
Serviço: Teatro Santo Agostinho, 
R. Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-
4858. Sábados às 19h. Ingresso: R$ 50. 
Até 11/02.

Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 09 de fevereiro de 2017

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.

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

ágina 8

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

Esta quinta, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar 
brigas e desentendimentos. A Lua passa para Leão no início da manhã deixa todo mundo mais alegre e com muito brilho. 
No início da tarde a Lua faz aspecto difícil com Mercúrio e com isso será necessário ter cuidado com a comunicação já 
que há uma tendência a impor o ponto de vista. Em seguida a Lua em bom aspecto com Vênus ajuda a fazer negociações 
e acordos. À noite o Sol e Urano podem trazer novidades, surgem novas ideias e muita criatividade. A Lua em harmonia 
com Marte dá maior vitalidade e energia, provocando falta de sono, mas ajudando para uma boa relação de sexo.
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Com a Lua em Leão será fácil o 
convívio na relação social e sexual. 
Lua em harmonia com Marte dá 
maior vitalidade e energia, provo-
cando falta de sono, mas ajudando 
para uma boa relação de sexo. Deve 
ter contato maior consigo mesmo 
e idealizar planos para depois do 
aniversário. 99/399 – Cinza.

Atitudes fi rmes deverão diminuir os 
problemas que vinham sendo en-
frentados. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação e 
usufruir da sensibilidade e do encan-
tamento da alma. 27/727 – Azul.

Com a Lua Crescente em Leão não 
se recolha, realize algo que possa 
se fazer notar. A intenção é brilhar, 
chamar a atenção. No início da 
tarde a Lua faz aspecto difícil com 
Mercúrio e com isso será necessário 
ter cuidado com a comunicação com 
a tendência a impor o ponto de vista.  
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal 
do dia para começar a arrumar. 
Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades. A velocidade dos acon-
tecimentos não será a esperada, mas 
boas chances surgem para o futuro. 
Haja com cautela e prudência no 
amor. 44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante 
da agitação emocional que pode 
atrapalhar o seu plano de felicida-
de. Mude o modo de dizer o que 
sente a quem está perto de você. 
Encontrará forças para desistir das 
histórias que só trazem tristeza. A 
alegria tem efeito desintoxicante. 
35/435 – Vermelho.

Com a Lua em Leão é tempo de 
brilhar, chamar a atenção. Alguém 
que conheceu antes terá importân-
cia fundamental em sua vida. Tudo 
gira em torna da sua imaginação 
com o Sol em seu signo oposto, 
Peixes nesta sexta, tenho bons 
pensamentos para o fi nal de semana. 
62/362 – Azul.

Evite sobrecarrega-se com os proble-
mas dos outros, cuide de você, valo-
rizando seu erotismo e sexualidade. 
É preciso cuidar de quem ama sem 
querer controlar tudo. A sensibilida-
de está a fl or da pele evite mudanças, 
haja sem precipitação ou terá perdas 
no futuro. 38/238 – Lilás.

Deve manter a calma, evite rompi-
mento por palavras sinceras demais 
nas relações. Com a Lua em Leão 
fazemos questão de nos sentir 
amados e de que se sintam amados 
por nós. Procure encontrar o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as mudan-
ças que ocorrem em sua vida social 
e profi ssional. Um novo amor ou até 
mesmo paixões rápidas ativam as 
relações. Contenha o ciúme e abra 
caminho para a renovação de um 
relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 
– Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas pró-
ximas horas, assim como os assuntos 
do cotidiano já em andamento. Os 
negócios materiais estão favorecidos 
e trarão retorno rápido. À noite o Sol 
e Urano podem trazer novidades, 
surgem novas ideias e muita criati-
vidade. 17/117 – Branco. 

Em seguida a Lua em bom aspecto 
com Vênus ajuda a fazer negocia-
ções e acordos. Abrem-se novas 
oportunidades, aumentam as mo-
tivações para progredir com novas 
inspirações. Mas cuidado, antes do 
aniversário ocorrem ainda atritos 
no trabalho e no lar. 87/387 – Cores 
claras.

O fi nal do dia será de brilho pessoal 
e autoestima.  Compartilhe com 
otimismo as relações, tanto com 
a pessoa amada como ao lado dos 
amigos. Use a poderosa imaginação 
para momentos inesquecíveis junto 
de pessoas animadas que gostem da 
sua companhia. 56/556 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Fevereiro de 2017. Dia de Santa Apolônia, São Alexandre 
de Roma, São Donato e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o auxílio. 
Hoje aniversaria a atriz Monique Lafond que faz 63 anos, a jornalista e 
apresentadora Monica Waldvogel que nasceu em 1956, o iatista Lars Grael 
que completa 53 anos, o cantor Edson Cordeiro que nasceu em 1967 e a 
cantora Tânia Mara chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau precisa sempre de novidades e 
novos desafi os. Observador e com muitos talentos é uma pessoa criativa 
e com a mente muito rápida.  As suas ideias originais e liberais o levam 
a solucionar questões de uma forma única. Tem facilidade para perdoar 
as ofensas e obter um bom relacionamento entre pais, fi lhos e familiares. 
Vive em paz com todos e sabe recompensar a fi delidade daqueles que estão 
ao seu lado. No lado negativo precisa evitar a tendência a discussões que 
acabam em desunião.

