Página
ágina 6

São Paulo, quarta-feira, 31 de maio de 2017

Lazer & Cultura

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (3) e domingo
(4) às 12h. Entrada franca.

Divulgação

Nova Banda Tom Jobim.

Nova Banda Tom Jobim – formada por Daniel
Jobim (voz e piano), Paulo Jobim (voz e violão),
Paulo Braga (bateria) e Rodrigo Villas (baixo). O
show revive a obra do mais nobre maestro da música
popular brasileira.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado
(3) às 21h e domingo (4) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

De manhã o astral estará pesado
entre as pessoas, mas depois alivia.
A tarde com a Lua em Virgem pode
ter boas novas, surpresas que a vida
sempre traz. Dê atenção à pessoa
amada, pois o momento é bom para o
amor e deverá se refletir no próximo
mês de junho. 43/743 – Verde.

Precisa manter o bom humor e
divertir-se. Neste final de mês terá
novidades na vida social e afetiva. A
sensualidade e o poder de sedução
tendem a aumentar. Faça viagens
e mantenha encontros prazerosos
nesta quarta até o final de semana.
53/553 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria
e riqueza moral. Acha-la indica 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
Para não perder o emprego: No primeiro dia do mês,
acenda uma vela e coloque-a em cima de um pires. Pegue
o pedaço de folha roxa e toda noite escreva “Meu anjo
da guarda, ajude-me a manter meu emprego” e deixe
embaixo do pires. Quando a vela acabar use o papel
para embrulhar um galho de arruda junto com 3 dentes
de alho, leve para seu trabalho e coloque dentro de uma
gaveta. Lembre-se…. Guarde este segredo com você!
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)

Termine tudo que esteja pendente, mas tome atitudes em comum
acordo. Faça o que for preciso para
melhorar a vida das pessoas e bem
planejada e pensada antes. A tarde é
favorável à organização e arrumação
de tudo na cabeça, no coração, na
vida e, também na casa. 12/612 –
Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

As viagens e passeios realizados
nesta quarta mesmo de última hora
serão felizes. Bom dia para demonstrações de afeto e carinho à pessoa
amada e para o trabalho bem feito. Os
sentimentos convergirão para forte
emotividade, maior apego ás raízes e
ao tradicionalismo. 82/382 – Branco.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Nesta quarta desde a madrugada a
Lua faz aspectos positivos com Vênus, Saturno e Urano que promete
maior estabilidade e originalidade aos
relacionamentos, mas será preciso
adotar novas atitudes. No período
noturno, sensação de dever cumprido. 44/344 – Vermelho.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Controle seus impulsos e procure a
estabilidade que dará facilidade em
cumprir aquilo que foi antes planejado. Use de persistência e força de
vontade. Alcançará o que deseja se
agir neste final de mês se persistir.
Aumento da avaliação positiva dos
seus atos aumenta a segurança.
41/141 – Azul.

“Quando se compreende a vida, aprende-se a amar. Jesus, o Mestre
do Amor, curou os doentes, libertou os fracos das garras do mal,
iluminou os corações e perdoou aqueles que não o compreenderam.
Grandes homens têm passado pelo mundo sofrendo injustiças, perseguições, calúnias, mas revidaram a tudo com amor e sabedoria,
porque compreenderam a vida.
Viver é mais do que satisfazer o mundo íntimo. É se doar àqueles
que necessitam de caridade; não da caridade que mata a fome e
enaltece o orgulho, que é fácil de ser praticada, mas aquela que nos
obriga a desfazer das imperfeições, sacrificando o egoísmo em prol
das criaturas que dividem conosco a oportunidade reencarnatória.
A reforma íntima não se realiza sem o amor às criaturas imperfeitas.
Jesus nos ensina a amar indistintamente e a perdoar quantas vezes
forem necessárias. O ódio nos conduz à maledicência e ao desamor,
trazendo verdadeiras catástrofes às nossas vidas, dificultando os
acertos. Muitas pessoas perderam encarnações valiosas, pelo não
exercício do amor junto daqueles que caminharam ao seu lado e que
serviam-lhes de instrumento ao aprimoramento pessoal.
Senhor, ensina-nos a trilhar Teu caminho, conduza-nos ao bem, libertando-nos do mal, para que sejamos dignos de habitar para sempre
a tua Seara”. Espírito: Jaime.

