
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 06 de outubro de 2017

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

OLC
EXPEDIENTE

IAADIAN
INVADED

OT
OXENACUAR

ITLOBO
T

AMBEMROAD
DCALITA
ELEGANTES
GUSAGUT

A

MA
LASCABIN

E

IOIROÇ
NORMALUÕ
HUVERVE

PATRIARCAS

O bancário
geralmente
dura das 

10 h às 16 h

Guisado
típico da
culinária
baiana

Entra à
força ou 

hostilmen-
te em

"Silêncio
(?) é

resposta"
(dito)

D. Maria
(?): a
Louca
(Hist.)

Boletim
de Ocor-
rência

(abrev.)
Abbey (?),
o estúdio

dos
Beatles

Unidade
de venda
da pasta
de dentes

Ferro-(?),
matéria-

prima
do aço

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira
(?) telefôni-
ca verme-
lha, símbo-
lo londrino 

Doença
como a

tendinite
(sigla)

Rogério
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em CNPJ
Derrubada
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Assunto
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Imaginário

Como a pessoa vaido-
sa gosta de se sentir
Praticou o esporte
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(símbolo)
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que costuma contar pi-
adas sem
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Alagoas
(sigla)

Finca

Imaginação que
estimula o artista
Letra no uniforme 

do Robin (HQ)

Piedade 
Carta

versátil 
do baralho

Erro de
"exceço"
Fruta da
vindima

3/oír. 4/cali — nexo — road. 5/acuar — verve. 6/cabine. 10/patriarcas. 15/xinxim de galinha.
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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 décimo sétimo dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Saturno traz foco, praticida-
de e organização. O dia pode ser bastante produtivo. No fi nal da tarde a Lua forma aspecto negativo com Urano 
que pede inovação. É preciso fazer diferente. Podem ocorrer mudanças de planos e o astral vai fi car ainda mais 
agitado. No início da noite a Lua forma aspecto tenso com Júpiter que pode provocar exageros emocionais. A 
Lua entra em Touro às 20h57 e o astral vai fi car mais calmo no fi nal do dia. A noite será de muita sensualidade 
e busca de prazeres.
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Suas atitudes podem atrair ou afas-
tar as pessoas. Não tenha pressa, 
procure concentrar-se mais naquilo 
que deseja. Ainda enfrenta situação 
incerta no trabalho, mas logo terá o 
resgate de oportunidades perdidas, 
tendo uma nova chance se acha que 
anda sem sorte 40/940 – Branco.

Com o Sol indo para sua casa sete 
terá prosperidade e até novos ganhos 
materiais ou fi nanceiros através de 
sociedade ou parceria de trabalho. 
Pode surgir uma nova paixão em 
sua vida. A Lua entra em seu signo 
Touro às 20h57 e o astral vai fi car mais 
calmo no fi nal do dia. 93/193 – Azul.

Ansiedade muito forte logo de 
manhã pode levar a querer mais 
do que convém ao bom senso. Isso 
vale tanto para a alimentação como 
para planos arriscados ou fora da 
realidade. Novas situações podem 
surgir, dando oportunidade de se 
dedicar a algo que sempre desejou 
fazer. 36/436 – Branco.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Nem tudo pode 
ocorrer como era esperado, mas 
determinação e a intuição são mais 
fortes. Faça planos, mas aceite 
alterar algo no meio do caminho se 
for preciso. 23/723 – Azul. 

Lute por melhores condições, sem 
gastar tudo o que ganhar neste fi nal 
de ano. Os assuntos sentimentais, à 
saúde e aos interesses fi nanceiros 
estão favoráveis, mas o dia não é 
bom para viagens. A Lua em Áries 
dá senso de dever e profi ssionalismo 
em alta. 34/534 – Amarelo. 

O contato com pessoas lhe fará 
muito bem nesta nova fase. Inicie 
estudos e realize viagens que pro-
metem ser muito felizes e prazerosas 
devem ser programadas neste fi nal 
de outubro. Com a Lua em Áries 
procure concentrar-se mais naquilo 
que quer alcançar. 67/467 – Verde.

A determinação e a intuição são os 
dons que deverá usar. A vitalidade e 
a disposição emocional são positivas 
para o relacionamento íntimo. Irá 
completar um ciclo de transfor-
mações que começaram a ocorrer 
nos meses anteriores em sua vida. 
98/498 – Verde.