Simpatias que funcionam
Para apimentar a relação: Coloque, em um prato, duas 
pimentas vermelhas de qualquer tipo e duas colheres 
de mel. Recorte dois corações em um papel vermelho. 
Nestes corações, escreva seu nome e o nome da pessoa 
amada e coloque no prato, no meio do mel e da pimenta. 
Deixe sete dias e todos os dias mentalize cenas de amor 
ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, de 
preferência antes de dormir. Mantenha o prato escondido 
enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte 
após acabar, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o 
prato e reutilizá-lo.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em an-
gustia. Branco, casamento. Preto, luto. Pousando 
em quem sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos 
amigos. Mortos, enfermidade em família; nascendo, 
gravidez. Come-lo, rompimento. Números da sorte: 
07, 10, 14, 39 e 48
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Bruna Caram

Lançado em outubro, o disco “Multialma” 
fi nalmente será apresentado ao público. 
O show de estreia acontece dia 21. Nesse 
show, Caram aposta em canções nunca 
antes gravadas em sua voz e que exploram 
diversos gêneros, conhecidos nacional-
mente, como o sertanejo de Chitãozinho 
e Xororó, em “Evidências”; “Não Aprendi 
Dizer Adeus”, de Leandro e Leonardo e o 
rock de Los Hermanos, em “Último Roman-
ce”. Bruna Caram será acompanhada por 
Bernardo Goys (baixo), Norberto Vinhas 
(guitarras), Ramon Montagner (bateria) 
e o músico Ivan Teixeira (acordeon e 
piano), que assina a direção musical do 
show. A direção cênica do espetáculo é 
de Cris Ferri.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740. Campos Elíseos. Terça (21) às  20h. Ingressos: Plateia 
R$ 80 e| R$ 40 (meia), balcão R$ 60 e R$ 30 (meia) e frisas 
R$ 60 e R$ 30 (meia).

Lançamento
A banda Güido apresenta o primeiro show 

do grupo com o novo nome, Suavão (dia 
18).O grupo se apresenta após a banda 
pernambucana Barro e mostra dos discos 
“Triste Cru” e “Coragem!”, lançados ainda 
com o antigo nome, e seu single de estreia 
da nova fase, “Pra Continuar”. O trio é 
composto por Lucas Guido, Gustavo Garcia 
e Guilherme Xavier. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, Pompeia, tel. 9871-
7700. Sábado (18) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Renato Albani é engenheiro Eletricista de formação e, sem 
saber, começou a fazer comédia na escola, quando seus profes-
sores davam a ele os 5 minutos fi nais de suas aulas pra ele fazer 
imitações e contar piadas, mas, foi em 2010 quando passou a 
integrar o grupo Comédia 027 que se profi ssionalizou no assunto. 
No show “O melhor trabalho do mundo” o humorista Renato Albani 
fala sobre acontecimentos de sua vida e pensamentos retorcidos 
e divertidos sobre coisas que acontecem normalmente na vida 
das pessoas. Fala sobre sua infância, seus fracassos no colégio, 
sua ida pra São Paulo largando a profi ssão de engenheiro, sobre 
como decidiu ser humorista e porque considera esse o melhor 
trabalho que existe. 

Serviço: Teatro Omni Corinthians, R. São Jorge, 777 (Tatuapé, tel. 2095-3000, r.3175. 
Sábado (11) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Ronaldo Ciambroni. como Donana.

Com uma linguagem 
fl uente, cômica 
e muito simples, 
a peça “Donana” 
aborda um problema 
social, falando da 
vida de uma anciã 
octogenária mostrando 
a marginalização que 
sofrem todos os nossos 
idosos na sociedade 
que eles próprios 
ajudaram a construir e 
enfocando uma questão 
a qual ainda jovens 
podemos lutar

Assim, o objetivo é que, 
em nossa velhice, não ve-
nhamos a alimentar frus-

trações, presos ao que fomos e a 
tabus, preconceitos cultivados 
por nossa sociedade. O espe-
táculo consegue mesclar com 
perfeição a comédia e o drama, 
divertindo e emocionando, en-
volvendo totalmente a platéia 
com o domínio absoluto do ator, 
numa excelente performance e 

Mistérios
O espetáculo “1917” - Há uma gota de sangue em cada poema estreia 

no proximo sábado (11). A trama  constrói uma história ágil, repleta 
de mistérios e revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a narrativa da peça 
possibilita o encontro de Maria (mãe de Jesus) com Mephisto (fi lho de 
Lúcifer), buscando refl etir a duvidosa sabedoria da verdade versus o 
pai universal do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 4116-3665. 
Sábados às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 25/03.

Musical
Os maiores sucessos dos musicais da Broa-

dway e também do cinema interpretados 100% 
ao vivo por 7 cantores, corpo de Ballet e mais 
de 20 trocas de fi gurino. Esta é a proposta de 
Broadway Nights .

Serviço: Teatro das Artes  (Shopping Eldorado), Av. 
Rebouças, 3970, Pinheiros, tel. 3034-0075. Sábados às 19h. 
Ingresso: R$ 80. Até 25/03.

Idosos na sociedade
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caracterização desta velhinha. 
Donana resulta disso: um texto 
de extraordinária beleza poética 
aliado ao indiscutível talento do 

ator, que não pode deixar de ser 
visto por todos aqueles que apre-
ciam bom teatro. Com Ronaldo 
Ciambroni.

Stand-up
Comedy
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GESTO

Nada te é inacessível...
De onde te encontras, podes alcançar o que esteja no extremo do 
Universo.
O teu gesto tem um poder tal de infl uenciar que desconheces.
O teu gesto de ternura altera o curso de uma vida.
Um simples gesto de amor, naquele exato momento, é capaz de 
nivelar-te a Deus...
Não raro, o que falta para que as pessoas sejam plenamente felizes 
é a presença de um gesto.
A benção de um aceno pode arrancar uma alma ao abismo.
É indispensável que tomes a iniciativa de erguer a mão...
Não permaneças na expectativa de quem o faça.
Movimentando-te no bem, movimentarás as forças do bem em teu 
benefício.

Irmão José (De "Ao alcance das mãos", de Carlos A. Baccelli).
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