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São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de maio de 2017

Lazer & Cultura

por ela mesma cultivadas em uma vida farta
materialmente, mas sem riqueza espiritual.
Indignada com o tratamento recebido após sua
morte, onde julgava nada haver senão o sono
eterno, reencontra um desafeto de suas vidas
passadas que a persegue por muitos anos em
busca de vingança. Com Alex Moczydlower,
Fábio de Luca, Jean Rizo e Sidney Grillo.
Serviço: Teatro Ressurreição, R. dos Jornalistas, 123, Jabaquara,
tel. 5016-1787. Sábados às 19h e domingos às 17h. Ingresso: R$
60. Até 25/06.

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

Dicionário dos sonhos
ELEIÇÃO – Vencer uma eleição: cuidado com amizades
falsas. Ajudar numa eleição: concretização de velhos planos. Amigos sendo eleitos: acontecimentos importantes
no amor.Números de sorte: 04, 07, 09, 42, 47 e 00.

Simpatias que funcionam
Por um ponto final no relacionamento. Se o seu
relacionamento está desgastado e chegou na fase do
“deu o que tinha que dar”, mas você não consegue sair
dele, essa simpatia vai ajudar você a terminá-lo de vez.
E sem mágoas. Coloque água em uma panela e leve
ao fogo. Assim que ferver, desligue e coloque as três
gotas de amoníaco. Tampe e deixe amornar. Ao jogar
a água morna sobre o seu corpo, peça ao Universo
que dê um fim “normal” a esse relacionamento, sem
brigas ou traumas.

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)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Não se sobrecarregue de tarefas e
coisas novas para fazer, como é bem
do seu estilo. Algumas atividades podem parecer mais lentas e não deve
se preocupar com isso é passageiro.
Novas ambições devem ser evitadas
até que o que deseja seja alcançado.
82/282 – Azul.

Sua disposição para as relações
sexuais vai melhorando neste meio
de ano. Cultive o bem-estar tanto
material como emocional. Faça
aquilo que lhe agrada e dê satisfação.
Com a Lua em Capricórnio terá boa
disposição e o dia terá mais agitação
e independência. 51/651 – Azul.

Com a Lua neste disciplinado signo
da cabra montanhesa, Capricórnio,
a sensação do dever cumprido traz
grande satisfação. Bons momentos
ao lado dos familiares e da pessoa
amada. Espere o Sol em Gêmeos que
tornará o ambiente em que vive mais
importante. 68/368 – Bege.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Maio de 2017. Dia de Santa Cássia, Santa Dionísia,
São Torquato, Santo Isidoro, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a
saúde. Dia do Combate à Infecção Hospitalar, Dia do Assistente
Social, Dia do Gerente de Banco e Dia do Professor Aposentado.
Hoje aniversaria o ex-jogador de futebol Raí que nasceu em 1965, o
ator, escritor e diretor de cinema Chazz Palminteri que faz 65 anos e
o ator André Segatti, que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é um líder potencial e costuma ser
dotado de considerável magnetismo pessoal. É uma pessoa que têm
sempre uma visão bem clara do que querem fazer. É muito imaginativo
e prático. Longe da carreira pode sentir necessidade de levar uma vida
reservada. No trabalho, se envolve excessivamente com o que faz. Normalmente encara a vida com paixão e é muito apegado à família. Deve
lembrar-se de olhar sempre adiante, além das aparências. É preciso
que sempre haja com humildade em todos os setores da vida.

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.

Decadência
completa
Problema
comum de
atletas
exaustos

Local de
extensa
reserva de
petróleo

Cortado
em pedacinhos

Triste, em
inglês
Lei (abrev.)
Indivíduo
como o
dom-juan

(?) elétricos, atrações do
Carnaval

Notre-(?):
a mais célebre catedral de
Paris

Queijo (?),
acompanhamento
de massas

Veias
varicosas
no ânus

(?) Khan,
o príncipe
da Pérsia

Tipo de barco comum
no porto
de Mônaco

Antigo
aparelho
de som

Menino
travesso
do folclore
brasileiro
(?)-brancos:
vivem no
Polo Norte
Alfândega
Paixão de
Afrodite
(Mit.)

