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São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de julho de 2017

Lazer & Cultura

Divulgação

Rock pesado
A banda Sepultura apresenta show de seu recém-lançado
disco Machine Messiah. A
banda é formada por Andreas Kisser (guitarra), Paulo
Jr. (baixo), Derrick Green
(vocal) e Eloy Casagrande
(bateria). Lançado em janeiro
de 2017, o aclamado Machine Messiah é o 14º disco da
banda, 8º do vocalista e 2º
do baterista, com músicas
meticulosamente elaboradas
e momentos individuais.

computador e performance),
estão os músicos Missionário
José (baixo), André Sampaio
(guitarra), Pacato (bateria) e
Guegué Medeiros (percussão),
além dos convidados Mestre
Antônio e Mestre Raimundo
Mateus (Reisado dos Irmãos),
Zé Nilton (brincante das
figuras e do jogo de espada)
e Ranier Oliveira (tocador
sanfoneiro).
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (28) às 21h.
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Horóscopo

Serviço: Espaço dos Satyros, Praça
Franklin Roosevelt, 222. Domingos às 18h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 29/10.
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Veja a Doçura na Vida
As coisas podem ter sido difíceis por
algum tempo e é o momento para que você
encontre o néctar da vida novamente. Faça
as conexões que precisa para encontrar o
seu caminho de volta ao fluxo, ao lugar onde

o fluxo acontece. Não tenha dúvida de que a
vida pode ser tão agradável quanto o desejar.
Saiba que você pode experienciar a doçura,
seja a abundância e os tempos felizes, ou um
tempo agitado, forte e produtivo, ou todos os
anteriores.
Permita que a antiga sabedoria desperte.
Tome um banho de sol de 10 minutos todos

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

O final do dia promete tranquilidade
e sono reparador com a entrada da
Lua nova. Mantenha as emoções sobe
controle e as situações difíceis irão
se acalmar. Uma nova etapa começa
na carreira profissional, com chance
de reconhecimento público. 27/527
– marrom.

Antes de irritar-se, veja se a situação
ainda pode ser favorável à você nesta
segunda de lua nova. Se surgir algum
problema trará vantagens e benefícios mais tarde, não se desespere
diante dos problemas deste momento
que logo passam. 45/445 – cores
escuras.

Um dia de muita atração para o amor
e para a relação à dois que serão
felizes. O dia é muito propício para
tratar e contrair casamento, iniciar
ou continuar viagens longas. Se
estiver só, poderá conhecer alguém
e se apaixonar, mas evite fazer isso
apenas para provocar ciúmes em
alguém. 17/517 – verde.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, dificuldades.
Descalços, dificuldades financeiras. Limpos, novos
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos,
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar dificuldades.
Cortar os dois, infidelidade. Ter diversos, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte:
07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro: Se você está com problemas financeiros e dívidas a pagar, este pequeno ritual é indicado para
sua situação. Arrume uma chave comum, coloque-a dentro
de um copo com água e açúcar, juntamente com seu nome
e endereço. Deixe-o num lugar alto por 7 dias. No oitavo
dia, jogue fora a água, pegue a chave, embrulhe-a em um
papel dourado e passe a levá-la sempre com você. Todos
os dias, segure a chave durante alguns minutos e mentalize
firmemente sua vontade de prosperar financeiramente,
imaginando que ela está abrindo todas as portas e colocando
a fortuna no seu caminho.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

A Lua nova em seu signo propicia
diversões, shows, espetáculos, o
convívio em lugares de lazer vive um
clima propício. Uma chance inesperada virá precisa estar preparado
para aproveitá-la. De madrugada,
sono regenerador e emoções restauradas. 35/335 – amarelo dourado.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Bons momentos, alguns muito felizes
no amor e nas amizades. Com o Sol
transitando junto com a Lua na casa
quatro em Leão, aproxime-se da família e resgate situações deixadas para
trás no passado. Apenas cuidado com
a arrogância, que pode aumentar.
18/318 – azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Resolva agora os impasses que
poderão surgir se não fizer nada. O
vigor e a boa disposição ajudam a
realizar viagens e passeios. Saia da
rotina e viva sua liberdade. Durante
todo o dia pode tomar decisões, ainda
mais as que sejam improvisadas.
21/521 – rosa.