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

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Mercúrio em bom aspecto com Plutão dá novas ideias para transformar
e eliminar antigos padrões de vida e
nos ajudam a renovar. Estará inclinado à sensualidade e estabilidade na
vida afetiva, contentamento e satisfação ao expressar. 12/712 – Branco.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
VIVER É SE DOAR

Esta quarta é o sétimo dia da lunação. Nesta quarta desde a madrugada a Lua faz aspectos positivos com Vênus, Saturno e
Urano que promete maior estabilidade e originalidade aos relacionamentos, mas será preciso adotar novas atitudes. A Lua em
harmonia com Marte nos impulsiona a agir, mas estaremos bastante ativos apenas no início da manhã, até às 08h15 porque
em seguida à Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Virgem às 13h17 deixando a tarde mais produtiva. Mercúrio em
bom aspecto com Plutão dá novas ideias para transformar e eliminar antigos padrões de vida e nos ajudam a renovar.
O dia desperta uma natureza mais
sensível e cheia de romantismo. A
Lua em harmonia com Marte impulsiona a agir, mas estará bastante
ativos apenas no início da manhã, até
a Lua vai ficar fora de curso. Com a
Lua em Virgem a tarde, o dia é bom
para realizar tudo com esmero e
cuidado. 78/178 – Verde.

Serviço: Teatro Alfredo Mesquita, Av.
Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 22213657. Sextas e sábados às 21h e domingos
às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 25/06.

Durante todo o dia haverá cordialidade, benevolência, muita vontade
acreditar na vida e nas boas surpresas. A sensualidade e o poder de
sedução tendem a aumentar. Este
dia é bom para o amor, os interesses
econômicos e as viagens. Um projeto
poderá ser iniciado no mês de junho.
72/272 – Amarelo.
Aproveite para viajar e encontrar
pessoas queridas que estejam afastadas. O dia começa pesado, mas a
tarde alivia tudo tornando facilidade
cumprir aquilo que foi antes planejado. Evite os sentimentos de tristeza
que provocam depressão e baixam
o seu astral. 25/325 – Verde.

Desde manhã com a Lua em Virgem
haverá muita disposição com maior
iniciativa e energia. Este dia favorece a organização e os trabalhos
minuciosos. Foco nos detalhes.
O dia é favorável à organização e
arrumação de tudo na cabeça, no
coração, na vida e, também na casa.
35/435 – Azul.
Use a intuição e aproveite o momento para investir em seus sonhos
e realizar desejos. O astral mais
pesado pela manhã alivia a tarde a
noite quando ajudas e os conselhos
racionais serão melhores recebidos.
O dia é bom para executar as atividades com esmero. 73/673 - Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 31 de Maio de 2017. Dia de São Câncio, Santa Petrolina de
Roma, e São Pascásio. Dia da Visitação de Nossa Senhora. Este é um
dia dos Gênios da Humanidade. Dia Mundial de Combate ao Fumo,
Dia do Comissário de Bordo, Dia da Aeromoça, Dia do Desafio
e Dia do Enxadrista (o jogador de xadrez). Hoje aniversaria a
jornalista Marília Gabriela que nasceu em 1947, o ator Marco Nanini que
faz 69 anos, a atriz Lea Thompson que nasceu em 1961, a atriz Brooke
Shields, que faz 52 anos e o vocalista Marcelo Falcão que é de 1973.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui talento para escrever,
habilidade, diplomacia e interesse por línguas e literatura. É uma pessoa trabalhadora, charmosa e muito inteligente. Embora idealista, tem
bastante consciência da importância do dinheiro e gosta da beleza e do
luxo. Costuma perturbar-se com o dia-a-dia turbulento e com as aglomerações humanas, necessitando de eventuais períodos de isolamento.
Tem facilidade para as situações novas e viver grande alterações de
vida. No lado negativo precisa se prevenir contra o excesso de vaidade
e extravagâncias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Artista conhecido como o Cantor
das Multidões, lembrado pelo
centenário do nascimento em 3/10/2015 Atordoado
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3/aid — air — god — red. 4/neva — salt. 5/atlas — praga. 7/regalia. 9/realidade.