“(?) Melhores”,
sucesso do
Jota Quest
Utensílio para puxar
a água de pisos
Indígena que habitava
o sul do México

Formação
infantil
Tudo, em
“internetês”

(?) the
rocks: o
uísque
com gelo
Conterrâneo
de Nobel
Coisa, em
espanhol
Kurt (?), ídolo do rock
São a base
do caviar

Agradável
(o inverno)
Reservas
no hotel

Campos
(?), município catarinense

Deborah
Evelyn,
atriz
carioca
Sair do
(?): medo
de cantores

(?) Negrini,
atriz
paulista
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Lua em Capricórnio favorece a determinação faz focar naquilo que é
importante. A semana não será de
muitas novidades, mas poderá colher
os resultados daquilo que realizou
nos meses anteriores. Aproveite para
conviver com a pessoa amada, amigos
e com a família. 61/861 – Verde.

Um melhor convívio com a pessoa
amada também melhora o ambiente social. As alianças e sociedades
iniciadas recentemente ficam mais
firmes através do entendimento. Bom
para ser cúmplice do seu par e buscar
reciprocidade melhorando a relação
sexual. 17/217 – Cinza.

Faça planos bem elaborados e valorize a moral. É importante aprimorar a
questões em andamento e encontrar
soluções para os obstáculos. Com
seu astro Mercúrio em boa sintonia
com Vênus promoverá conversas
agradáveis e terá facilidade para
se divertir no final do dia. 65/665
– Verde.

© Revistas COQUETEL
Corpo Alex Atala, O beijo de “Casablanca”, King Kong em cima
celeste chefe de do prédio ou a dança de “Cantando na Chuva”
Discerni- cozinha (?) do Triunfo, ponto Sinal colocado sobre o
“n”, no espanhol
mento brasileiro turístico de Paris
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Logo verá tudo melhorar, até a
vida financeira, principalmente ao
diminuir os desperdícios. Ótimo
entendimento com a pessoa amada
leva a uma troca intensa de afeto.
Terá maior ascensão profissional e
melhoria das condições no ambiente
do lar. 21/621 – Cinza.

Logo virão novidades e boas perspectivas que poderão mudar sua
vida no próximo mês de junho.
Antes de qualquer coisa precisa ter
paciência, dosando a autoconfiança
e o otimismo exagerado e negativo.
Nem tudo virá imediatamente, mas
se investir logo terá o que pretende.
56/556 – Amarelo.

Quando o Sol entrar em Gêmeos
vai aumentar a disposição, dando
maior confiança e provocando a
tomada de decisões importantes.
Pode encontrar dificuldades que
devem ser superadas de forma estratégica e com muita diplomacia.
89/389 – Amarelo.

Movimento feminino criado após a
morte de 493 jovens em uma
em 2006, por
Aloizio (?): semana,
policiais paulistas
substituiu
Renato
Janine
Ribeiro
no MEC

C

Está vivendo a fase mais delicada
com possibilidade de atritos e impedimento para que o que deseja não
se concretize logo. Com a influência
do signo de Capricórnio onde a lua
transita deve pensar mais em termos
coletivos e ser levado à reflexão e
meditação. 77/377 – Verde.

O bom aspecto do Sol na casa dois
aumenta o interesse pelas viagens e
a elevação espiritual. Novos valores
e princípios passam a orientar a sua
vida. Mercúrio em boa sintonia com
seu astro Vênus dá conversas agradáveis e facilidade para se divertir no
final do dia. 51/251 – verde.

www.coquetel.com.br
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Com o Sol se aproximando de Gêmeos o momento é vibrante para as
relações amorosas e sexuais. O afeto
e a compreensão levam a momentos
inesquecíveis a dois. À noite haverá
um estado emocional de humor mais
solto, que faz com que deseje maior
liberdade. 73/773 - Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

H

Esta segunda é o vigésimo dia da lunação. Lua em Capricórnio haverá demonstrações mais tímidas de afeto, o
clima de romantismo não será o forte do período. Em compensação, será de melhor proveito manifestarmos um
sentimento de responsabilidade e segurança nos vínculos afetivos. Isto é o que dará certo e aproximará a pessoa
amada. Maior preocupação com a vida profissional. Podemos sentir, com a influência desta Lua em Capricórnio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho. O rendimento no trabalho será maior por
estarmos mais concentrados, realistas e eficientes.

