
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 04 de maio 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 sexta é o décimo nono dia da lunação.  A Lua que entrou em Capricórnio pode deixar o dia um pouco 
desanimado.  A melhor forma de agir será focar no trabalho e na realização de metas já traçadas. O trabalho 
árduo pode ocasionar alguns problemas também. No final da tarde a Lua faz conjunção com Saturno que 
tende a levar ao desânimo e aumentar as cobranças. Podemos ficar mais cansados até pelo excesso de 
responsabilidades que gera um maior peso emocional. O contato com a família e pessoas íntimas tende a 
estar mais distante, mas é bom lembrar que isso será algo passageiro.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Use bem um dinheiro que receber 
e não apenas sonhe com coisas que 
estejam distantes, mas acredite nas 
suas possibilidades agora. A melhor 
forma de agir será focar no trabalho 
e na realização de metas já traçadas. 
Pode exagerar devido as suas cren-
ças e convicções. 90/490 – Branco.  

A Lua em Capricórnio favorece as 
atividades que requeiram planeja-
mento e determinação. 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. 22/722 – Azul.

Mas não sonhe demais aproveitando 
aquilo que está ao seu alcance. Faça 
O trabalho árduo pode ocasionar 
alguns problemas também. No 
fi nal da tarde a Lua faz conjunção 
com Saturno que tende a levar ao 
desânimo e aumentar as cobranças.  
Faça tudo que for objetivo e bem 
pensado. 45/545 – Amarelo.

O contato com a família e pessoas 
íntimas tende a estar mais distante, 
mas é bom lembrar que isso será algo 
passageiro. Se surgir algum impre-
visto será passageiro, em seguida 
virão as soluções. Dia de intensa por 
liberdade até mesmo na lida diária 
da vida doméstica. 39/339 – Branco.

Com a Lua em Capricórnio estará 
mais determinado. Se tomar atitude 
irá melhorar sua situação material 
e fi nanceira. Há muito que fazer no 
trabalho e no ambiente doméstico. 
O trabalho árduo pode ocasionar 
alguns problemas também.  48/248 
– Amarelo.

A Lua que entrou em Capricórnio 
pode deixar o dia um pouco desani-
mado. A melhor forma de agir será 
focar no trabalho e na realização de 
metas já traçadas. A vida doméstica 
assume papel preponderante naqui-
lo que seja possível ser realizado. 
31/331 – Verde.

No fi nal da tarde a Lua faz conjunção 
com Saturno que tende a levar ao 
desânimo e aumentar as cobranças. 
Podemos fi car mais cansados até 
pelo excesso de responsabilidades 
Soluções inovadoras tendem a 
se apresentar em nossas tarefas.  
05/805 – Cinza.

A Lua que entrou em Capricórnio 
ontem a noite pode deixar o dia um 
pouco desanimado. 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 intima 
e no sexo. 17/417 – 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. 22 /922 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro, aumentan-
do as chances de soluções em todos 
setores de sua vida. 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.  18/618 – Azul.

Pode fi car mais cansado até pelo 
excesso de responsabilidades que 
gera um maior peso emocional. O 
Sol na casa três ajudará a realizar 
as mudanças preparadas para este 
mês de maio. Estão em alta os ne-
gócios que prometem segurança. 
59/659 – Verde. 

Mantenha-se atento para coisas 
novas que trarão movimento à sua 
vida neste próximo mês de maio. 
Cuide de seu ambiente, dê atenção 
ao visual. Procure fazer e retribuir 
atitudes amáveis. Conte com o 
apoio dos colegas, amigos e de seus 
parceiros para progredir neste mês 
de maio. 27/127 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 04 de Maio de 2018. Dia de São Floriano, Santa Pe-
lágia, Santa Antônia, São Firmino, Santa Mônica, São Gregório 
de Venucchio e Dia do Anjo Ariel, cuja virtude é a discrição. 
Dia do Futebol. Hoje aniversaria o cantor Lulu Santos que 
faz 67 anos, a atriz Lucélia Santos que nasceu em 1957, a 
atriz Pia Zadora que nasceu no ano de 1954 e o compositor, 
vocalista e guitarrista Herbert Viana que completa  57 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau possui temperamento forte e 
sutil, cheio de ideias brilhantes, nobres e sublimes. É uma pessoa 
responsável e trabalhadora, é também ambiciosa e independente. 
Compartilha em seus relacionamentos, tanto nos profi ssionais 
quanto nos pessoais e daí vem a chave de seu sucesso. Consegue 
resolver impasses e situações difíceis com muita discrição e 
sobriedade. Tem sonhos proféticos e iluminação para escolher 
o caminho certo e não cometer erros na vida. No lado negativo 
tende a ser inconsequente e precisa de estabilidade.