Contenha o excesso de otimismo e 
evite se precipitar pensando além 
do que é possível. Vá com calma em 
todos os setores nesta sexta de Lua 
Cheia, continua vivendo uma fase 
em que será mais fácil alcançar a 
satisfação dos desejos mais secretos 
e íntimos. 49/149 – Bege.

Atitudes fi rmes e decisivas irão di-
minuir os problemas que vem sendo 
enfrentados por muitos nativos de 
capricórnio. O senso de realidade 
aponta para maior atenção para os 
detalhes. À tarde e à noite haverá 
maior animação, pique e otimismo 
para divertimentos. 29/329 – Ama-
relo.

Pode iniciar novos empreendi-
mentos que melhorem a carreira 
profi ssional. No fi nal da tarde a Lua 
forma aspecto negativo com Urano 
que pede inovação. É preciso fazer 
diferente. O dia é muito favorável 
aos assuntos sentimentais, mas não é 
bom para viagens não programadas. 
33/433 – Verde.

No fi nal do dia fi cará exigente, 
querendo fazer o que realmente 
tiver a ver com você. Vá aos poucos 
conquistando, sem pressa aquilo 
que planejou para os próximos 
meses. Precisa dominar a rispidez 
e demonstrar maior tolerância no 
dia-a-dia. 81/281 – Cinza.

Vá com calma em todos os setores 
nesta sexta de Lua Cheia, nem sem-
pre um bom para os apaixonados. 
Este é o momento de dar mais aten-
ção a quem o ama, aos familiares ou 
amigos. Será interessante que procu-
re se concentrar mais nos negócios 
até o fi nal de mês. 28/328 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 06 de Outubro de 2017. Dia de São Bruno, Santa Erotides, 
Santo Emílio, Santa Maria Francisca das Cinco Chagas, e Dia do Anjo 
Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje aniversaria a atriz Britt Ekland 
que faz 75 anos, a atriz Elisabeth Shue nascida em 1963, a atriz Samara 
Felippo que chega aos 39 anos e o ator Kayky Brito que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste grau é leve, amigável e agradável, inteligente, 
criativo e com ideias originais. Perfeccionista, centralizador tem tam-
bém forte tendência para a arte, para tudo que exprima harmonia e 
beleza. É altamente intuitivo, mas também muito cético duvidando até 
mesmo da sua percepção. Muitas vezes sente-se atraído por mistérios 
e situações difíceis de resolver apreciando partilhar com outros as 
suas descobertas nessa área. Têm difi culdade em seguir na vida sem 
um parceiro. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre através de 
muito esforço pessoal. No lado negativo perde a confi ança ou a fé em 
si mesmo ou nas pessoas e se torna insatisfeito e infeliz.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre rela-
cionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande 
demais, indica que seus projetos não se realizarão. 
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favo-
rável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um 
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la 
é sinal de sorte durante três dias. Números de sorte: 
09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Afastar olho gordo na vida amorosa: Leve até a 
beira da água treze folhas de arruda, segurem-nas bem 
em sua mão e molhe-as, espargindo água sobre seu 
próprio corpo. Ao fazer isto, pense no seu namorado 
(a). Após terminar, jogue as folhas na água e saia sem 
olhar para trás. 

ágina 8

“O Aprendiz
de Feiticeiro”

Protagonizada pelo ator Maurício Machado, que interpreta 
o Mestre Feiticeiro e grande elenco, a dramaturgia conta a 
estória do jovem Arthur, interpretado pelo ator Vitor Thiré, um 
excelente aluno e dono de grande imaginação que, por conta 
disso, sofre um constante bullying na escola. Jane, interpretada 
pela atriz Thay Bergamim, é quem o ajuda nessa aventura. “O 
Aprendiz de Feiticeiro” tem o texto inspirado na “Der Zauber-
lehrling”, poema escrito por Goethe, autor e estadista alemão, 
em 1797. Adaptações deste mesmo conto é que deram origem 
ao fi lme “Fantasia”, de Walt Disney, mais recentemente, a saga 
“Harry Potter”, de J.K. Rowling e “Senhor dos Anéis”. Com 
Maurício Machado, Vitor Thiré, Júlio Oliveira, Thay Bergamim, 
Wilson Feitosa, Victor Garbossa, Miguel Roque. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318,  Parque Industrial Tomas Edson, tel.  
3611-3042. Sábado (7) e domingo (8) às 16h. Ingressos: de R$ 20 a R$ 60.

