São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de dezembro de 2016

Página
ágina 10

Brincadores

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

Reestreia

Daniel Cunha

Divulgação

Lazer & Cultura

Em tom de comédia
musical, “A Gira da
Rainha” reestreia
no proximo dia 7 e
conta a estória de
Maria Padilha, que foi
amante de um rei de
Castela, em 1350, e
acabou dando origem
à mítica personagem
Pomba-Gira, da
umbanda

“Boi Manjarra - Sambada de Reis”

“Boi Manjarra - Sambada de Reis” apresentam som de instrumentos como a rabeca, bombos de corda, bages, mineiro, sanfona
e cavaquinho, integrantes e folgazões comemoram o grande baile
oferecido pelo Capitão Marinho. O ritmo pulsante da música é
acompanhado por diferentes formações coreográficas e passos
denominados de “trupés”. Nesse sapateado brasileiro a forte
pisada, a leveza e a graça dos movimentos dos brincadores se
unem compondo variados desenhos coreográficos e jogos ritmados com o público.

aria Padilha
despertou de
imediato o nosso
interesse como objeto de
estudo da cultura popular”,
diz Ednaldo Freire. “Além
do mais, a ambiguidade de
um mito marginal, uma espécie de santa às avessas,
adorada e eleita como a

“M

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. Sábado
(7) às 16h. Entrada franca.

Peça “A Gira da Rainha”.

rainha da sensualidade, traz
mais uma vez a reflexão sobre a condição feminina em
contraposição ao universo pa-

Comédia

Forró

O espetáculo “Irmã Selma” reúne os inesquecíveis personagens criados
por Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein - uma apresentadora
de um programa sensacionalista; o Ex Gay, um cara que “mudou” de
vez; a Maria Botânica, atriz e cantora e a personagem que dá nome ao
espetáculo, Irmã Selma, uma freira humorista.

Serviço:Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-4708. Quarta
(28) às 21h30. Ingressos: R$ 35 (mulheres) e R$ 40 ( homem).

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Quinta (29),
às 22h. Ingresso: R$ 60.

“Música no Deck”

Divulgação

A cantora e compositora Mariana Aydar e o grupo Bicho de Pé apresentam o show que homenageia o ícone do forró Dominguinhos. Apaixonados
pelo sanfoneiro, o encontro inédito revisita a obra e os maiores sucessos
do cantor que teve sua sanfona silenciada há três anos.

Gêneros musicais de diferentes etnias e culturas se unem
durante a programação do “Música no Deck”. Artistas que
pesquisam a música instrumental de diferentes culturas e
lugares, privilegiando a pluralidade para tornar acessível para
todos os públicos. Para o período do Natal, o duo Fogueira
das Rosas se une ao acordeonista Gabriel Levy e apresenta
o espetáculo “Portal de Belém”. Trio Camerarte, com viola,
violino e violoncelo apresenta o “Concerto de Natal”. Dia 29,
Almanaque Jazz apresenta repertório composto exclusivamente por canções natalinas, com música instrumental, tanto
no jazz, como na música brasileira. Já o show Natal Brasileiro
(dia 30) resultado da parceria entre o duo Choro de Bolso e
o cantor Kleber Serrado, resgata canções de Natal que caíram
no esquecimento.
Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jardim São Paulo, tel. 2971-8700.
Quintas e sextas às 19h. Entrada franca. Até 30/12.

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

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)

Doutrina de
Hugo Chávez, inspirada na independência
da América
do Sul
Avivado

(?)
Fitzgerald,
cantora
de jazz
Pegar (?):
surfar
Cinema
(pop.)

Encanto;
fascínio
(ing.)
Material
da pista
de esqui
Modelar

(?)
franzido:
reação de
desagrado
A ocorrência de
chuva na
caatinga
"O que É
(?), Companheiro?", filme

A pilha
usada em
controles
remotos
"Cru", em
"omófago"
Assobiar
como cobra

Consoantes
de "rede"
Tratamento
dentário
(?) Blat,
ator de
"Alemão"
(2014)
Sinais que
abrem e
fecham
citações

Enzima
da saliva,
atua em
amidos
Pequena
porção
Cloro
(símbolo)
(?)
Fleming,
criador do
007 (Lit.)
Revolucionários sulistas de
1893 (BR)