Leão
(23/7 a 22/8)

O Sol em Leão terá ajuda para
receber benefícios e dinheiro atrasado, mas pode fazê-lo cometer
extravagâncias. Controle os gastos
a mais para levar adiante seu plano
de elevação traçando metas e objetivos novos. À noite, conversações,
contatos e bom entretenimento.
16/416 – branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Através do apoio que passa a receber de pessoas com quem trabalha
obterá aumento dos resultados
práticos para melhorar sua vida. O
final da tarde desta terça de lua nova
deve ser agradável. Para conseguir
o que deseja, precisa de ajuda e do
apoio daqueles que estão próximos.
49/249 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o primeiro dia da lunação. Com a Lua na fase Nova em Leão, queremos executar trabalhos ou serviços
que nos agradem, que gostemos de fazer. E, é claro que sejamos reconhecidos e elogiados. Recomendável intercalar horas
de folga para recreação. O trabalho ou os estudos renderão mais. Facilidade em se manifestar os sentimentos de forma
entusiasmada e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias. Facilidade em se manifestar os sentimentos
de forma entusiasmada e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias.
As manifestações de elogio e do
aplauso além do reconhecimento
terão lugar de destaque. Um ótimo
astral, mas não alimente desejos
impossíveis que acabam provocando
decepções. Viva dentro da realidade
sem mudar o seu dia a dia mesmo
que tenha motivo para isso. 26/426
– amarelo.
Logo irá viver um novo ciclo de
vida, com novas oportunidades
e muita motivação. O final do dia
com a lua nova é muito propício
para novas relações e amizades
serem conquistadas. As emoções
podem ser desanimo e frustração
com a Lua no signo anterior ao seu.
98/198 – verde.
Mudança profissional ou social
tende a tumultuar a vida afetiva e
descontrolar seu ritmo de vida. A
persistência e a coragem aumentam
e ajudam a resolver dificuldades.
Controle a tendência a paixões
fulminantes e perigosas que podem
perturbar sua vida. 96/496 – azul.

Não deixe ocorrer rompimento que
afasta a chance de felicidade e traz a
solidão. Seja otimista nesta entrada
de lua nova e saiba adaptar-se a mudanças na relação íntima, mesmo as
mais difíceis. O final do dia não é bom
para decisões em assuntos práticos
e materiais. 56/756 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 24 de Julho de 2017. Dia de São Vitor, São Ursino, Santa
Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de Sabóia, e Dia do Anjo Nithael, cuja
virtude é a justiça. Hoje aniversaria a atriz norte-americana Lynda Carter
(a mulher Maravilha) que nasceu em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez
que completa 47 anos e o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros
nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talentos, tem
interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem informado através
da busca de novas ideias. Costuma ter facilidade para expressar-se, tanto
falando, quanto escrevendo. Um legalista, muito ordeiro, tem uma visão
organizada do mundo e dos fatos, vendo em tudo de uma forma lógica.
Normalmente gosta de fantasiar ou devanear com coisa que considera
realizável e não perde seu tempo com pensamentos que não levem a nada.
Trabalhador, mas muito instável no que se refere às emoções. No lado
negativo precisa superar a tendência a ser teimoso ou a ter ideias fixas.
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.

os dias e pare ao longo do seu dia e sinta
o perfume das flores e das árvores ao seu
redor e lembre-se de como a vida é realmente doce.
O Mantra para hoje é: “Minha vida é doce.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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As safiras, Superfípela cor cie em
Molusco- declive
símbolo da lerdeza

Município paulista
que abriga o aeroporto de Cumbica
Base da alimentação
popular
no Brasil
(?) naval,
militar de
elite da
Marinha
Água, em
francês

Critério para
atendimento em
bancos e em
consultórios

Pista
procurada
no local
do crime

"(?) é
humano"
(dito)
Língua explorada no
Romantismo brasileiro (Lit.)

