
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 23 de junho de 2017

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

(?) verme-
lho: indica

perigo
imediato

Espera
ansiosa de
quem fez 
o Enem

(?) da boia-
da: situação
sem con-
trole (fig.)

Maior
região do

Brasil
(abrev.)

Divisão de
escolas de

samba 
em desfile

Ilha da 
(?): Floria-

nópolis

(?)-se: 
fica enver-
gonhado

Zezé (?)
Camargo,

cantor

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Cheiro
ruim

(bras.)

Imposto
cobrado

pelos mu-
nicípios 

(?) de
limão, in-
grediente
culinário

Profissio-
nais que

aplicam o
shiatsu

Método 
contracep-

tivo de
barreira 

Estado de
Castanhal
e Marabá

(sigla)

"(?)
Mortas",
romance
de Gogol 

Diz-se do cavalo 
não miscigenado 
Ultrajes por conta 

da cor da pele

Controle
das contas
públicas
(Econ.)

Cartunista
argentino
Destituído
de miolo

Atributo individual
velado por entidades
como a Pastoral Car-
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CASOSALMAS

3/aca. 4/cast. 5/almas — darío — ingás — quino. 6/távola. 7/estouro.
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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.

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

Esta sexta é o dia da lunação que acontece no signo de Câncer as 23h33. Lua em mau aspecto com Saturno traz algumas 
limitações tornando a parte da manhã mais lenta e difícil para conclusões. A tarde deve ser mais acelerada, a Lua forma 
um aspecto positivo com Urano e ajuda a levar adiante e movimentar o que fi cou parado. Mas depois das 15h47 à Lua 
vai fi car fora de curso até ingressar em Câncer às 19h08. Por isso é bom não esperar demais dos acontecimentos até 
a noite que será mais aconchegante. Haverá maior intimidade com aqueles que nos deixam seguros emocionalmente. 
Às 23h33 a Lua entra na fase Nova e começa o ciclo de Câncer.
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Sair do seu ambiente e divertir-se um 
pouco irá melhorar a saúde. Do outro 
lado de sua personalidade expansiva, 
existe uma pessoa sensível e cheia 
de romantismo. Faço algo que lhe dê 
segurança e conforto. Precisa fi car 
mais perto da sua família. 74/274 – 
Vermelho.

Saia da rotina e mantenha contato 
com pessoas amigas e familiares. 
Procure incluir momentos de diver-
são ao lado de quem ama. Viagens e 
passeios de última hora serão felizes 
no começo deste mês. Mude a rotina, 
faça algo diferente na sua vida sexual. 
84/684 – Azul.

Com o Sol na casa dois um dinheiro 
inesperado ou até quantia a mais 
deve chegar. Não tenha pressa, 
muita paciência para alcançar o que 
deseja. Suba um degrau de cada vez, 
aos poucos. Evite desistir de um 
projeto sem ao menos tentar outra 
vez. 89/389 – Amarelo.

O Sol indo para o segundo decanato 
de seu signo dá energia e disposição 
para agir e encontrar soluções na 
vida. A melhor forma de ser feliz 
é ver a realidade da vida como ela 
realmente é. Evite fugir dos seus 
problemas, enfrente-os. As soluções 
virão em breve. 69/469 – Branco.

Este período mais delicado do ano 
deve ser levado com calma e paci-
ência em seu ambiente. Aproveite 
para analisar como poderá melhorar 
a convivência com as pessoas. Veja 
se os objetivos profi ssionais estão 
sendo cumpridos. Faça o que seja 
preciso para manter a harmonia. 
90/490 – Vermelho.

Aproveite para sair da rotina, viajar e 
rever amigos que estejam afastados. 
Se algo não está saindo como deseja-
va, essa é a hora de refl etir, analisar 
e encontrar respostas. Controle os 
fortes sentimentos que estão sendo 
despertados, evitando a melancolia 
e a tristeza. 55/355 – Verde.

O Sol em Câncer acentua a neces-
sidade de ser prático e direto nas 
atitudes. Precisa saber dosar o lado 
racional com o emocional, para 
que tudo caminhe muito bem nas 
relações. De mais atenção ao que 
diga respeito à relação sexual e 
afetiva.09/509 – vermelho.

O mês que vem dá muita disposição 
pessoal, indicando realizações de 
maior signifi cado em seu trabalho. 
As pessoas que convivem ao seu lado 
podem ajudar em uma conquista. 
Não deixe de valorizar a ajuda que 
receber. Sem apoio você pode muito 
pouco. 18/418 – Branco. 

Com o Sol na casa sete é tempo 
de unir ou romper sociedades e 
parcerias. Preste mais atenção nos 
compromissos que você anda assu-
mindo. Não prometa mais do que irá 
cumprir. É bom medir as palavras 
comprometedoras que difi cultam as 
relações. 56/556b – Marrom.

