
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 03 de maio 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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 48

AG
BADULAQUES

SERRASURSO
RAPMEPC
ÇAATAPAI

MATERCRESPO

BROCAARMOR
IRDESCASO
OSAROHMP
VIVOABAJUR

PRINTRASI
TRAILERCE
URALABUTA

SALRISOALAR
LARANJAREI

PASSOAPASSO

Luciano
Szafir, ator
e modelo
paulista

Bijuterias
de baixo

preço

Animal
como Zé
Colmeia

(TV)

Profissão
promis-
sora em

Hollywood

Museu pro-
jetado por
Niemeyer
(Niterói)

Fruta pou-
co calórica
e rica em
nutrientes

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

Tipo de
cabelo dos
penteados

afro

Instrumen-
to de den-

tistas

Indiferen-
ça que
causa
revolta

"As (?)",
filme com

Nicole
Kidman

Arcos e 
(?), enfei-

tes de
cabelo

Objeto colo-
cado em ci-
ma do cria-
do-mudo

"Ojos (?)",
sucesso 

de
Shakira

A tecla
"apagar",
em calcu-
ladoras

(?) de
cozinha:
fonte de

iodo

Bairro
boêmio 
do Rio

(?) amare-
lo: sinal de 
constran-
gimento

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

"O (?) É Isso, Compa-
nheiro?": concorreu ao
Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro em 1998

 Fábio Jr.,
em rela-

ção a Fiuk
Fenda

Blindagem, em inglês

Aparelho de
submarinos
Regressar;
retornar

Abreviação no jaleco
de médicas

Habitat ideal do mosquito trans-
missor da dengue

Imprimir,
em inglês
Precede o 
filme (ing.)

"(?) Me-
cânica",
filme de 
Stanley
Kubrick

Desenvol-
ver asas

Peça-chave
do xadrez

Trabalho
Instru-

mento de
igrejas

Reações in-
voluntárias
do corpo

O título que dá ao membro de um
clube o direito a be-

nefícios como ingres-
sos para jogos (fut.)

Nele são
colocadas as fotos de
recém-nascidos, para 
acesso on-line (internet)

Mãe, em
latim

"A Cidade
e as (?)",
romance

de Eça so-
bre a vida 
interiorana

Irídio
(símbolo)

Ao (?):
como
foram

gravados
os "Acús-
ticos MTV"

Como
deve ser explicada
uma tarefa para o

aprendiz (fig.)

Existia

Pavimento entre o rés
do chão e o primeiro

andar

3/así — ata. 5/armor — mater — print — racha. 15/berçário virtual.

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

Esta quarta é o oitavo dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter em Leão deixa o astral da manhã ainda 
mais alegre e generoso. A tarde Mercúrio volta ao movimento direto e a comunicação será bem melhor. A noite 
será positiva para a comunicação, romances e atividades introspectivas. Muitos palpites e a possibilidade de sur-
gir novas ideias de forma direta e mais clara após a volta do movimento direto de Mercúrio. A Lua faz aspectos 
positivos com Mercúrio e Urano que que dá maior clareza de pensamentos. O Sol em bom aspecto com Netuno dá 
compreensão, e ajuda a deixa a noite mais sensível, ótima para envolvimentos íntimos e para os romances.
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A imaginação aumenta o interesse 
pela relação social. De manhã man-
tenha a rotina e a tarde fi que longe 
de encrencas, não assuma nenhum 
compromisso. No fi nal da tarde e à 
noite tudo fi ca mais agradável dentro 
de um ritmo novo e interessante 
nesta quarta. 77/577 – Vermelho

Mesmo preferindo a realidade, a 
imaginação e a fantasia estão estimu-
ladas. Depois da metade do dia haverá 
maior facilidade para o entendimento 
trazendo mais disposição para as 
relações afetivas. Continua muito 
romântico nestes dias até o fi nal da 
semana. 42/142 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
em Leão deixa o astral da manhã ain-
da mais alegre e generoso. Termina 
no dia do aniversário o período mais 
delicado do ano. O Sol em bom as-
pecto com Netuno dá compreensão, 
e ajuda a deixa a noite mais sensível. 
60/460 – Amarelo. 

A parte da manhã deve mais pesada 
aumentando a irritabilidade e falta 
de paciência. Este é o momento 
de refl etir mais sobre sua vida e as 
difi culdades que enfrenta. A Lua faz 
aspectos positivos com Mercúrio e 
Urano que que dá maior clareza de 
pensamentos. 53/353 – Azul.

O que for decidido agora vai durar 
durante muito tempo. As relações 
sexuais e de amizade estão cada vez 
mais estimuladas. Esta noite poderá 
ser bem mais animada e inspirada, 
tome atitudes, mas sempre ouça 
opiniões das pessoas interessadas. 
12/512 – Amarelo.