Dicionário dos sonhos
ARANHA – É o símbolo da agressividade daquele que 
sonha. Simboliza as ilusões que a pessoa tem quanto 
a realização de seus projetos. Ser mordido indica que 
será ferido em seu amor próprio. Destruir a telha ou 
matá-la indica mudança de vida e vitória. Números 
de sorte: 36, 67, 97, 99 e 00.

Simpatias que funcionam
Passar em concurso ou em entrevista de emprego: 

Pegue cinco galinhos de arruda, uma vasilha de plástico 
com meio litro de água. Deixe a vasilha no sereno da noite 
com a água e os galhos de arruda e de manhã lave o rosto 
com a água. Retire os galinhos devem acompanhá-lo na 
hora da prova ou na entrevista e depois deixados em um 
lugar verde próximo a uma  árvore frondosa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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HIV-Aids

Encanta-
mento;
êxtase

Orelha, em
inglês

Ehud
Olmert,
político

israelense
Parte do
cacau

usada no
chocolate

Indivíduo
de quem
se fala
(Gram.)

Partido
político de

Marina
Silva

Moeda, em
inglês

Antigo cre-
dor inter-
nacional
do Brasil

Fórmula
do monó-
xido de
carbono

Irmão de
Caim e
Abel

(Bíblia)

Itens da
coleção 
do filate-

lista
Uma das
causas do

êxodo
rural

Forma da
estrada
sinuosa

Codigo da
Itália na
internet

Esquecer

Piloto
brasileiro

de F1
morto em
acidente
em 1994

Música do Pink Floyd
que se inicia com o
som de uma caixa

registradora

Brado na 
tourada

Curvas de
abóbadas

Assegura que a pessoa se defen-
da de críticas no mesmo espaço

da mídia que as veiculou
Dito mordaz (fig.)

Documento válido co-
mo recibo provisório

Aqui, em
francês

Papa-mel
(Zool.)

Sorra-
teiros

Espaço alternativo de um clube de
futebol, reservado para treinos

Plutônio
(símbolo)
Itinerário
de viagem

Arte, em inglês
Evento de 2016 que
atraiu investimentos
para o Rio de Janeiro

Edwin
Aldrin, 

astronauta
Capital 
e maior

cidade da
República
da Guiné

(?) Blomkamp,
cineasta de "Distrito

9" e 
"Elysium"

Fundamen-
tar (fig.)

O Diabo Louro do
bando de Lampião

A 6ª nota
musical
Rodovia
(abrev.)

Caule das
algas

Sobrinha,
em inglês

A vitamina chamada
calciferol

Precioso
Eliseo

Visconti,
pintor 

3/art — ear — ici — set. 4/coin. 5/money — neill — niece. 7/conacri.
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Senhoras e senhores, 
preparem-se para uma grande 
viagem ao divertido universo 
de magia e fantasia do Circo 
dos Sonhos com o espetáculo 
"Alakazan - A Fábrica Mágica", 
que traz à cena ilusionismo, 
música, teatro, dança e circo

Dirigido por Rosana Jardim, o 
espetáculo conta com perfor-
mances de grande impacto e nú-

meros circenses de báscula, contorção, 
rola, malabares, monociclo, equilíbrio 
no arame, tecido aéreo, faixa e muita 
palhaçada. Alakazan - A Fábrica Mágica 
traz à cena o duelo entre os personagens 
Alan e Kazani, que disputam a atenção 
da pequena Ly, a já conhecida menininha 
do Circo dos Sonhos. Ly é uma criança 
curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu 
redor. Em uma visita à Biblioteca, ela é 
surpreendida por Alan, que surge como 
num passe de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o tablet de suas 
mãos. Encantada pelo livro, ela pede que 

