
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 20 a 22 de maio de 2017

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 27

Saco de
pele para 
transportar
 líquidos

Apto como
o cliente
do plano
de saúde
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do Marquês
de Sade

(?) Venân-
cio, apre-
sentadora
mineira

Valentino
Rossi,

piloto de
 Moto GP

Angenor de
Oliveira: o

Cartola
(MPB)

Origem
bíblica do
homem

Porta, 
em inglês

Superfície 
das quadras
de Roland

Garros

Combina-
ção de 3 

ou mais no-
tas (Mús.)

(?) com va-
ra, esporte
de Thia-
go Braz

Orelha, 
em inglês

"O Diário
de (?)",
filme

(2012)

Escanteio
(ing.)

Iluminado

Prefixo de
produtos
"verdes"
Medonho

Verídico

Desmond (?), ganhador
do Nobel da Paz por

sua luta contra o
apartheid

Seduz;
fascina
(?) de

parfum:
fragrância
de aroma 
concen-

trado (fr.)

Consciên-
cia moral

(pl.)

Artefato
têxtil

País de
Nicolás
Maduro

Educação (?) e
Cívica, matéria

escolar obrigatória
durante a Ditadura

Tipo de
hepatite

Papai, em
inglês

Movimen-
to do pião

Receoso

Conver-
sam com

Deus
Hábil

Aprazível
(o local)

(?) da Lua, conjunto que
acompanhava Carmen Miranda

Atriz que viveu a céle-
bre vilã Carminha (TV)

Permitem a isenção de taxas 
alfandegárias entre os
países participantes
É dado pelo fiador

Golpe co-
mo o "jab"
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ESCRUPULOS

3/dad — ear — eau. 4/atro — door — nani. 6/corner. 10/escrúpulos. 11/credenciado.

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

Esta segunda é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua plena em Áries dá uma certa necessidade de apurar as coisas, de tomar 

providências adiadas e mesmo de urgência, orientará as pessoas. Impaciência diante de situações adiadas, não resolvidas ou 

atrasadas e diante da nossa própria coragem em enfrentá-las. “Não passa de hoje” pode ser um sentimento que domine todo 

esse período. A sensação de que “depende só de mim” vai invadir a todos e criar uma necessidade de agir segundo os próprios 

critérios. Disposição a ousar, assumir riscos e pagar o preço de uma decisão. 
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Este é um dia em que deve evitar 
a teimosia. O excesso de confi ança 
pode ser danoso e trazer perdas 
mais tarde. Por isso faça tudo com 
a máxima competência. Use suas 
emoções à noite para criar e plane-
jar suas metas para esta semana. 
71/571 – Verde.

O dia pode acarretar prejuízos e 
arrependimentos pela precipitação. 
É preciso manejar habilmente seus 
negócios e fazer tudo de forma 
objetiva e bem pensada. O Sol na 
casa dois dá chance de aumentar os 
ganhos se tiver se preparado para 
isso. 58/958 – Azul. 

Perto do meio dia o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respons-
abilidades. É preciso aproveitar bem 
as chances para pôr sua vida em 
ordem, depois do aniversário. Faça 
tudo com a máxima competência 
e alto nível de qualidade. 64/264 
– Amarelo.

Prepare tudo para realizar depois 
que o Sol estiver em seu signo, 
medite e curta mais o ambiente. No 
meio do dia, será o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. Logo terá motivações 
renovadoras em sua vida, depois do 
aniversário. 42/342 – Cinza.

Neste meio de mês podem surgir 
conflitos emocionais, mas hoje 
ainda muita coisa se resolverá com 
uma mudança de atitude. O excesso 
de confi ança pode ser perigoso. 
Acredite nos seus sonhos e eles se 
realizarão antes que imagina. Saben-
do agir terá o passaporte do sucesso 
em suas mãos. 53/453 – Bege.

Seja mais aberto à conversa e a 
opiniões dos demais, aumentando 
sua espiritualidade através dos 
sentimentos positivos. É hora de 
começar a sonhar com algo novo e 
renovador que logo irá acontecer 
em sua vida, depois que o Sol passar 
para Câncer, aguarde até o dia 22. 
76/476 – Amarelo.

É preciso controlar o emocional que 
leva a agressividade nos relaciona-
mentos em geral no fi nal do dia. 
O seu modo de pensar possessivo 
precisa mudar para poder fazer 
alguém sentir-se seguro e ser real-
mente feliz. Não queira ser o único 
alvo das atenções em seu ambiente. 
54/554 – Verde.

