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Divulgação

Musical

“As Mona Lisas”
peça “As Mona Lisas” conta a história de três “gays
super divertidos”, Kaká, um cabeleireiro, Mark,
um bancário, e Haroldo, um figurinista de TV, que
dividem um apartamento onde tudo, mas tudo mesmo
pode acontecer...Luiza, vendedora de produtos de beleza,
se apaixona por Klaus, um rapaz que é cercado de cuidados pelos três gays como um filho. O tumulto se instala
quando dona Ravena, mãe de Kaká, que desconhece a
homossexualidade do filho, vai visitá-lo. Com Eduardo
Moreno, Roberto Taty, Alexandre Luz, Márcio Marinelo
e Viviane Esteves.

A

A peça “Ópera Urbe, Peste Contemporânea” é um
ato-espetáculo-musical que conta a história de quatro
amigos que veem suas relações de amor, amizade e afeto
se dissiparem por questões afeitas aos dias tensos e conturbados da contemporaneidade, tais como o fanatismo
religioso, o binômio capital/consumismo, as diversas
formas de vivenciar a sexualidade e a intolerância de
modo geral. Com Karen Menatti, Flavio Barollo, Eduardo
Mossri, Andre Cezar Mendes e Leona Jhovs.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. Domingos
às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 26/03.

Cena peça “As Mona Lisas”.

A Ocupação visual Pinturas escritas: Diariamente estabelece o diálogo
entre artistas visuais e
a literatura. Para esta
edição, a ilustradora e
muralista Erica Maradona
desenvolveu a proposta a
partir dos temas “diário” e
“caderno de artista”.

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Sábado
(7) às 20h30 e domingo (8) às 18h. Entrada franca.

Antonio Maia
A exposição inédita “Ex-voto, Alma e Raiz” apresenta trabalhos de Antonio Maia, artista que foi capa do primeiro Dicionário
Brasileiro de Artes Plásticas editado por Roberto Pontual em
1969, e é considerado um dos criadores da Brasilidade Moderna,
junto a Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Rubem Valentim.
Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. De terça
a domingo das 9h às 19h. Entrada franca. Até 26/02.

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando do Espírito Santo Alves de
Mattos, 1000, tel. 2523-9200.De
quarta a domingo das 9h às 17h.
Entrada franca. Até 02/07.

Obra da exposição Pinturas escritas.
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Até o aniversário continue apenas
fazendo seus planos sem iniciar
nada novo. Quando o Sol entrar em
seu signo comece a se preparar para
agir, antes não faça nada. Surgirão
interesses que vão orientá-lo neste
novo ano astral que vai começar em
breve. 76/276 – Azul.

Dicionário dos sonhos
HORÓSCOPO – Comprar um livro, receberá
dinheiro. Ouvir um no radio será atormentado
por problemas. Ler seu horóscopo, terá dificuldade a enfrentar. Números de sorte: 08, 15,
57, 66 e 91.

Simpatias que funcionam
Conquistar alguém: Uma maçã e mel. Pegue
uma maçã vermelha bem madura, corte de modo
a deixar uma tampa e retire as sementes sem
danificá-la, encha a cavidade com mel e asse-a
no forno. Coma-a antes de ir encontrar com a
pessoa que deseja conquistar.
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.

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)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Logo viverá um período de troca
intensa de afeto no lar dentro de um
relacionamento estável. Com a Lua
em Áries aumenta a impulsividade
para encontrar soluções positivas.
Se estiver só pode encontrar alguém
que traga alguns momentos felizes.
85/285 – Marrom.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A lua entra na fase crescente esta
semana e faz as coisas andarem mais
rápido nesta metade de semana.
Procure encontrar um novo rumo,
mas prepare tudo muito bem para
não errar. Analise e conduza bem
os relacionamentos e evite a agressividade. 68/468 – 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)

Pode obter lucros através do trabalho
e êxito comercial. A Lua em Áries a
tarde dá impulsividade para agir e
ajuda resolver situações desde cedo.
Não espere as situações se complicarem, resolva as questões logo. Uma
solução inesperada e definitiva pode
ser encontrada. 82/582 - Cinza.