EXAMINADORES: Questão 258 de "O Livro dos Espíritos". Observando
a Terra, do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a imensa escola,
com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de
matrícula. O Espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço.
O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao
ambiente a que mais se ajusta. Pequeninos, sorriem no jardim da infância,
ensaiando idéias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem
noções de comportamento. Há crianças, nas letras primárias, dominando
o alfabeto. Há irmãos, em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens, nos bancos da instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa
importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se,
ainda, aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da
elite cultural, no progresso da Humanidade. Vemos, igualmente, corações
amadurecidos, a transitarem na universidade do sofrimento, procurando
as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da
sublimação, na Espiritualidade Vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo
das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendeste aos
centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas.
Recebe, desse modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te
apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes
de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana... Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço,
caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E,
lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre
eles, no dia da cruz, asserena-te na banca de provas em que te encontras,
aprendendo a valorizar, em teu próprio favor, o poder da humildade e a
força da compaixão. (De "Religião dos Espíritos", de Francisco Cândido
Xavier, pelo espírito Emmanuel)
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Horóscopo

Serviço: Teatro Renaissance, Al.
Santos, 2233, Cerqueira César, tel. 30692286. Sábados às 23h59. Ingresso: R$
100. Até 29/07.
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A morte é o ponto de partida para a comédia
“Morrendo e Aprendendo” que aborda a Doutrina Espírita, como a lei de causa e efeito, a
reencarnação e a evolução do indivíduo, tendo
como pano-de-fundo a vida e a morte de Dona
Lourdes Thereza. Esse espírito, que reencarna
como uma mulher muito rica mas sem qualquer
preocupação com a caridade ou com seu próprio
aperfeiçoamento, depara-se com as dificuldades

Apelidado pelos colegas
como o “Fenômeno do Stand
Up Comedy”, Mallandro vem
lotando teatros em todo o
país e agora traz de volta
a clássica Porta dos Desesperados, sucesso do seu
programa nos anos 80 e 90 e
um marco na infância de toda
uma geração. Contando com
a participação intensa da
platéia, o humorista abre sua
intimidade e não economiza
na autocrítica.

Serviço: Teatro do SESI, Av. Paulista,
1313, Cerqueira César, tel. 3146-7405. Quintas, sextas e sábados às 15h e aos domingos
às 14h30. Entrada franca. Até 26/11.
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Espírita

Stand Up

pedem proteção contra os perigos da ilha.
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Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping
Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819,
Vila Andrade, tel.2122-4087. Sábados às
18h e domingos às 17h. Ingresso: R$ 40.
Até 24/06.

“bicho” para aterrorizá-los.
Então as crianças escolhem
um símbolo sobrenatural: uma
cabeça de porco espetada numa
estaca, que eles batizaram como
Senhor das Moscas e para quem
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O espetáculo “Eu Nunca”
conta a estória de 3 jovens de
vidas extremamente opostas,
convivendo e dividindo suas
intimidades até o limite do
suportável. A peça traz à tona
as questões mais urgentes
da juventude moderna, desconstruindo “contos de fadas”
de modo que o jovem possa
repensar o lugar em que se encontra nos dias de hoje. Com
Gabriela Gama, Júlio Oliveira
e Nicholas Torres.

Cena de “Senhor das Moscas”.

salvos. Ralph deseja voltar
para o mundo moderno, para a
civilização, enquanto Jack cada
vez mais rompe seus laços com
ela. A situação se torna mais
complexa quando aparece um
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Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535.
Sábados às 22h. Ingresso: R$ 60. Até 24/06.

s meninos se vêm sob
duas lideranças naturais: Jack está sempre
preocupado em caçar, matar
os porcos selvagens que existem na ilha, organizando sua
equipe de caçadores; enquanto Ralph ocupa-se em deixar
uma fogueira sempre acesa,
para que possam ser, um dia,
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Elenco do musical “Na Laje”.

A peça “Na Laje” conta a estória de um grupo de
pessoas que vive na Cohab. Pimpolho é um cara bem
legal que quer levar sua vida simples, administrando seu
boteco, tocando seu pagode com os amigos e casando
com sua namorada, Tânia. Contudo, o concurso de
televisão nacionalmente conhecido como “A Garota da
Laje” vai fazer uma seleção no bairro, algo que mudará
a vida dos dois e da produtora do concurso Inara.
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Na peça “Senhor das
Moscas”, crianças
inglesas de um
colégio interno
ficam presas em
uma ilha deserta,
sem a supervisão
de adultos, após a
queda do avião que
as transportava para
longe da guerra

Giovana Cirne

Salvação

Musical

2/on. 3/aga — sad. 4/cosa — dame. 5/novos. 6/cobain. 10/mães de maio.

Lila Batista

www.netjen.com.br

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

