
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a quarta-feira, 28/04 a 02/05 de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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 terça é o décimo sexto dia da lunação. Lua em Escorpião aumenta a persistência e a coragem para 
enfrentar situações mais difíceis agindo de uma forma muito severa e com uma exigência acima do normal. 
Estão em alta também, a compra de bens duráveis, cortes no orçamento e os setores que lidam com oferta de 
emprego. Podemos sentir, com a influência da Lua Cheia, que grande parte de nossa segurança emocional 
vem do trabalho. Podemos aproveitar para fazermos planos de longo prazo e pensarmos nas estratégias 
concretas para sua realização.
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Na realização de negócios tenha 
cuidado com ânsia por lucros mais 
rápidos e imediatos. Aplique o 
dinheiro que receber e não apenas 
sonhe com coisas que estejam 
distantes, mas acredite nas suas 
possibilidades agora. Pode exagerar 
devido as suas crenças e convicções. 
98/498 – Branco. 

A Lua cheia favorece as ativida-
des produtivas e que requeiram 
planejamento. Os resultados há 
muito esperados chegarão depois 
que passar o seu aniversário. Pode 
aproveitar para fazer planos e pensar 
nas estratégias concretas para sua 
realização. 32/732 – Azul.

Nesta terça elabore o visual de seus 
trabalhos, pois agora a aparência é 
levada em conta. Logo terá satisfa-
ção de um desejo pessoal há muito 
acalentado. Mas não sonhe demais 
aproveitando aquilo que está ao seu 
alcance. Faça tudo que for objetivo 
e bem pensado. 44/544 – Amarelo.

Os bons negócios em andamento 
serão fi rmados, mas cuidado com 
assuntos de dinheiro imediatos e 
inesperados. Se surgir algum im-
previsto será passageiro, em seguida 
virão as soluções. Dia de intensa por 
liberdade até mesmo na lida diária 
da vida doméstica. 29/329 – Branco.

Com a Lua Cheia pode haver maior 
irritabilidade. Se tomar atitude irá 
melhorar sua situação material e 
fi nanceira. Há muito que fazer no 
trabalho e no ambiente doméstico. 
A troca de ideias e informação está 
favorável nesta terça e trará bons 
resultados. 45/245 – Amarelo.

Nesta terça deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. Será 
necessário ter cautela na relação 
íntima, pois podem surgir impre-
vistos nesta semana ainda. A vida 
doméstica assume papel preponde-
rante naquilo que seja possível ser 
realizado. 32/332 – Verde.

Há uma busca intensa por liberdade 
até mesmo na lida diária da vida 
doméstica que assumem papel 
importante. Soluções inovadoras 
tendem a se apresentar em nossas 
tarefas.  Ao mesmo tempo em que 
se unirá a alguém poderá romper 
relacionamentos desgastados e 
superados. 35/835 – Cinza.

Aumenta o idealismo que o leva a 
atos de compreensão e tolerância 
até mesmo chegando ao irracional 
na relação social. O dia será bem 
agitado e movimentado e favorece 
ainda a comunicação e a divulgação.  
Mantenha o bom humor e o alto as-
tral e isso se refl etirá na vida sexual. 
14/414 – Verde.

Se precisar, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa para que tudo seja resolvido. 
Assuntos de dinheiro precisam de 
muita atenção e de atitudes idealistas 
para serem bem resolvidos. Os lucros 
virão através da sua ousadia para se 
arriscar. 28/928 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro, aumenta 
as chances de soluções nos assun-
tos íntimos e sexuais. Faça viagens 
longas, reveja alguma pessoa querida 
que esteja longe, talvez um amigo 
ou familiar. Estão em alta também 
os setores que lidam com oferta de 
emprego.  12/612 – Azul.

O dia não é bom para assunto de 
dinheiro, terá soluções lentas, talvez 
ainda demore em receber o que lhe 
devem. O Sol na casa três ajudará 
a realizar as mudanças preparadas 
para próximo mês de maio. Estão 
em alta os negócios que prometem 
segurança. 55/655 – Verde .