Nicola
(?), ator
italiano de
"Os Dias
Eram
Assim"
Precisamente

(?) negra,
presunto
espanhol
Quente,
em inglês
A canção
como "Noite Feliz"
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Dumont,
o Pai da
Aviação

Memória
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do computador

Danificada;
estragada

Dedo em
que se
usa a
aliança

Que não
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Ana (?),
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Fato desastroso

Et cetera
(abrev.)
Tarefa escolar para
ser feita
em casa

Tambor
percutido
com duas
baquetas

A banda
que projetou Paulo
Ricardo
"Parenta"
do corvo
Longe, em
francês

Tomar
conta com
dedicação

BANCO

Registro
(abrev.)
Siga;
rume

Cobrir
com iodo
Terreiro
(Candom.)
Pé, em
"Rodoviária", francês
em PRF Habilidade
necessária para
se jogar
dardos

3/eau — hot — rom. 4/loin — pata — pied — siri — tupi. 6/gralha.

O show Geraldo Júnior e o
Cariri Cearense leva ao palco
personagens e manifestações
da região do Cariri com participação de mestres do Reisado
Discípulos do Mestre Pedro,
também conhecido como Reisado dos Irmãos, grupo do qual
Geraldo é integrante. O Cariri
é a fonte de inspiração para as
canções deste show, que mistura ritmos e cores, cosmogonias
do caldeirão cultural nordestino. No palco, além de Geraldo
Junior (voz flauta, percussão,

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Quinta (27) sexta
(28) e sábado (29) às 21h30. Ingressos: R$
30 e R$ 15 (meia).

Estreia no proximo dia 06/08 a
peça “Meu Deus...”. O espetáculo
narra a estória de um grupo de
jovens amigos que compartilham
questionamentos sobre sexualidade, entretenimento, aborto,
abuso sexual, drogas e violência
e refletem sobre o papel do divino
em um mundo em que crueldades
cometidas pela humanidade são
instantaneamente publicadas,
compartilhadas e esquecidas.
Será que a superficialidade das
redes sociais está nos amortecendo?. Com Dafne Carina de
Oliveira, Felippe Alves, Flávia
Simões, Marcus Di Bello e Paola
Caruso
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Geraldo Júnior.

Papel do divino
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Divulgação

Serviço: Centro Compartilhado de Criação, R. Brg.
Galvão, 1010, Barra Funda, tel. 3392-7485. Segundas
e sábados, às 21h e aos domingos às 20h. Ingresso: R$
30. Até 31/07.
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ercadas de flores e lembranças,
as princesas visitarão o amor interrompido, a inveja silenciosa, o
poder e a família. Leopoldina guiará sua
irmã mais velha por momentos vividos e
temidos pela herdeira do trono Brasileiro. A peça recorre a um conto de Daniel
Defoe, “A aparição da senhora Veal”, que
relata a reaproximação de duas irmãs,

separadas pelas circunstancias, em um
momento dramático quando uma delas já
está morta. Na versão pensada para esse
espetáculo, o encontro das irmãs ocorre
em um tempo além da vida das duas
princesas. O patriarcado, representado
na opinião pública machista e no legislativo ignóbil, faz o contraponto dialético
lembrando-nos que certas mazelas não se
diluem na história, apenas se sofisticam.
Com Nina Dutra, Giulia Nadruz, Mateus
Ribeiro, Rafael Pucca e Bruno Gasparotto.
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“A Despedida”, é uma peça
que se passa em um plano
etéreo e mítico onde Isabel de
Orleans e Leopoldina Teresa
reencontram-se

www.netjen.com.br
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