
Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de dezembro de 2016

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 44

Poeta am-
bulante da

Grécia
Antiga

Como é
servido o
peixe no

sushi

Substân-
cia que
forma a
proteína

O regime 
de trabalho
no feuda-

lismo
Fator agra-
vante de 
homicí-

dios (jur.)

A siderúrgi-
ca de Vol-
ta Redon-
da (RJ)

O bacilo
causador
da tuber-

culose

Estrutura
de quepes
e bonés

Tronco de
madeira

usado em
açougues

Reação re-
flexa da
pessoa 

engasgada
A última
do voo é 
a aterris-

sagem

 Estado
dos

seringais
(sigla)

Livro com
coleção

de mapas

(?) Sharif,
ator de

"Doutor Ji-
vago" (Cin.)

Estudo de
práticas
como a
bruxaria

Apelido de
"Luciana"

(fam.)

(?) Cooke,
ícone da

soul
music

Sobre-
mesa

cremosa
e fria

Ouro, em
francês

(?) de Freitas, artista 
plástica mineira 
Base do sistema
jurídico ocidental

(?) Lobo,
músico
Falta de

ocupação

A fita usada em
instalações elétricas
Ruído de

passeatas
Corrigem
as falhas

Psicologia
(abrev.)
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(um texto) 

Ralado

Mecanismos de participação so-
cial adotados na Inglaterra e Es-
candinávia, foram vetados pelo Con-

gresso, em 2014
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VALERAPENA
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2/or. 3/csn — sam. 4/koch. 5/musse. 6/servil — tropel. 9/ocultismo.

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

Esta segunda, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarre-
tar brigas e desentendimentos. A Lua ainda fora de curso de manhã ingressa em Gêmeos as 10h42 e assinala um ótimo 
período para o diálogo. Qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Diversifi que os assuntos do 
trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas simulta-
neamente. Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de 
ordem prática. Anote tudo que surgir na sua cabeça. Deixe as ideias se multiplicarem.
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O Sol em se aproximando de Ca-
pricórnio vai iluminar a casa dez na 
semana que vem, a que infl uencia 
o destino, a profi ssão e as questões 
materiais neste fi nal de ano. Ouse 
mais e acredite em si mesmo e na 
força para conquistar, mas não deixe 
que seus pensamentos o ceguem. 
88/388 – Verde.

Termine ano saindo da rotina, fa-
zendo viagens e estabelecendo um 
novo ideal de vida para o ano que 
vem. Evite agir e resolver negócios 
de dinheiro que não estão sobe bom 
augúrio nesta segunda. Com a Lua em 
Gêmeos faz você voltar-se para aquilo 
que o motive mais. 45/245 – Azul.

Novas experiências serão vividas e 
poderão ser úteis para que encontre 
um novo caminho neste fi nal de 
ano. Alguém pode se aproximar de 
você e ajudar a conhecer melhor 
sua identidade. Use de compaixão e 
solidariedade, o dia é bom o dia para 
viagens. 89/489 – Amarelo.

Aguarde o Sol em Capricórnio, na 
casa sete, quando poderá fi rmar 
importantes alianças, parcerias e 
sociedades. A Lua em Gêmeos de 
manhã dá energia e muito pique 
nas atividades novas. Terá respostas 
para dúvidas e irá conhecer algo 
ou alguém ainda melhor. 53/553 – 
Branco.

É tempo de dedicação ou trabalho 
cotidiano, executando as tarefas 
rotineiras de sempre. Deixe assuntos 
importantes para o ano que vem. 
Agora a ações empreendidas acabam 
sendo um desperdício. Cuide melhor 
do seu conforto pessoal e dê atenção 
à saúde neste fi nal de ano. 78/778 – 
Vermelho.

Um bom momento para a vida amo-
rosa e maior cuidado com os fi lhos 
e à família. O seu astro, Mercúrio 
pode difi cultar o relacionamento 
social, devido ao isolamento que 
tende a provocar por causa de seus 
pensamentos detalhistas e críticos 
demais. 67/467 – Azul.

Muita coisa irá mudar no começo do 
ano, pode conhecer novas pessoas 
e viverem novos ambientes. Os im-
pedimentos que existiam começam 
a desaparecer neste fi nal de 2016. 
Veja a realidade sem abafá-la com 
seus pensamentos, aceite-a como 
ela é. 55/655 – Verde.

Não se prenda muito num único 
assunto ou matéria. Será mais fácil 
executar tarefas simultaneamente. 
Dê valor àquilo que conquistou, 
procure conservar seus bens e seu 
prestígio no trabalho. O que vem 
perseguindo será logo alcançado 
no início do ano que vem. 42/342 
– Azul.