Precisa manter o bom senso para 
não sofrer desilusões. Para seguir 
adiante será necessário tomar algu-
mas decisões da maneira mais prática 
possível. O começo do ano trará 
novidades na vida social e afetiva. 
Saia da rotina e faça viagens curtas 
e passeios a dois.71/371 – Verde. 

Com o Sol em Câncer deve procurar 
tomar atitude fi rme e decisiva. Não 
fi que questionando horas a fi o a me-
lhor decisão a ser tomada, decida-se. 
Dando mais afeto a pessoa amada, 
irá melhorar o sexo. A atenção dada 
lhe será retribuída em dobro neste 
começo de mês. 63/163 – Verde.

Evite que suas ambições não o 
ceguem totalmente. Fique bem 
atento aos acontecimentos neste 
fi nal de mês. Controle seus impul-
sos e viva a vida do jeito que ela é, 
sem ilusões. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
espontânea.74/374 – cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Junho de 2017. Dia de São José Cafasso, Santa 
Agripina e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Dia do 
Atleta Olímpico, Dia das Nações Unidas para o Serviço Publico e Dia 
da Educação Cristã. Hoje aniversaria a sambista Elza Soares que chega 
aos 80 anos, o jogador de futebol Zidane que nasceu em 1972 e a atriz 
Selma Blair que também completa 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau costuma ser correto e principal-
mente ordeiro. Possui uma mente alerta, gosta de se manter ocupado 
e bem informado. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz 
que têm “boa mão” para plantar, e pode ser muito bem-sucedido na 
jardinagem e na agricultura. Freqüentemente é hábil para perceber os 
problemas íntimos dos outros. Protetor e solidário você apoia as pessoas 
a sua volta e na maioria das vezes, considera a família o elemento mais 
importante para sua segurança e bem-estar. No lado negativo possui a 
tendência a perder a fé, retrair-se e fi car mal-humorado.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, pre-
juízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento 
de relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 
13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Acabar com desavenças em família: Quando 
estiver sozinha em casa, comece a varrê-la. Dê 
especial atenção aos cômodos dos quais dormem 
as pessoas que criam problemas e confusões 
dentro da família. Reúna toda a sujeira na sala, 
embrulhe-a em 1 papel vermelho e jogue-o em 
um terreno vazio. Com essa atitude, você também 
estará colocando para fora da sua casa os conflitos 
mais sérios.
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Funk
Tati Quebra Barraco reúne seus principais 

hits e se apresenta acompanhada pelo DJ Bel. 
O repertório traz “Boladona”, “Chamas sem 
Fim”, “Direitos Iguais”, “Dako é Bom”, “Sou 
Feia, mas Tô na Moda”, “Atoladinha” e “Vou 
Botar Você na Pista”, entre outras.Tati Quebra 
Barraco é reconhecida pelas letras divertidas, 
ousadas e debochadas e pela contagiante pre-
sença de palco. Tati começou no funk aos sete 
anos, sendo respeitada por nunca abandonar 
suas raízes: ela é uma apaixonada pela favela 
Cidade de Deus, periferia do Rio de Janeiro, 
onde foi criada.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-
9700. Sábado (24) às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Divulgação

Herzog
A Cia Estável de Teatro apresenta 

o espetáculo Patética, no Arsenal da 
Esperança, casa de acolhida para ho-
mens em situação de rua. Escrito em 
1976 por João Ribeiro Chaves Neto, a 
peça refl ete sobre as circunstâncias e o 
assassinato do jornalista e dramaturgo 
Vladimir Herzog (1937-1975), morto 
nos porões do DOI-Codi (Destacamen-
to de Operações de Informações/Cen-
tro de Operações de Defesa Interna), 
em outubro de 1975. O texto foi escrito 

um ano depois do seu falecimento, por 
seu cunhado e, também dramaturgo, 
João Ribeiro Chaves Neto. A peça conta 
a vida de Herzog desde a imigração 
dos pais para o Brasil, passando pela 
militância, prisão, depoimentos no 
DOI-Codi, até a morte e a luta da família 
para provar que ele não cometeu sui-
cídio, mas foi assassinado. Ao discutir 
a censura, a própria peça é proibida e 
o circo é fechado.

Serviço: Arsenal da Esperança, R. Dr. Almeida Lima, 
900, Mooca, tel. 2292-0977. Sextas, sábados e domingos 
às 20h. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.Até 02/07.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Marat 

Descartes 

e Luciano 

Chirolli.