Mantenha-se atento para coisas 
novas que trarão movimento à sua 
vida neste próximo mês de maio. 
Cuide do fi gurino, enfeite sua casa, 
dê atenção ao visual. Procure fazer 
e retribuir atitudes amáveis. Conte 
com o apoio dos colegas, amigos e de 
seus parceiros para progredir ainda 
mais. 25/125 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 1º de Maio de 2018. Dia de São José Operário, Santa Grata, 
São Peregrino e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. O 

nome do mês de Maio, lendariamente, tem origem na mãe de 

Mercúrio e esposa de Vulcano, ou seja, a deusa Maius, a quem os 

romanos dedicavam este mês. Maio é o mês das noivas e o mês 

da fl oração. Dia Internacional do Trabalho, e Dia da Literatura 

Brasileira. Aniversaria o cineasta chinês John Woo, que nasceu em 
1954, a atriz Patrícia Travassos que faz 62 anos, o humorista e deputado 
federal Tiririca que nasceu em 1965 e a atriz e apresentadora Fernanda 
Young que completa 48  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia grau é sensível ao sofrimento humano e 
dá muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de 
condições e oportunidades na vida. Com sorte e determinação transfor-
ma suas ideias criativas em trabalhos lucrativos. É normalmente muito 
zeloso no que toca à sua própria moralidade e é principalmente sob o 
prisma da moral que o nativo deste dia vê o mundo. A perseverança é 
a chave para o sucesso, um plano de vida é essencial para desenvolver 
todo o potencial. No lado negativo tendem a imoralidade.

Dicionário dos sonhos
ABACATE - Vê-los representa “amor não correspondido”. 
Come-los, signifi ca alegria e felicidade. Maduros, seria me-
lhorar de vida. Verdes, problemas, contrariedade na vida. 
Números de sorte: 02, 16, 24, 63, 72 e 93.

Simpatias que funcionam
Banho Para chamar Dinheiro: Precisa de uma forcinha 
para ganhar dinheiro? Então esse banho irá lhe ajudar, pois 
este é um banho para chamar dinheiro. Adicione uma xícara 
(chá) de canela a quatro xícaras (chá) de salsa. Mexa tudo 
muito bem e dívida a mistura em cinco partes iguais. Após 
seu banho diário, preencha meia banheira com água morna e 
junte uma das cinco porções da mistura e banhe-se durante 
seis a oito minutos. Enquanto estiver na banheira, cuide para 
que seu corpo fi que completamente submerso por alguns 
segundos. Ao fi nal, dirija uma prece ao seu anjo protetor. 
Repita o ritual a cada um dos quatro dias subsequentes.
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cotidiano
do atleta
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cação de
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do Irã e 

do Iraque

São convo-
cados em
caso de
guerra

Sua capital
é Porto
Velho
(sigla)

(?) na
cara: é

evidente
(gíria)

Unidade
igual a 

30, 48 cm

A vogal de
som mais

agudo

Avião de 
treinamen-
to da FAB

Fibra têxtil
usada em
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seiros
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de estreia
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mobilismo

Os vacina-
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relação à
doença
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(?), azar
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pela deca-
dência

Adriana
(?), re-

pórter do
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ainda não
refinado

Continente
atingido
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monções

Vírus letal
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al do avis-
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(?)-pro-
nobis,
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comestível

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

Bode, em
inglês

"Nenhuma",
em NRA

O Poeta 
da Vila
Sergipe
(sigla)

Interjeição
de

aprovaçao

Amiga in-
separável
da corda,
no dito
popular

Esculpir;
modelar

Litro
(símbolo)

(?) Madrid,
clube

espanhol
onde atua
o craque
Cristiano
Ronaldo

Prato
baiano

Maior Re-
gião (BR)

Dispendioso

"(?) Amo", canção de
Vanessa da Mata

Classe de polímeros cujas
propriedades físicas são 

alteradas pela temperatura
Subdesenvolvimento econômico

Prolongar
(a partida)
além do

tempo re-
gulamen-
tar (fut.)

Único
grande
cetáceo
com o
corpo

quase to-
talmente

negro 

3/efó — our. 4/goat — kart. 5/ebola. 6/tucano.
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O espetáculo Sutil Violento, 
da Companhia de Teatro 
Heliópolis, reestreia no dia 5 
de maio

Com texto de Evill Rebouças e 
encenação assinada por Miguel 
Rocha (diretor e fundador do 

grupo), a montagem trata da violência 
sutil,  visível ou comodamente invisí-
vel, Presente em nosso cotidiano. A 
encenação de Sutil Violento começa 
com um frenesi cotidiano, as pessoas 
correm. Não param. Mal se percebem. 
Desviam umas das outras, em alguns 
momentos se esbarram e, em átimos 
de atenção, reparam que exitem outros, 
tão próximos e tão parecidos (ou tão 
diferentes?). Ali, logo ali, há um corpo 
caído no chão. Será um homem ou um 
bicho? Apenas se cansou ou não respira 
mais? Queria comunicar algo, mas será 
que conseguiu? Um olhar mais atento 
ao entorno começa a revelar abusos, 
agressões, confrontos e opressões 
diárias: formas de coerção privadas 
ou públicas. Sutis violências do nosso 

Reestreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
COMEMORE AS MUDANÇAS

Celebre as grandes mudanças da vida de maneiras signifi cativas

A fi m de evoluir, é preciso experienciar. Quando se experiencia, 
ocorrem as transições e as mudanças. Comemore estas mudanças pois 
elas são sinais de que as coisas estão mudando e que este ciclo foi um 
que você esteve esperando por algum tempo.