Comece o dia determinada a re-
solver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. A falta de 
mudança em seu modo de pensar 
leva a dispersão e traz difi culdade 
de agir nesta terça. Mais no fi nal 
da tarde emocional controlado au-
menta a tendência ao bom senso e 
segurança. 88/388 – Azul.

A primeira parte do dia promete 
ser bem inspirada e de astral alto. 
Atividade em que coopere com os 
demais poderá ter grande sucesso 
neste período em tudo que iniciar. 
Use bem sua capacidade de trabalho, 
dedicando-se ao que é importante. 
82/882 – Marrom.

Veja o que poderá oferecer em troca 
do que pretende, nada vem de novo 
se não abrir mão do antigo, dando 
espaço para a renovação. Analise a 
situação antes de agir, ouça opiniões 
e só depois comece a tomar atitudes 
que o façam obter o sucesso que tanto 
persegue. 72/572 – Azul.

A Lua plena em Áries dá uma certa 
necessidade de apurar as coisas, 
de tomar providências adiadas e 
mesmo de urgência, orientará as 
pessoas. Evite a insatisfação que 
tende a afastá-lo das pessoas. Não 
queira ser o único alvo das atenções 
em seu ambiente nesta terça-feira 
de manhã. 75/775 – Verde.

Durante a manhã pode haver atrasos 
e impedimentos. Evite a impulsivi-
dade que tende a provocar prejuízos 
e não disperse seus esforços. Pode 
ser um bom momento para avaliar 
a relação e se entender logo mais à 
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 22 de Maio de 2017. Dia de Santa Quitéria, São Casto, 
São Romão, e Santa Rita de Cássia. Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é 
o amparo. Dia do Apicultor, Dia do Talento, Dia do Economiário, 

e Dia Nacional das Vocações. Hoje aniversaria o músico e ator 
Charles Aznavour que faz 93 anos, o cantor Morrissey nascido em 
1959, a modelo Naomi Campbell que chega aos 48 anos, o jornalista 
Tiago Leifer nascido em 1980 e a atriz Sofhia Abrahão que faz 26 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito tolerante e 
compreensivo. Possui um senso comum refi nado e um ponto de vista 
liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso e intelecto afi ado. 
Tende a considerar-se piloto de sua vida e gosta de coisas vistosas 
e objetos exóticos. É do tipo de pessoa que não sabe mentir e não 
aceita mentiras. É honesta e criativa. No lado negativo precisa evitar 
obstinação, pressa e a tendência de falar demais ou se envolver em 
discussões.

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 se livrar das verrugas: Corte uma berinjela 
em duas partes. Passe as duas superfícies cortadas, 
três vezes, sobre as verrugas. Junte novamente as 
partes, amarre com o barbante e guarde embaixo 
do tanque. Repita a mesma operação com a mesma 
berinjela, três dias seguidos, guardando sempre no 
mesmo lugar. Passados três dias, deixe a berinjela 
embaixo do tanque até apodrecer. Depois, jogue 
tudo no lixo.
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Cisne. Foto: Julio Leão

Refl exõesRefl exõesRefl exõesReestreia
Com concepção do Núcleo Artísti-

co Società Anonima e dramaturgia, 
direção e atuação de Alvise Camozzi, 
Psicotrópico reestreia dia 12 de 
maio. O espetáculo é resultado de 
reflexões sobre a mobilidade con-
temporânea, a arte da atuação, as 
migrações e a memória. Por meio 
de diferentes narrativas e recur-
sos cênicos (luzes, sonoridades, 
vídeos, quadros e esculturas), a 
performance recria a história de 
uma impossível volta para casa. 
O título do espetáculo remete aos 
deslocamentos espaço-temporais 
criados pelas narrativas ficcionais 
e auto-biográficas que conduzem 
a performance, entre o onírico e 
o hiper-realismo. O entrelace das 
diferentes narrativas se desenvolve 
de maneira a induzir, no espectador, 
uma espécie de desnorteamento, 
para deixá-lo livre para compor suas 
próprias ressignificações.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. 
Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3222-2662. Quintas 
e sextas às 20h e sábados às 18h. Entrada franca. 
Até 27/05.

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.

Zé Guilherme faz tributo a Orlando Silva.