Depois de uma temporada de sucesso, o espetáculo 
“Ponto Morto” volta aos palcos para contar a estória da 
relação de amor e repulsa entre pai e fi lho. A montagem, 
que reestreia dia 4 de julho é um recorte na vida de um 
pai atormentado pelo fardo de ter um fi lho limítrofe, 
eternamente dependente dele. A peça fala de um assunto 
complexo, que é o autismo, mas de uma maneira lúdica e 
amorosa e mostra a retomada de um relacionamento na 
busca de um reencontro ou renascimento. Em cena os 
atores Marat Descartes e Luciano Chirolli dão vida aos 
personagens criados pelo autor Helio Sussekind, que com 
um texto forte e contundente, leva o público a analisar e 
discutir um assunto pouco explorado, cercado de medo, 
discriminação e exclusão social.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-
0136. De terça a quinta às 20h (não haverá apresentações dias 6, 25, 26 e 27 de 
julho e 22, 23, 30 e 31 de agosto). Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 29/08.

Separação
Primeira direção da atriz fran-

co-brasileira Janaína Suaudeau, 
“Término do Amor” é uma peça 
sobre o fi m de um relaciona-
mento, tema bastante abordado 
e profundamente retratado em 
diversas obras. Neste espetáculo, 
que reestreia dia 5 de julho o di-
ferencial é a forma como o tema 
é apresentado. O autor Pascal 
Rambert propõe um embate 
entre duas pessoas, um combate 
verbal entre o casal que está se 
separando. Com Carolina Fabri, 
Gabriel Miziara e Pedro Gongom 
(bateria). 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quartas e quintas às 20h (dia 
24 de agosto não haverá apresentação). 
Entrada franca. Até 30/08.Bela Fernandes

A peça “Cacau!!! A Princesa de 
Bolha de Sabão”,  tem participação 
especial da atriz e apresentadora 
Bela Fernandes, protagonista da 
série “O Zôo da Zu”, do Discovery 
Kids Brasil e apresentadora do 
programa Canal Mundo da Menina.  
Cacau é uma princesa que vive em 
um fantástico mundo de Bolha de 
Sabão repleto de seres mágicos 
e encantadores. A princesa tem 
uma amiga inseparável, Fofi s, seu 
bichinho de estimação, juntas 
elas bagunçam a vida de todos, 
principalmente do Prefeito Tom e 
sua secretária Abigail.

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal 
Tietê, entre as pontes Piqueri e Anhangue-
ra, tel. 3201-9000. Domingo (25) às 14h. 
Entrada franca.

“Baile do Teló”
Michel Teló caiu na estrada com 

o “Baile do Teló” e se apresenta 
na Festa Junina da Band, na 
Portuguesa. Thiaguinho e Nego do 
Borel também se apresentam na 
mesma data

Para começar essa verdadeira festa a 
escolha não poderia ser outra, “Tá 
Quente”, música que também abre o 

DVD “Baile do Teló”.  O público vai poder 
conferir também as recém-lançadas “Diz 
Aí Teló”, que ganha a participação de 
Seu Jorge pelo telão, “Hoje Tem” e “Ah 
Tá Peraê”. O Baile do Teló vai levar 

muita alegria e energia positiva para o público 
presente, por isso, também não fi cam de fora os 
sucessos do cantor, como “Fugidinha”, “Beijo, 
Me Liga”, “É Nóis Faze Parapapá”, além de uma 
nova versão de “Ai Se Eu Te Pego” em parce-
ria com o cantor francês, Pitbull. Michel Teló 
também traz muita emoção ao interpretar os 
clássicos da música sertaneja no momento “Bem 
Sertanejo”. Os outros músicos que acompanham 
Michel no palco são Wesley Abdo (bateria), 
Jonathas Xaiver (violões e guitarras), Marcello 
Costa (acordeom), Serginho Lima (baixo) e 
Thiaguinho Cabral (percussão).

Serviço: Portuguesa, R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. 
Domingo (25) a partir das 19h. Ingressos:  de R$ 30 (meia entrada 
ou com 1kg de alimento não perecível) a R$ 80 (inteira).

 Divulgação

Autismo

Você não é sua história
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito 

que Deus quer que você saiba...… QUE VOCÊ NÃO É A 
SUA “HISTÓRIA”...Quem Você É , é muito maior do que 
isso. Está tudo bem em desistir do seu passado agora.A 
maioria de nós tem uma história sobre como chegamos 
a ser do jeito que somos, sobre como é sermos “nós”, 
e sobre por que algumas vezes é tão difícil passar pela 
vida. Tudo isso é uma bobagem que não tem nada a ver 
com quem nós somos agora.

Com que frequência você “vem da” sua “história” quando 
experimenta a vida? Você está pronto para liberar isso 
agora? E se você pudesse criar um “você” da maneira que 
quer ser, e não da maneira que você pensa que é? Isso não 
seria notável? Bem, você pode. Tudo o que tem a fazer é 
liberar a sua história.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Uma princesa
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