Renove alguns dos antigos rituais onde você comemorava as fases da 
Terra, as fases de sua vida e da nutrição da vida. Isto ajudará a todos 
a curar novamente as partes perdidas e lhe permitirá que você entre 
de novo em um relacionamento verdadeiro com os ciclos do planeta 
e reivindique a sua espiritualidade.

O Mantra para hoje é: “Eu comemoro as mudanças da vida e sei que 
são um sinal de que boas coisas estão por vir.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Sem memórias

Com direção de Hugo Coelho, o espetáculo “À Espera”, 
de Sérgio Roveri, estreia no dia 11 de maio. Com elenco 
formado por Ella Bellissoni, Jean Dandrah e Regina Maria 
Remencius, a história traz três personagens que podem 
estar em qualquer lugar, em qualquer tempo: duas mulhe-
res, sem nenhum tipo de memória acordam todos os dias 
na mesma hora, à espera de algo, até que um dia recebem 
a visita inesperada de um homem que veio comemorar um 
aniversário. A ação acontece no despertar do que deveria 
ser um sono profundo, Uma e Outra se deparam com o 
sol que insiste em nascer todos os dias, numa indecifrável 
realidade. Uma é a mais velha. Não anda, vive na cadeira de 
rodas, não dorme nunca, não sonha e gosta de falar. À noite, 
conta os pingos que caem de uma torneira e, durante o dia, 
ocupa-se ouvindo relatos dos sonhos de Outra. Uma não 
tem memória, nem lembrança do passado. Outra é jovem e 
cuida de Uma. Sente medo. Dorme, sonha e inventa sonhos 
para entreter Uma. Ela também não tem memória de quem 
foi. Ambas não sabem como foram parar ali e esperam que 
um dia haja explicação para tamanha espera.

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 

3221¬5558. Quintas e sextas às 20h e sábados às 16h e 18h. Entrada franca. Até 7/7.

Divulgação

Divulgação

Humor familiar
O espetáculo Juntei Tudo Pra Te 

Contar, do humorista Paulo 
Vieira fala de suas peripé-
cias e das particularidades 
de sua vida simples como a 
infância no interior, a vida 
de ator amador, os amigos, 
as confusões da sua família, 
as suas observações mais ín-
timas, ou suas experiências 
comuns a tantos brasileiros 
de mesma origem: a vida 
de pobre, o ator, com sua 
simplicidade e bom humor, 
rasga o verbo sem medo e sem abrir mão da criatividade e das referências que 
carrega, proporcionando à plateia a sensação de conhecê-lo tão bem quanto o 
seu amigo mais íntimo. 

 
Serviço:  Vieira. Temporada: De 4 de maio a 10 de junho, sextas e sábados 21h e domingos às 19h, no Teatro 

MorumbiShopping, Av. Roque Petroni Junior, 1089. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: 
Sextas e domingos: R$ 50 e R$ 25 (meia), sábados: R$ 60 e R$ 30 (meia).

MPB
O show Zizi Possi Canta Chico e 

Edu faz um passeio da intérprete pelo 
universo poético e sonoro desses dois 
grandes compositores da MPB, Chico 
Buarque e Edu Lobo. Zizi Possi faz show 
com repertório totalmente dedicado a 
Chico Buarque e Edu Lobo. No roteiro, 
canções de parceria da dupla, e canções 
de cada um - fazendo ou não dupla entre 
si, por exemplo, Lero Lero  (de Edu Lobo 
e Capinam) e Carolina (de Chico Buar-
que). Há canções que foram gravadas 
por Zizi em participações especiais mas 
que nunca foram cantadas ao vivo, ou 
gravadas em seus próprios discos. É o 
caso de Com Açúcar com Afeto, Dueto, 
Cantiga de Acordar, entre outras. Como 
não poderia faltar, há também as que são 
inéditas na voz da cantora comoCiranda 
da Bailarina e Lilly Brown.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300.Sexta (4) às 21h. 
Ingressos: R$ 180 e R$ 140.

tempo, tão sutis que se tornam invisíveis, 
naturalizadas. Com,  Alex Mendes, Arthur 
Antonio, Dalma Régia, David Guimarães, 
Klaviany Costa e Walmir Bess.

Serviço: Casa de Teatro Maria José de Carvalho,.R. 
Silva Bueno, 1533,  Ipiranga, tel. 2060-0318. Sábados 
às 20h e domingos às 19h. Ingressos: Pague quanto 
puder. Até 8/7.

Cena da peça Sutil Violento.

Elenco da peça “À Espera”.
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Paulo Vieira