Neste dia as ações empreendidas 
acabam sendo um desperdício. 
Depois do aniversário seus planos 
se realizarão. Anote tudo que surgir 
na sua cabeça. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam 
de forma mais engenhosa e produtiva 
do que questões de ordem prática. 
89/289 – Marrom.

Enfrentará provações e obstáculos 
ainda nesta fase mais delicada do 
ano. Se mantiver a certeza, terá a 
satisfação de um dos seus desejos 
mais íntimos. Não tome atitudes 
sem pensar bem, mantenha a rotina 
e divirta-se neste fi nal de dezembro. 
80/980 – Verde.

Dê mais atenção as suas amizades 
e ao ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade, 
desde que acredite neles. Não 
desista de mudanças na rotina que 
foram preparadas e que poderão 
ser realizadas no começo do ano 
que vem. 62/662 – Branco.

Fique perto das pessoas queridas, 
faça viagens e volte as suas raízes 
revendo quem estava afastado de 
sua vida e voltará a fazer parte. 
Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida neste fi nal de ano 
ao executar com gosto as suas tarefas 
rotineiras. 71/571 – Branco.

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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 12 dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora de 
Guadalupe (padroeira da América Latina), Dia de São Maxêncio, 
São Cury ,São Vicelino, Santa Dionísia e Dia do Anjo Vehuel, 
cuja virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o apresentador e 
empresário Sílvio Santos que faz 86 anos, o cineasta e jornalista 
Arnaldo Jabor que nasceu em 1940, o piloto Emerson Fittipaldi 
que chega aos 70 anos e a atriz e modelo Adriana Alves nascida 
em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem boa estrela e consegue 
sucesso devido ao seu espirito de aventura. Sociável, amigável sabe 
combinar negócios com prazer. Criativo, inteligente tem forte deter-
minação e é incansável quando busca os seus objetivos. Também é 
ambicioso e idealista, bastante receptivo ao avaliar pessoas e situações. 
Costuma ser bastante franco e pode ser uma pessoa difícil de lidar em 
certos momentos. Procura sempre novos desafi os. É sensível e gene-
roso, gosta da literatura, jurisprudência e usando a diplomacia pode 
alcançar sempre seus intentos.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, papel 
branco liso e açúcar. Como fazer: faça em qualquer 
dia da lua nova. Escreva três vezes no papel o nome 
completo dele em forma de cruz. Jogue uma pitada 
de açúcar sobre o papel e dobre três vezes sem deixar 
o açúcar cair. Ponha o papel dobrado embaixo do pé 
da cama no lado direito.

Dicionário dos sonhos
PEDRA - As pedras, espalhadas no chão, simbolizam pa-
lavras maldosas, insultos e problemas com as pessoas com 
quem convive. Amontoadas, questões com a lei. Andar 
sobre elas, sofrimentos. Ser alvo de uma, acidente. Pedras 
preciosas falsas, traição. Verdadeiras, brigas em família. 
Construir muro de pedras, vitória sobre as difi culdades. 
Números da sorte: 03, 16, 28, 31, 45 e 78.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Perdas
O casal Alfred e Rita en-

frenta a dor da morte do 
fi lho Eyolf, ao mesmo tempo 
em que Asta, tia do menino, 
traz revelações que colocam 
à prova o destino da família. 
Um dos últimos textos de 
Ibsen, “O Pequeno Eyolf” é 
uma refl exão sobre a perda, 
a morte e a responsabilidade 
humana. Com Anita Prades, 
Débora Tieppo, Leandro 
Galor, Marcelo Bosso, Renata 
Alves e Stefani Mota.

Serviço: Teatro da Universidade de 
São Paulo, R. Maria Antônia, 294, Vila 
Buarque, tel. 3123-5222. Sextas e sábados 
às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: 
R$ 10. Até 18/12.

Cena de “Sala dos Professores”.

No cenário da tragicomédia 
“Sala dos Professores”, profes-
sores de um colégio particular 
se refugiam da turma estudantil 
nos horários de intervalo e trocam 
impressões sobre suas contur-
badas vidas pessoais e sobre os 
massacrantes desafi os impostos 
na rotina escolar. A revolta con-
tra a falta de reconhecimento 
e as imposições da sociedade 
mantenedora que administra o 
colégio são os pretextos para 
que um jogo de revelações seja 
defl agrado com desdobramentos 
trágicos. Carolina Fabri,Marina 
Vieira, Pedro Haddad, Rodrigo 
Spina,Wallyson Mota, Laís Mar-
ques e Leonardo Cortez.

Serviço: Espaço Elevador, R. Treze de 
Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Sá-
bados às 21h e domingos às 18h. Ingresso: 
R$ 30. Até 26/12.