Dedique-se ao descanso e a recuperação das suas energias. Com o
Sol indo para a casa sete daqui uma
semana, poderá tratar de uniões e
sociedades, iniciar ou romper ligações. Mas até lá evite compromissos,
assinaturas de documentos e avais e
qualquer coisa que o comprometa.
61/961 – Amarelo.

Evite atitudes impulsivas e arriscadas que imponham sua opinião
própria de manhã. O período tende
a ser mais fácil para o comércio,
pois haverá um aceleramento do
ritmo em atividades que deverão
pegar força e crescer nos próximos
dias com a lua crescente. 09/609 –
Amarelo.
Dê mais atenção ao seu bem-estar e
dos que estão próximos. O dia é bom
para as pessoas idosas e doentes,
mas é impróprio para coisas arriscadas ou perigosas. Os problemas
sociais tendem a aumentar se não
cuidar deles. Sua sensibilidade pode
ajudar, use-a bem. 52/652 – Verde.

Mercúrio que está em movimento
inverso retorna a Sagitário e faz este
momento ótimo para retomar alguns
assuntos que mostraram necessidade de atenção nos últimos dias do
ano passado. Nesta quarta é preciso
manter a determinação nos planos
que traçar. 25/625 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio
pode dificultar a comunicação. De
tarde as 14h21 a Lua ingressa em
Áries e o astral fica mais agitado e o
que andava parado começa a ganhar
mais movimento. Faça tudo agora
e depois mantenha a rotina e evite
perdas inesperadas nas relações
pessoais. 33/633 – Verde.

Serviço: Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82, Centro. Quinta (12) às 20h (abertura
da casa) 22h (início do show). Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).
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(?) Degas: pintou "As
Bailarinas Verdes"
"(?) guarda!", interjeição da esgrima

A menor
do mundo
é o colibri

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Ângela de Foligno, São Caio, São Hermes e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude
é a espiritualidade. Hoje aniversaria a atriz Zilda Cardoso faz 81
anos e o vocalista do R.E.M., Michel Stipe que nasceu em 1960
e a atriz Manu Gavassi nascida em 1993.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é inovador e curioso
e tem muita energia; autoritário e com tendência a não ocupar
cargos subalternos. É charmoso, talentoso, divertido e bastante
sociável. Pensa sem parar o tempo todo, mesmo sobre coisas,
como os sentimentos, diante dos quais a razão tem muito pouco
a fazer. Desde cedo tem ideias próprias, mas nem sempre dá às
pessoas com quem convive a liberdade para afirmar e defender
pontos de vista muito diferentes daqueles que considera correto.
Por pensar demais, desenvolve uma capacidade extraordinária
de resolver problemas facilmente.
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Inicie viagem há muito tempo programada e que dará momento muito feliz
até mesmo inesquecível. O convívio
na vida amorosa deve ser ameno e
qualquer problema será resolvido.
Pode fazer planos que terão a possibilidade de serem implantados em
breve. 51/551 – Branco.

A Lua em Áries a tarde dá vontade
maior de agir, inclusive levando a
alguma agressividade que precisa
controlar de manhã. Assim, virão
bons resultados em breve nas suas
atividades profissionais que esteja
exercendo. No final do dia a comunicação fica mais fácil e ajuda a manter
contatos. 21/821 – branco.

