasileira, falecido em 2015, recita uma poesia 
de dentro de uma nave.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (15) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 50.

O espetáculo “Os Homens de Mini Saia” 
apresenta a vida de dois casais de amigos 
que após um período de casamento se 
deparam com as dificuldades no relacio-
namento entre homens e mulheres e seu 
anseio de ocupar um lugar no mundo. 
Como opção de enxergar o ponto de 
vista do sexo oposto, os casais topam 
trocar de lugar e de atividades sociais 
durante um período e, com isso, se de-
senrolam cenas hilárias. A imposição da 

figura masculina ou da figura feminina 
se confunde com a busca de aceitação 
social e direitos iguais e, assim, ocorre 
a desvalorização dos e pelos gêneros. 
Após a experimentação do sexo opos-
to, os casais conseguem desenvolver a 
empatia e uma maneira de conviver com 
os conflitos de gênero.

Serviço: Teatro Lauro Gomes, R. Helena Jacquey, 171, 
Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, tel. 4368-3483. 
Quinta (17) às 20h. Ingresso: R$ 10.

Cine
Inspirado nas músicas “Fight” e “I’m a cult hero”, da banda britânica 

The Cure, o curta “Diamante, o bailarina” conta a estória de um boxea-
dor gay. Diamante (Sidney Santiago) ganha fama no esporte por seu 
domínio corporal e seus golpes, que lembram uma dança no ringue e lhe 
rendem o apelido de “O bailarina”. O que poucos sabem é que, à noite, 
ele dança em um clube LGBT como a glamourosa drag queen Sahara 
Diamante. O fi lme integra a programação do 24º Festival MixBrasil de 
Cultura da Diversidade, na Mostra Competitiva Brasil. Com Sidney 
Santiago, João Acaiabe, Thaís Medeiros, Roberto Alencar.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. Domingo (13) às 
18h30 e terça (15) às 20h30. Entrada franca.

Cena de “Fim de Partida”.

“Fim de Partida”, 
espetáculo com texto 
de Samuel Beckett, 
dirigido por Eric 
Lenate reestreia no 
próximo dia 19

Na peça, os personagens 
Hamm, Clov, Nagg e 
Nell estão presos em 

um abrigo, supostamente, à 
beira-mar e a plateia com-
partilha do desconforto ao 
qual os personagens estão 
submetidos. Propriamente 
encarcerados e enlatados, 
eles travam diálogos poéticos, 
impactantes e, por vezes, 
abismais sobre a condição 
humana, a solidão e o sem 
sentido da existência. Hamm 
é um artista fracassado. 
Encontra-se cego e paralítico. 
Clov é seu serviçal e possui 
uma doença que não o per-
mite sentar. Nagg e Nell são 
os pais de Hamm e também 

Condição humana
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têm mutilações. Vítimas de um 
apocalipse emocional, os qua-
tro dividem o abrigo. Espiam o 
mundo, ou melhor, o que res-

tou dele, pela luneta de Clov. 
Com Rubens Caribé, Ricardo 
Grasson, Miriam Rinaldi, Eric 
Lenate e L. P. Daniel. 

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Franklin Roosevelt, 210, Consolação, tel. 
3775-8600. Sábados e segundas às 21h30 e 
domingos às 19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 19/12.

Monólogo
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NA PALAVRA E NA AÇÃO: “E tudo o que fi zerdes, seja em palavra, seja 
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. 
– Paulo. (Colossenses, 3:17.). Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, 
afi rmas-te cultor do Evangelho... Isso quer dizer que o nome do Senhor se 
encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, decerto é neces-
sário refl eti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos 
representantes fi éis, no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante 
obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te 
atormentam a marcha. Assevera-nos o Apóstolo: - “e tudo o que fi zerdes, seja 
em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai”. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de 
exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o 
cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a idéia. A idéia plasma 
as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar 
e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência, nas teias 
do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas 
e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? 
Usemos a palavra nos moldes do Benfeitor Sublime, ajudando para o bem 
de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas 
inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos 
íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a 
conduta do Sublime Benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e 
a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, 
mobilizando o amor puro, a fi m de que estejas em verdade na companhia do 
Excelso Cultivador, purifi cando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa 
condição de aprendizes do Mestre dos mestres. É indispensável estejamos 
realmente com ele, para com ele colaborar na construção da Vida Melhor. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

D
iv

ul
ga

çã
o

“Os Homens de Mini Saia” 