A próxima edição do projeto literário “Delícias da Literatura”, 
ocorre hoje 6 de outubro e irá explorar a obra do escritor mo-
çambicano Mia Couto. No evento, o público será convidado a 
vendar os olhos e ouvir narrativas de contos, crônicas e poemas 
e textos da autora. A sensibilidade e a diversidade da obra de 
Mia Couto fi zeram com que a Cia. Luarnoar optasse novamente 
por levar ao público contos e poemas de Mia Couto no projeto. 
A leitura é acompanhada com áudios que criam uma trilha para 
cada estória, batizada de “cenários sonoros”. Nos intervalos 
entre cada texto, são oferecidos mini alfajores e uma taça de 
bom vinho.

Serviço: Livraria Novosete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. Hoje (6) às 19h30. 
Ingresso: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Cena de “Fome.doc”.

A Kiwi Companhia 
de Teatro reestreia o 
espetáculo, “Fome.
doc” hoje

A peça  é um trabalho 
cênico inspirado nas 
técnicas e princípios do 

teatro documentário que dis-
cute, sob diferentes ângulos, a 
fome no mundo. Da fi siologia 
humana à Glauber Rocha, de 
Oscar Wilde à João Cabral, da 
Palestina ao Sudão do Sul, de 
Beethoven ao rock, do agro-
negócio ao MST, a montagem 
apresenta um panorama de 
processos sociais que revelam 
a desumanização no mundo da 
mercadoria. Para assim vislum-
brar o seu possível contrário. 
Também serviu como material 
dramatúrgico para a monta-
gem as “Novas Cartas Políticas 
de Erasmo”, missivas endere-
çadas ao imperador Pedro II e 
publicadas anonimamente na 
imprensa carioca na década 

Fome no mundo
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de 1860. O autor era José de 
Alencar, conhecido romancista 
que defendia posições a favor da 

manutenção da escravidão no 
Brasil. Com Fernanda Azevedo 
e Renan Rovida.

Serviço: Galpão do Folias,  R. Ana Cintra, 
213, Santa Cecília tel. 3361-2223. Sextas 
e sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia). Até 29/10.

Espetáculo musical “Tanto Mar”

Um passeio pela obra de Dorival Caymmi, por meio de 
teatro de papel, bonecos, brincadeiras e muita interação 
com a plateia. Em síntese, esta é a proposta do espetá-
culo musical “Tanto Mar”, com a atriz Cris. Além da peça 
acontece ainda uma breve demonstração da fl autista 
Júlia Abdalla, de 9 anos, que participará do festival Open 
Recorder Days, na Holanda. 

 Serviço: Livraria Novesete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. Sábado (7) 
às 16h. Entrada franca.

Infantil
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Benção Irlandesa

Que Deus lhe dê...Para cada tempestade, um arco íris. Para 
cada lágrima, um sorriso.Para cada cuidado, uma promessa.E 
uma bênção para cada provação. Que para cada problema, a 
vida lhe traga alguém fi el com quem dividi-lo. Para cada olhar, 
uma doce canção. E, para sua oração, uma grande resposta.

Sentindo a obra 
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Sinfonia lúdica
A Companhia de Danças de Diadema 

apresenta o espetáculo infantil “A Mão 
do Meio, Sinfonia Lúdica”. A Mão do Meio 
tem concepção e coreografi a assinadas 
por Michael Bugdahn e Denise Namura. 
A direção geral é de Ana Bottosso. O en-

redo retrata a experiência da descoberta 
do próprio corpo, das mãos e dos pés. É 
uma história de gestos contada por meio 
da dança. Bailarinos e público embarcam 
na fabulosa aventura de uma “mão”, fas-
cinada por todo tipo de movimento, que 
parte em busca da descoberta do corpo, 
tornando-se uma verdadeira colecionado-

ra de gestos. Com Carolini Piovani, Daniele 
Santos, Danielle Rodrigues, Keila Akemi, 
Elton de Souza/Fernando Gomes, Rafael 
Abreu/Leonardo Carvajal, Thaís Lima, Ton 
Carbones, Zezinho Alves. 

  
Serviço: Centro Cultural Taboão, Av. Don João VI, 

1393, Taboão, Diadema, tel. 4077-1643. Hoje (6) às 16h. 
Entrada franca.