Circo

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus 
quer que você saiba... . QUE ENTUSIASMO É TUDO. NÃO É 
UM POUCO. É TUDO....que se você estiver envolvido em algum 
tipo de projeto, agora, ou lançando algum esforço pessoal, o 
seu entusiasmo (ou falta dele) irá determinar diretamente o 
sucesso que esta empreitada irá ter. Se você não está animado 
com toda a essência do seu ser por ele, largue-o agora. Se você 
está animado com o todo o seu ser, demonstre isso em tudo o 
que você pensa, diz e faz. Você não terá que pensar, mais que 
um segundo para saber exatamente por que você recebeu esta 
mensagem hoje.
Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Rock

Considerada a melhor banda de tributos aos Beatles no 
Brasil, fundada em 1976, a Beatles 4Ever realiza o show “O 
Sonho não acabou”. O espetáculo conta, com detalhes, a 
trajetória da banda britânica e é dividido em três partes. O 
início traz a fase da “beatlemania”, composta por músicas 
dançantes, incluindo grandes hits como “She Loves You”, 
“Twist And Shout”, “All My Loving” e A “Hard Day’s Night”. 
Nesta época que os Beatles usavam seus consagrados ter-
ninhos e o corte de cabelo “tigelinha”, revolucionário para a 
época. Em seguida, vem a fase psicodélica, tendo seu auge 
com o álbum Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
e com o desenho Yellow Submarine. Neste momento, as 
cores tomam conta do espetáculo, com o uso das fardas, 
interpretações e músicas divertidas, como “Lucy In The 
Sky With Diamonds”, “Hello Goodbye” e “Penny Lane”. A 
última fase do show é composta pelas músicas lançadas 
próximo à separação dos Beatles, quando já começavam a 
transparecer seus estilos individuais. Canções grandiosas 
como “Don’t Let Me Down”, “Something” e “Let It Be”. A 
maioria dos instrumentos e amplifi cadores são da mesma 
época daqueles utilizados por eles, o que torna a sonoridade 
mais próxima possível das gravações originais. 

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 

(11/5) às 21h30. Ingressos: De R$ 40 a R$ 120.

Divulgação

Renan Senra

Decadência
A Companhia Casa da Tia Siré estreia seu primeiro 

espetáculo juvenil, “Adoráveis Criaturas Repulsivas” 
no dia 1º de maio. O texto e as músicas são de Juh 
Vieira, que também assina a direção musical e está 
em cena ao lado de Andressa Ferrarezi, Arthur Cha-
con, Breno Barros, Clara Kok, Felipe Pan Chacon e 
Glauber Pereira. Dentro de um circo decadente as 
atrações são criadas e executadas por uma banda 
de insetos, um corvo e dois palhaços. O jogo entre 
os palhaços, o Sr. Realejo Amargus e Tunico são 
utilizados para defl agrar a opressão existente no 
mundo do trabalho. O show não pode parar. Os 
números passam a ser executados por um palhaço 
desempregado que se oferece para trabalhar no circo 
em condições precárias. Ele traz em suas confusas 
memórias as lembranças seu parceiro Sequela, um 
palhaço que se perdeu no mundo por não caber 
mais nele.Com cerca de 8 músicas compostas para 
o espetáculo a trilha sonora costura a dramaturgia 
fazendo a função de um narrador relacionando os 
temas abordados em cena.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro, tel. 3221-4704. Terças e quartas às 20h. Entrada franca.

ele leia a história, mas quando ele inicia, é 
interrompido por um som de sinos. Quando 
os dois procuram de onde vem tal som, 
surge Kazani, que transporta todos para 
a Fábrica Mágica, um universo fantástico 
onde tudo é possível. A cada badalar do 
sino e movimento das engrenagens, Ly 
é transportada para outro universo com 
novas atrações, sempre acompanhada 
pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da 
interação entre Alan e Ly e compete por 

sua atenção. Essa disputa irá seguir e se 
fortalecer até o último ato, onde ocorre 
o confronto fi nal, quando Ly conseguirá 
transmitir aos dois o poder da amizade 
e união, mostrando que é possível com-
partilharem suas habilidades, assim como 
os livros e os tablets, que compartilham 
seus conhecimentos com seus leitores.

 
Serviço:  Esquina da R. Vergueiro com Av. Ricardo Jafet,  

Ipiranga. Terça a sexta às 20h, sábados e domingos às 16h, 
18h e 20h. Ingressos: R$ 30 e R4 50. Até 20/5.

Circo dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica”.

Beatles 4Ever apresenta o show, “O Sonho não Acabou”.

Cena da peça Adoráveis Criaturas Repulsivas.
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