O intérprete Zé Guilherme apresenta 
o repertório de seu terceiro CD Abre a 
Janela – Zé Guilherme Canta Orlando Sil-
va. O disco, lançado em 2015 é uma bela 
homenagem a um dos mais signifi cativos 
intérpretes da música popular brasileira, 
que completaria 100 anos na época do 
lançamento do álbum. O trabalho é norte-
ado por uma releitura delicada e pessoal 
de 18 canções do repertório do Cantor 
das Multidões, selecionadas em um longo 
processo de pesquisa sobre sua trajetória.  
Entre as músicas do show, destaque para 

“A Jardineira”, “A Primeira Vez”, “Abre a 
Janela”, “Aos Pés da Cruz”, “Curare”, “Faixa 
de Cetim”, “Lábios Que Beijei”, “Lealda-
de”, “Malmequer”, “Pela Primeira Vez”, 
“Preconceito” e “Alegria”, entre outras. O 
intérprete se apresenta acompanhado por 
Cezinha Oliveira (direção musical e violão), 
Adriano Busko (percussão), Luque Barros 
(baixo e violão de 7 cordas) e Pratinha 
Saraiva (fl auta).

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont Villares, 579,  Jar-
dim São Paulo, tel. 2971-8700. Quarta (24) às 15h. Ingressos:  
R$ 20. Grátis para maiores de 60 anos.
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Joaquim Lopes e Camila Lucciola.

Régis Faria dirige a 
comédia romântica 
de Juliana Frank, “Por 
Isso Fui Embora”. 
Quatro personagens 
envolvidos em uma 
ciranda amorosa.. 

Na trama, a escritora Ci-
res amou apenas uma 
vez, mas foi deixada. 

Desiludida, não crê no mode-
lo tradicional de casamento 
e vive encontros fortuitos 
com homens diferentes. O 
mais assíduo deles é Joker, 
cúmplice de sua história e 
dono do bar que ela mais 
frequenta. Dançando e can-
tando livremente na porta 
deste bar, conhece Martin, 
que é casado e feliz com 
Pérola. Ele se encantar po 
Cires e sua relação visceral 

Nilton Rodrigues

Nilton Rodrigues tenta explicar o inexplicável no 
standy-up Comedy Pretinho Básico. O fato de não ter 
problema algum com a sua cor negra! Apesar da precon-
ceituosa associação da cor preta a itens depreciativos, o 
ator convence a platéia justamente do contrário, fazendo 
comparações com termos que terão resultados positivos! 
Alem do “pré-conceito”, outras temáticas são abordadas 
no show, como: amizades, relacionamentos, hipocondria 
e desentendimentos. Nilton Rodrigues faz uso da lin-
guagem do teatro participativo, porém sem apelação ou 
constrangimento.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 
2574-7749. Sábado (27) às 21h. Ingresso: R$ 40. 

Comédia romântica

D
iv
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ga
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o

com a vida. Pérola vai encon-
trar no desencontro uma nova 
perspectiva pra sua jornada. 

Com Juliana Knust, Joaquim 
Lopes, Camila Lucciola e Flá-
vio Rocha.

Seriço: Teatro Vivo, R. Dr. Chucri Zaidan, 
2460, Itaim Bibi. Sextas às 21h30, sábados 
às 21h e aos domingos, às 18h. Ingressos: 
De R$ 40 a R$ 80. Até 30/06.

SUPORTEMOS: “Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita...” 
(Tiago 1:4). Detém-te um minuto no torvelinho das preocupações 
costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à Paciência 
divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de mil 
modos. Muita gente, talvez, em te fi tando na ternura do recém-
nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência 
terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devo-
tamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio 
corpo. Entendidos em psicologia, em te anotando a intempesti-
vidade infantil, provavelmente desconfi aram da tua possibilidade 
de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te 
a heróica ternura de professores abnegados que te abriram no-
vos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor, 
cada dia, permite, generosa, que tales plantas inermes, que te 
assenhoreies do suor e do sangue dos animais, que te apropries 
das forças da Natureza e que te valhas, indiscriminadamente, do 
concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, 
restaures e instruas. Lembra-te dessa Paciência Perfeita que te 
benefi cia, e cultiva paciência para com os outros. O companheiro 
cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja insipiência te irrita são 
irmãos que te rogam cooperação, e entendimento, e quantos te 
caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e 
consolo... Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e 
reconfortes é necessário que a tolerância construtiva te alente os 
passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que 
ajuda, e, diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência 
que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem 
jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a Paciência 
de Deus. (De “Palavras de vida eterna”, de Francisco Cândido 
Xavier, pelo espírito Emmanuel).

Stand-up
Divulgação

Homenagem
Divulgação