Seja amistoso nas relações e no 
convívio com todos. O apoio dos 
familiares e amigos será funda-
mental para realizar bem qualquer 
atividade. O fi nal do dia dá mais 
sossego e a ajuda a manter contatos 
mais importantes que irão ser uteis 
no futuro. 78/787 - Verde.

Pode encontrar melhoria de enten-
dimento com as pessoas, mesmo na 
intimidade. A relação a dois é bem 
melhor, mas é preciso aceitar o outro, 
do jeito que ele é. Deve rever velhos 
amigos e fazer uma viagem ou pas-
seio há muito desejado e esperado. 
54/254 – Cores escuras.

Na parte da manhã esteja atento 
se quiser fi car longe de encrencas. 
Uma importante decisão sobre 
sociedades se preparada e deverá 
ser tomada até o fi nal do mês de 
maio. Muito estimulo a conquista 
de amizades devido à facilidade de 
manter diálogos. 55/255 – Azul.

Possibilidades de faíscas no ar tra-
zerem confl itos entre as pessoas. 
Eventos amorosos podem ser esti-
mulados positivamente fazendo a 
sexual dar tranquilidade e satisfação. 
Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
de quem você ama nesta metade de 
maio. 57/857 – Amarelo.

Este dia será ótimo para resolver 
todas as questões que o preocu-
pam, ainda mais no relacionamento 
amoroso. Busque o contato com 
pessoa que a atrai e melhore a sua 
disposição. Algum novo empre-
endimento poderá dar resultado 
mais cedo do que poderia imaginar. 
82/482 – Lilás.

Pode voltar as suas raízes e rever 
pessoas afastadas há muito tempo. 
No fi nal da tarde e à noite tudo 
fi ca mais agradável dentro de um 
ritmo que vai tornar o fi nal do dia 
mais interessante para fazer tudo 
ser muito estimulante com a Lua 
nova plena no signo de Leão. 42/342 
– Branco.

Vencerá obstáculos ao continuar 
sendo persistente no que faz. Há 
situações pendentes que serão 
resolvidas e haverá harmonia no 
relacionamento sexual. O fi nal do 
dia será mais interessante para 
fazer tudo ser muito estimulante 
com a Lua nova no signo de Leão. 
42/942 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Maio de 2017. Dia de São Felipe, São Tiago Menor, 
Santa Maura e Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a esperança. Dia do 

Sol, Dia do Parlamento e Dia do Sertanejo. Aniversariam: o vocalista 
Frank Valli que faz 80 anos, o cantor Agnaldo Rayol que também faz 80 
anos, a escritora e jornalista Nélida Piñon que também nasceu em 1937 
e o ator Bruno Mazzeo que nasceu em 1977 e completa 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é sempre solidário com os menos 
afortunados. Responsável e dedicado, pode trabalhar duro quando 
tem alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade corajosa e 
audaciosa, é trabalhadora com bom senso para os negócios e jeito 
para lidar com assuntos políticos ou públicos. É sempre levado a ter 
premonições, embora nem sempre se dê conta disso. No lado negativo 
precisa evitar o excesso de sinceridade, com o mau humor, exigências 
e inquietudes.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. 
Cheia, sabedoria e riqueza moral. Acha-la in-
dica sorte no joga. Perde-la, viagem próxima. 
Para as mulheres, sonhar com bolsa é aviso 
de felicidade no amor e que seus desejos se 
tornarão realidade. Números de sorte:  20, 29, 
32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Desfazer brigas entre amigos: Pegue 1 peda-
ço de papel amarelo e escreva o nome da pessoa 
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.
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Experiência
 A Digna segue em cartaz com o espetáculo "Entre Vãos". 

A peça propõe uma experiência teatral que começa antes 
mesmo da cena. Pelo site (www.adigna.com/entrevaos), o 
público escolhe o local e a personagem que deseja acompanhar: 
uma balconista que trabalha numa loja de paletas mexicanas 
na Santa Cecília; um livreiro de um sebo no Anhangabaú; ou 
uma mulher, conhecida como Anjo de Corredor (pessoa que 
guiava os moradores nas dependências do antigo edifício São 
Vito, normalmente sem luz elétrica, até seus apartamentos), 
que mora próxima ao metrô Marechal Deodoro. A quarta 
personagem é Walkyria Ferraz, uma espécie de empreende-
dora comercial que passa por todas as histórias. A montagem 
propõe uma experiência cênica pulverizada que transita 
entre fronteiras de linguagens, oferecendo ao espectador 
um encontro vivo com histórias reais, fi ccionais e paisagens 
paulistanas. Com Ana Vitória Bella, Helena Cardoso, Laís 
Marques e Plinio Soares 

 Serviço: Sábados, domingos, terças e feriados às 15h. Endereço de cada ponto de 
encontro - A peça acontece nas imediações das estações Marechal Deodoro, Santa 
Cecília e Anhangabaú. As reservas, assim como as informações de logística de encon-
tros só serão passadas via site da obra (www.adigna.com/entrevaos), tel. 98846-6080. 
Ingressos: R$ 20. Até 16/05.
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Cena de “O Bosque Soturno”.