Horóscopo

MPB

cila Telles, Thiago Catelani e
Jorge Derosa.

30

Solução

E

Com a ajuda de uma flauta mágica e de um caçador de
pássaros muito atrapalhado, o príncipe Pamino procura
resgatar a princesa Pamina, filha da Rainha da Noite, raptada por um misterioso sacerdote na peça A Flauta Mágica.
Para encontrar-se com Pamina, Tamino tem que enfrentar
animais ferozes, tempestades e outros perigos que acabarão
por transformá-lo num jovem livre e corajoso. A peça de bonecos é inspirada, livremente, na ópera de Amadeus Mozart
e Emanuel Schikaneder, adaptada para o público infantil. As
aventuras de Tamino e do caçador de pássaros Papagueno
são embaladas por pequenos trechos musicais instrumentais,
apresentados em uma trilha sonora adaptada do maestro Jamil Maluf. Pela técnica do teatro negro, os bonecos parecem
mover-se livremente, voar, aparecer ou desaparecer como
num passe de mágica. A atmosfera de sonho do espetáculo
é desenhada pela cor fluorescente dos bonecos e cenários.
Com Cia. Imago. Dia 03/06 (sábado) haverá descrição em
linguagem de sinais (Libras); e dia 04/06 (domingo) haverá audiodescrição com fone, e para sua retirada é preciso
apresentar documento com foto.

nância e interesse. Intrigante,
envolvente e divertido, assim
é “Velório à Brasileira”. Com
Eduardo Osório. Eduardo
Moreno, Débora Muhniz, Cléo
Moraes, Thiago Toledo, Pris-
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Bonecos e sonhos

losa, uma vizinha fofoqueira,
um espirituoso contraditório,
uma irmã com falsos pudores,
um falso colega, um bêbado
inconveniente, um elemento
surpresa e uma boa dose de ga-
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (03/07) às
21h30. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Cena da comédia “Velório à Brasileira”.

P

A banda paulistana Selvageria faz show de lançamento de seu mais
recente disco, “Ataque Selvagem”, no dia 3 de junho. A apresentação
integra o projeto Música Extrema que contempla gêneros e estilos como
noise, minimalismo, concretismo, heavy metal, hardcore e grindcore.
No repertório do show, além das músicas do novo álbum, estão clássicos como “Hino do Mal”, “Trovão de Aço” e “Águias assassinas”. A
Selvageria é formado por Gustavo EID (vocal), Cesar “Capi” (guitarra
e vocal), Danilo Toloza (bateria/vocal), Tomás Toloza (baixo e vocal).
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Rock pesado

raz um hilário retrato
sobre a verdadeira
face das pessoas quando ganham muito dinheiro.
Uma deliciosa comédia de
costumes, que mostra o
velório de um funcionário
de repartição, rodeado por
pessoas com as quais conviveu durante sua vida e se
mostram nem um pouco comovidas pela situação, pelo
contrário, estão interessadas
em tirar proveito dela, já
que o falecido acabou de
ganhar na Mega Sena, porém
ninguém sabe onde ele guardou o bilhete. O espetáculo
mostra a maratona que se
forma ao saber do prêmio. A
partir deste momento, tudo
passa a girar em torno da
busca do bilhete premiado.
Velar o falecido vira segundo
plano. Uma viúva escanda-
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Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila Andrade, tel. 21224087. Sábados às 21h e domingos às 19h. Ingresso: R$ 60. Até 24/06.

Divulgação

“Velório à Brasileira” é
uma comédia teatral
que promete divertir a
plateia a partir do dia
02/06
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Reprodução

“Velório à Brasileira”

A peça “Mulheres Solteiras Procuram ” provoca a reflexões sobre questões pertinentes ao cotidiano dos relacionamentos do novo milênio: Quem deve pagar a conta no
primeiro encontro? Por que os homens não querem mais
casar? É possível ficar amiga do ex namorado? E quando
você descobre que ele é casado? Ou gay?. Com Pitty Webo
e atores convidados. Texto e Direção: Pitty Webo.

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

www.netjen.com.br

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