Deusa romana da
caça e da
Lua (Mit.)
Choça indígena arredondada e tosca
Vitamina
da laranja
(?) marra:
à força

Flor branca que
simboliza
a pureza
Em (?)
de: em
condição
superior

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 26 de dezembro de 2016. Dia de Santa Vivência Lopes,
São Zenon, São Estevão, São Arquelau, São Marino, e Dia do Anjo
Anauel, cuja virtude é a paz. Dia da Lembrança e Dia de Roma.
Hoje faz aniversário o baterista e líder do Mettalica Lars Ulrich, que
nasceu em 1963, a atriz Giulia Gam, que completa 50 anos, o baixista
da banda Skank Lelo Zaneti nascido em 1967 e o ator, modelo e músico
Alexandre Slaviero que faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é muito tranquilo, modesto e amável.
O nativo deste dia gosta de viver momentos de solidão. Sempre mantém o
controle de tudo a sua volta, temendo depender de outras pessoas. Adora a
fama e pode dedicar-se a carreira artística. É sempre cheio de virtudes, que
precisam ser sempre aproveitadas. Inteligente e decidido, com necessidade
de desafios gosta de grandes negócios e muita atividade. Habilidoso com
as palavras pode realizar-se no mundo das comunicações.
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.

BANCO
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Solução

H

Fartura em casa: Ingredientes: uma garrafa de
vinho tinto, sete cálices e um pão bem grande.
Execução: Prepare uma mesa de jantar e convide
sete pessoas amigas para irem até sua casa. Reparta
o pão com elas, sem usar a faca, tirando com a mão
como fez Cristo na Santa Ceia. Sirva o vinho nos
sete cálices e faça uma oração antes de comerem e
beberem, agradecendo a Jesus Cristo pela fartura
em sua mesa. Distribua as sobras para pessoas que
passarem pela rua, não guarde nada e nem jogue
restos fora.

Inácio de
Loyola,
religioso
espanhol
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Simpatias que funcionam

Aguarde a Lua Nova vai contribuir
para o amadurecimento das relações e a valorização da confiança.
Não brigue com amigos, ou com
quem trabalha, seja diplomata e
comunique-se para resolver qualquer dificuldade. O sentimentalismo
perde terreno, seja mais prático.
67/567 – Cinza.

© Revistas COQUETEL
O ato de tirar
Gás da
leite da vaca
A recepção do cão iluminaapegado ao dono ção kitsch

Alternância
no desenvolvimento
de doença

A

BURRO - Símbolo de luta por ideias mais nobres.
Montar em um burro indica êxito certo em negócios.
Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar cercado de
muitos burros é sinal de que gente ignorante à sua
volta. Compra-lo, aumento de fortuna. Números de
sorte: 12, 50, 56, 76, 90 e 00

A Lua minguante torna a manhã
mais eficiente e concentrada para
encerrar situações. A relação sairá
ganhando sabendo ceder num momento e mostrar a razão depois. Se
agir valorizando os detalhes poderá
aumentar seus lucros já no começo
de ano. 67/667 – Azul.

Metal
utilizado
em tubos
a vácuo

N

Dicionário dos sonhos

A boa vontade é fundamental para
obter o respeito e a admiração das
pessoas. Aguarde a Lua nova para
começar a alterar seus planos e leválos adiante. Seja prático sem deixar
de ser também um pouco sentimental e romântico nas relações pessoais
e intimas. 52/252 – Verde.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Enfrente os obstáculos que surgirem
com persistência e coragem e todos
os problemas serão logo vencidos.
Não tome atitudes impensadas antes
do aniversário. Está chegando o momento de retomar antigos projetos
que estavam parados e que em breve
poderão se realizar. 44/544 – Azul.

Precisa aguardar soluções, pois a
situações serão mais lentas para
se resolverem. O que já tenha sido
preparado antes sofre ainda alguma
mudança de última hora, mas nada
que vá atrapalhar seus planos de
se realizarem. Preste atenção a
tudo e terá boas soluções. 62/462
– Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

C O N
A
E
L Ã O
O
N
R A
O M O
S O
A L I
D I
C A
R O
N
C
A G A

Aguarde a Lua nova em seu signo o
tornará mais eficiente e concentrado
com um perfil próprio da influência
no comportamento. Aproveite enquanto o Sol ainda também estiver
em seu signo, para encontrar soluções que estão sendo esperadas há
muito tempo. 89/889 – Cinza.