“O Bosque Soturno”, 
texto do dramaturgo 
norte-americano Neil 
LaBute, com Guta Ruiz 
e Pedro Bosnich, sob 
a direção de Otávio 
Martins, reestreia em 
temporada popular a 
partir do dia 6 de maio

A peça narra os confl i-
tos entre um casal de 
irmãos que precisa 

superar as diferenças de per-
sonalidades e feridas antigas 
para resolver uma situação 
delicada e cheia de mistérios. 
Presos em um chalé no meio 
de uma fl oresta, em uma noite 
fria e chuvosa, Betty e Bobby 
se mostram adultos repletos 
de confl itos e traumas não 
resolvidos, o que contribui 
para o clima de tensão da 
narrativa. Uma história sobre 
segredos, relação familiar, 
luto e maturidade, O Bosque 
Soturno é uma exploração 
da psique humana do célebre 
dramaturgo americano Neil 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Jair Oliveira

O cantor Jair Oliveira comanda  uma série de apresentações. 
Quarto de Música tem um convidado a cada quarta-feira, 
em espetáculos que mesclam interpretações de canções dos 
convidados e bate papo com Jair. A noite de estreia tem como 
convidado o cantor Pedro Mariano.

Serviço: Teatro do Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Chácara Santo 
Antonio, tel. 5183-2800. Quartas às 21h. Ingresso: R$ 60.

Cia Ato Reverso faz temporada de “Abigail Williams,

ou De onde surge o Ódio?”

A Cia Ato Reverso faz tem-
porada de “Abigail Williams, 
ou De onde surge o Ódio?”. A 
montagem caminha pela obra 
As Bruxas de Salém, de Arthur 
Miller (1915–2005), e pela 
realidade social incendiária 
que atravessa o país.A peça, 
livremente inspirada na obra 
de Miller, conta a história de 
Abigail Williams, a adolescen-
te que vive em um pequeno 
povoado protestante, onde as 
rígidas regras de convivência 
a impossibilitam de viver um 
amor e desenvolver-se plena-
mente como ser humano. A 
trama apresenta os caminhos 

contraditórios e complexos 
que levam a protagonista 
ao poder. Oprimida por um 
fundamentalismo moral e re-
ligioso cego, Abigail consegue 
rachar o sistema e, amparada 
pelo fanatismo local, lidera um 
expurgo coletivo de caça às 
bruxas instaurada na cidade 
S-S, uma mistura de Salém e 
São Paulo. Com Bárbara Lins, 
Daniel Aureliano, Luana Gre-
gory, Lucas Oranmian, Nathália 
Bonilha e Paulo Salvetti.  

Serviço:Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3221-4704. Sextas às 21h e sábados às 19h. 
Entrada franca. Até 27/05.

Feridas antigas
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LaBute, reconhecido pela pro-
fundidade e intensidade de suas 
peças, além da sua enorme veia 

de humor negro que contagia 
todas suas peças. Com Guta 
Ruiz e Pedro Bosnich.

Serviço: Teatro João Caetano, R. Borges 
Lagoa 650, Vila Clementino, tel. 5573 3774. 
Sábados às 21h e domingos às 19h. Ingresso: 
R$ 20. Até 18/06.

ASSUNTO DE TODOS: Se já reconheces na condição de alma 
imperecível, compadece-te dos outros e diminui os problemas que 
lhes possam alcançar o coração. Qual te ocorre, todos eles carregam 
consigo necessidades e lágrimas. Esse adquiriu débitos de grande 
porte e despenderá longo tempo para ressarci-los; aquele mora 
num espinheiro em forma de lar; aquele é portador de enfermi-
dades irreversíveis; aquele outro ainda traz o coração retalhado 
de angústia por haver perdido um ente amado nos labirintos da 
morte. Se sabes no caminho onde se oculta alguma pedra, capaz 
de ferir os pés alheios, procura retirá-la, em silêncio, sem criar 
complicações. Se conheces algum episódio desagradável, acerca 
da vida de alguém cala-te e ora pela paz desse alguém, porque 
não conheces a estrada que trilharás amanhã, em cujos obstáculos 
poderás perder o próprio equilíbrio. Não faças perguntas que fun-
cionem por lâminas revolvendo o coração dos que te ouvem e evita 
as questões dolorosas que a tua palavra seja incapaz de resolver. 
Aprende, em tua convivência, a nutrir a união e a paz, a esperança 
e o bom ânimo, buscando esquecer indagações suscetíveis de levan-
tar quaisquer comentários maledicentes. Compadece-te de todos, 
mas especialmente daqueles que vivem junto de ti. Não cortes a 
mão que te auxilia, nem derrubes o telhado que te protege. Ama 
somente e acertarás. Meimei (De "Somente Amor", de Francisco 
Cândido Xavier, pelos espíritos Maria Dolores e Meimei) 

Regras de vida
Guilherme Ruiz

Música e bate papo
Divulgação