Após viajar pelo Brasil e exterior com o show de seu último
disco lançado “A Praia”, Cícero se apresenta para fechar a
turnê. A abertura do show fica por conta da banda Ventre,
o power trio com seu rock experimental. E com um já considerável apanhado de composições conhecidas do público
jovem, como “Vagalumes Cegos”, que foi tema do filme “Hoje
Eu Quero Voltar Sozinho”, e “Tempo de Pipa”, que bateu a
marca de 5 milhões de visualizações no Youtube. No show,
hits do primeiro disco, como “Açúcar ou Adoçante?”, “Tempo
de Pipa” e “Vagalumes cegos”, músicas queridas do segundo
álbum como “Ela e a Lata” e “Capim-Limão” e, é claro, canções
que marcaram o disco que fecha essa turnê, “A Praia”, como
“De Passagem”, “O Bobo” e “Terminal Alvorada”.
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Mudanças devem começar a acontecer em sua vida neste mês de janeiro,
prepare-se. Mas nesta quarta evite
resolver situações impondo suas
condições às pessoas na parte da
manhã, haverá tensão maior. Use sua
sensibilidade ao agir e evite gestos e
ações impulsivas. 77/677 – Verde.

Última vez

dos para surpreender melodias ou desentranhar
obras-primas da pedra, em situações dentro das
quais a maioria dos homens apenas identifica ruídos e calhaus. O Espírita é convidado a enxergar
o futuro no presente e, por isso, a rearticular o
bem de todos onde muitos desesperaram de
encontrá-lo. Ninguém é chamado espiritualmente
para se queixar. Sintamo-nos conscritos pelo
chamamento divino, não para nos regalarmos
em expectativas estéreis acerca de prêmios que
nada fizemos ainda por merecer. Mas, sim, para
trabalharmos com paciência e perseverança na
restauração do bem, onde a cooperação com o
Cristo de Deus espere por nós.(De "Técnica de
Viver", de Waldo Vieira, pelo Espírito de Kelvin
Van Dine)

Esta quarta, o sétimo dia da lunação é o mais feliz, pois tudo favorece. Mercúrio que está em movimento inverso
retorna a Sagitário e faz este momento ótimo para retomar alguns assuntos que mostraram necessidade de atenção
nos últimos dias do ano passado. Pode ser uma oportunidade para rever pontos de vista, mas mesmo assim tende
a ocorrer alguns incômodos e discussões. A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode dificultar a comunicação. De
tarde as 14h21 a Lua ingressa em Áries e o astral fica mais agitado e o que andava parado começa a ganhar mais
movimento.

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

3/avi — eta — map. 4/áden — sabá. 5/edgar — laços. 6/urtiga.

Horóscopo

o aspecto desagradável ou de medir-lhes a aspereza. Não há notícias de empregadores engajando
servos unicamente para chorar sobre os empeços
da oficina ou lamentar as pragas que arruínam
o campo. Cristo nos permite a inclusão na lista
dos chamados para que lhe ofereçamos concurso
eficiente na consolidação da felicidade comum.
Aprendamos a ver para servir. Desistamos de
perder tempo lastimando o irremediável. Diligenciemos a aplicação de remédio às situações
suscetíveis de recebê-lo. E sigamos para diante,
arredando da estrada os resíduos de males que
reclamam esquecimento. O cientista é convocado
a ver para estudar um pequeno cismo vivente na
gota dágua poluída, em que outros encontram
migalha de lama. Artistas reconhecem-se indica-

Ao 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 em Boi Manjarra com
Sambada de Reis. 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.
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NINGUÉM É CHAMADO PARA SE QUEIXAR: Muitos chamados, poucos escolhidos.
Quantas vezes supomos que esses chamados
são trazidos à banquete! Imaginamo-los à guisa
de convidados para competição de favoritismo,
diante de Deus. Acorda-nos a responsabilidade
espírita emm plano mais elevado. Chamados, sim,
para ver e aprender, retificar e melhorar. Religião
para identificar o mal e apedrejá-lo existia à farta
no tempo de Cristo. Onde o farisaísmo descobria
criaturas para lapidação, Jesus encontrava almas
sequiosas de entendimento, às quais estendia
os braços tocados de amor. Todos nos achamos
cercados por desafios de ação e renovação em
clima incessante de criatividade. O que interessa
para a vida não é a nossa capacidade de ver-lhes

Baile

Visual e
literatura

Reprodução

Cena do musical “Ópera Urbe, Peste Contemporânea”.