Será melhor se dedicar a encerrar
situações e dedicar-se aquilo que
parece ser mais difícil. Demonstre o
que sente as pessoas com que convive, abra o coração para elas. Há a
chance de ajudar alguém e aprender
algo novo e inédito como experiência
de vida. 33/433 – Cinza.

TRABALHAR SIM
O jovem estudante, em conversação com o professor,
perguntou-lhe, em tom íntimo:
- Que fazer, meu caro instrutor, para melhorar-nos?
A resposta do interpelado veio firme:
- Estudar para conhecer e trabalhar para o bem dos outros.
O diálogo prosseguiu:
- E para estudar com segurança?
- Trabalhar mais.
- E qual o método para sermos felizes?
- Trabalhar sempre.
- E no setor da prosperidade e da paz doméstica?
- Continuar trabalhando...
O rapaz insistiu:
- Professor, não lhe parece que a idéia de trabalhar assim
mantida,com rigorosa persistência, é suscetível de impelir-nos à obsessão?
Por que tanto apego ao trabalho?
O educador, amadurecido na experiência, respondeu com
simplicidade:
- Sim, meu filho, todos temos sonhos e esperanças para
realizar... E, sem trabalho, nada de bom conseguiremos...
E sublinhando as palavras com expressiva ênfase, o respeitável
amigo rematou:
- Trabalhar, sim... você e eu não sabemos se estamos no último
dia de permanecer aqui com a oportunidade de trabalhar...
(De "Luz e Vida", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel)
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Ponha tudo em ordem em seu
ambiente, fazendo uma revisão de
sua vida e sabendo qual o rumo que
deverá tomar. Organizem melhor o
cotidiano ou planejem aquela viagem. Valorize os detalhes do que
pretende fazer e só comece a agir
quando tiver toda certeza. 87/387
– Branco.

Facilidade para lidar com pessoas
no trabalho, para o entendimento
e o diálogo. Este dia é bom para
resolver pendências e investir em
eficiência e valorizar os pormenores.
O período é produtivo em todos os
setores da vida material que dependam da valorização de detalhei.
63/763 – Amarelo.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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Cuide melhor das parcerias, sociedades e relacionamentos que estejam
abalados. Aguarde a Lua nova que
entra em Capricórnio, por enquanto
apenas encerre situações e defina
seus afazeres de início de ano. Corte
excessos, enxugue a dieta e organize
suas contas. 20/420 – Amarelo.

Nesta segunda terá maior amadurecimento das relações pessoais. Uma
maior reserva do seu lado emocional
leva ao rigor nas exigências e até certa
frieza e insegurança. Acordos serão
facilitados devido ao bom relacionamento social e sexual neste final de
ano. 92/492 – Azul.

Serviço: Parque da Luz, R. Ribeiro de
Lima, s/n, Luz, tel: 3227-3545. Sábados às
15h. Entrada franca.

“Duo Choro de Bolso e o cantor Kleber Serrado”.

Esta segunda, o vigésimo oitavo dia da lunação pode trazer dificuldades como preocupações, insônias e aborrecimentos.
Lua em Sagitário desde a 01h20 desta manhã ajuda a tomar atitudes otimistas e positivas. Com a Lua sagitariana é muito
provável ter um grande fluxo nas estradas, uma grande saída de pessoas para curtir a última semana do ano. Com a Lua em
Sagitário ficamos desejosos por viajar. Conhecer novas culturas será especialmente interessante. Pode ser ao vivo, ou para
quem não poder viajar, viaje através de uma boa leitura que aborde assuntos como lugares distantes, outros povos, outras
culturas, outras religiões.
Pode organizar melhor o ambiente
e planejar coisas novas com muito
entusiasmo, dinamismo e facilidade de comunicar-se. Dúvidas e
sentimentos pouco claros trazem
insegurança. Ouça pessoas que lhe
ajudem com conselhos úteis. 90/390
– Vermelho.

ga e Daniela Theller.

3/ian. 4/ella. 5/cenho — diana. 7/sibilar. 8/ptialina — zircônio. 9/maragatos.

Horóscopo

triarcal.” Com atores Aiman
Hammoud, Mirtes Nogueira,
Ian Noppeney, Carlos Mira,
Mariana Rosa, Harley Nóbre-