Na trama “Jacqueline”, uma 
genial violoncelista e sua irmã 
vivem uma relação intensa e 
profunda, quase simbiótica. Até 
que a música, os amores e uma 
irreversível tragédia se colocam 
entre elas, fazendo explodir riva-
lidades, ambições, as asperezas 
dos laços familiares e o choque 
entre talento e sobrevivência, 
vocação e destino. Com Natá-
lia Lage, Arieta Corrêa, Daniel 
Costa e Fabricio Licursi.

Serviço: Teatro José de Anchieta (SESC 
Consolação), R. Doutor Vila Nova, 245, 
Consolação, tel. 3234-3000. Sexta e sábado 
às 21h e aos domingos, às 18h.Ingresso: R$ 
40. Até 18/12.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Comédia

Comemorando os seus 50 anos de carreira, Ro-
naldo Ciambroni resolveu contar, num espetáculo 
solo, a experiência que teve ao operar um câncer 
de próstata. Pela ótica do humor, interpretando e 
cantando, Ciambroni vai desfi lando personagens 
hilários que fi zeram parte dessa trajetória. O es-
petáculo começa com o famoso exame de toque 
que todo homem se apavora em fazer e viaja por 
todo processo da operação e resulta numa divertida 
comédia. “No Meu Não” é uma comédia azul por 
falar do universo masculino e “quase” por mostrar 
a importância das mulheres nesse tratamento.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, 
Bela Vista, tel. 3105-3129. Quarta (14) às 21h30. Ingresso: R$ 50. 

Musical
Encantando cada vez mais crianças e adultos, o 

grupo Tiquequê fecha o ano com o seu novo Show 
“Especial de Natal”, apresentando um repertório 
que mistura composições inéditas e grandes su-
cessos, com interpretações de músicas natalinas 
populares e de compositores consagrados. Nessa 
apresentação especial, o grupo continua seguindo 
a linha de especutáculo que tanto agrada seu pú-
blico, a mistura de linguagens expressivas, em uma 
integração de música, teatro, narração de histórias, 
dança e brincadeiras, mas com um clima natalino 
que encantará crianças e familiares. Com Angelo 
Mundy, Bel Tatit, Diana Tatit, entre outros.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra Itália, nº 500, Perdizes. 
Domingo (18) Ingressos: de R$ 30 a R$ 120. 

Encenado em dois atos, o ballet “O Quebra-Nozes” 
conta a fantasia de Clara, uma menina que na noite de 
Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma 

maneira especial por um deles, um boneco quebra-nozes. 
Quando todos vão dormir, Clara vai à sala para brincar com 
seu novo presente, adormece e entra no mundo da fantasia. 
Os brinquedos ganham vida, dançam, lutam, viajam para O 
Reino das Neves e Reino dos Doces, onde Clara e seu prínci-
pe são homenageados com danças típicas de vários países e 
com um gracioso pas-de-deux da Fada Açucarada. Com Cisne 
Negro Cia de Dança.

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, tel. 5693-
4000. Segunda a quinta às 21h, sextas, às 21h30, sábados às 17h e às 20h e domingos às 
15h e às 18h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 140. Até 21/12.

Heloísa Bortz

“O Quebra-Nozes”

“Sala dos Professores”
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AJUDA!: Atende ao convite de Cristo e segue adiante. Ele te levará 
às almas sofredoras, a fi m de que faças o possível para aliviar-lhes as 
dores. Aos que têm fome de amor e sede de paz. Aos que precisam de 
luz e necessitam de orientação. Aos que, embora trazendo brilho e cores 
por fora, carregam chagas e sombras por dentro. Aos antros de pobreza 
material e aos palacetes que, apesar da beleza exterior, abrigam confl itos 
e dramas que a sociedade desconhece. Diante deles, não critiques nem 
acuses. Ajuda! Uma palavra de esclarecimento; Um gesto de consolo; 
Um pedaço de pão ou um simples copo d’água, oferecidos com amor, 
representarão alívio e esperança no caminho de quem segue sobrecar-
regado de dores. Deixa que o Cristo que há em ti fale pelos teus lábios 
e socorra pelas tuas mãos. Mesmo que os espinhos da incompreensão te 
fi ram os pés e as mãos, não desistas de ajudar com Jesus. Ele também 
não experimentou comodidades no mundo, mas soube colocar amor 
ao próximo acima de todas as conquistas transitórias. Fazendo assim, 
estarás inscrevendo na alma, com os próprios atos, as marcas que te 
assinalarão para sempre como verdadeiro cristão e fi el seguidor do 
Evangelho. Médium: Clayton B. Levy, do livro “NOVAS MENSAGENS 
DE SCHEILLA PARA VOCÊ” – Edição CEAK


