Página
ág a 8

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de maio de 2018

Lazer & Cultura

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Cacá Diniz

Infantil

João Caldas

O espetáculo para crianças
“Salve, Malala!”, da Cia.
La Leche tem montagem
livremente inspirada na
história de Malala Youzafzai,
garota paquistanesa premiada
com o Nobel da Paz por
sua luta pelos direitos das
meninas e mulheres ao estudo

No trabalho a capacidade de liderança cresce. Priorize as tarefas de
curto prazo, que dependem apenas
de você. Deve confiar nas percepções
e nos sentidos, dando valor à intuição
que se mostrará acertado. Uma sociedade será retomada com firmeza e
determinação. 25/725 – Verde.

O contato com gente animada e
otimista será contagiante para a
realização dos planos que estão em
sua mente. Nem todas as percepções
são claras no início, por isso pense
mais. Aumentam as chances de encontrar soluções em negócios e nos
assuntos domésticos e familiares.
95/695 – Azul.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões financeiras.
Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser roubado,
perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua descrença
não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. Brigar ou ser
ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar dificuldades.
Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte:
03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para conseguir namorado: Se a sua vontade de encontrar
um novo parceiro é muito grande, nada melhor do que fazer
a simpatia para abrir o seu caminho para o amor e arranjar
um namorado. Vai precisar de 1 rosa branca 1 copo com água
1 colher de açúcar e 5 gotas de essência de alfazema. Deixe
a rosa no copo com água até que todas as pétalas caiam.
Assim que isso acontecer, recolha as pétalas, junte com a
água do copo e mais 2 litros de água pura. Tome um banho
usando esta água e, quanto faz este ritual, mentalize o seu
desejo de arrumar um namorado se realizando.

Divulgação

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

O dia pode trazer doenças, preocupações, insônias e aborrecimentos
familiares ou profissionais. Alguns
obstáculos serão contornados com
firmeza e segurança em relação a
metas que deseja atingir. Precisa
preparar tudo e só fazer de forma
bem pensada e planejada. 31/131
– Vermelho.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Com o Sol em seu signo aumenta
a disposição para relacionar-se sexualmente. Nesta segunda é importante confiar nas percepções e nos
sentidos, dando valor à intuição e à
premonição. Os resultados chegarão
próximo ao seu aniversário, saiba
esperar até lá. 39/339 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Procure colocar um pouco mais de
diversão e lazer em sua vida. Com a
Lua em Aquário pode surgir decisões
e ímpeto para a ação. Se estiver
preparado poderá logo retomar a atividade que foi interrompida. Atitudes
honestas e sinceras serão bem aceitas
no seu ambiente. 53/753 – Marrom.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila
Mariana, tel. 5080-3000. Sexta (4) e sábado (5) às 21h
e domingo (6) às 18h. Ingressos: R$40 e R$ 20 (meia).

Serviço: Tupi or not Tupi, R. Fidalga, 360,
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (5) às
21h30. Ingresso: R$ 120.

O Sol no signo anterior ao seu, acentua as dificuldades sociais e dá um
ímpeto para mudanças necessárias
em vida. Atitudes honestas e sinceras serão bem aceitas no ambiente. O
dia pode ter preocupações, insônias
e aborrecimentos familiares. Poderá
obter a realização de um desejo.
31/531 – Cinza.
É o momento de cultivar as ideias
inovadoras e conseguir uma
orientação de vida mais abrangente.
Dê valor à intuição e à premonição
que se mostrarão correto nesta
segunda. O relacionamento sexual
fica intenso e o aproxima da pessoa
amada. 35/735 – Verde.

Uma promoção ou melhoria da
condição material poderá se realizar
enquanto o Sol estiver em Touro. E
acima de tudo a Lua em Aquário ajuda a apimentar o desejo e estimular
o romance. Colabore com os demais
e mantenha a rotina de vida no final
do dia. 59/459 – Azul.

Os resultados do que esteja em
andamento devem aparecer nesta
metade do mês de maio. Deve
confiar na percepção e nos sentidos, dando valor à intuição e à
premonição que serão corretas. O
Sol na casa três leva a mudanças
que tornam necessárias, até mesmo
sexualmente. 04/804 – Amarelo.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 07 de Maio de 2018. Dia de São Juvenal, Santo Augusto, Santa Flávio Domitila, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude
é a inteligência. Dia do Silêncio. Hoje aniversaria a cantora e
compositora Lady Zu nascida em 1958, o ex-jogador e técnico de
futebol Carlos Araújo que completa 56 anos e a atriz e cantora Traci
Lords que nasceu em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem por hábito a prudência na
hora de avaliar os outros. Costuma conhecer bastante as formas
de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem
com pessoas de qualquer classe. O lado humanitário e desapegado
o estimula a ser mais brincalhão e ousado. Normalmente tende à
magreza, mas sem exageros. No lado negativo tem tendência a
manipulação e assim tem dificuldade para manifestar os verdadeiros sentimentos.
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.
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Legou ao mundo do (?) Costa,
atriz de
futebol Messi e
A (?): Maradona "Pega
com muita animação Pega"

Costumam ser destinadas ao Plano Nacional de Reforma Agrária
Trava giratória
Nordeste
de portas
(abrev.)

Acessório
essencial
à maquiadora
(?) de arnica: trata
lesões
Carboidrato do
café da
manhã
brasileiro

Vazamento de (?),
tragédia
ecológica
Alimento de
bovinos
em criadouros

Errar,
em inglês
Desprovido
de miolo

(?) Maiden,
banda de
heavy
metal
Obstáculo
linguístico
aos imigrantes

Frio, em
inglês
Estímulo
olfativo
Pai de
Cam, Jafé
e Sem
(Bíblia)

Coreografia
que une
torcidas
no estádio
Vide
(abrev.)
Orvalho
da noite

Intenção
criminosa
(jur.)
Ocasião
Preparar
(o cavalo)
para
montaria
Henri (?),
pintor de
"A Dança" e
"Odalisca"

Papo (pop.)
Réu da
Inquisição
(Hist.)
"Nacional",
em
BNDES
Enfurecer

Local da
recepção
do hotel
Juiz que
sucedeu a
Sansão
(Bíblia)

O
indivíduo
amalucado (pop.)
"Hormônio", em
"testosterona"
Trabalhos
realizados
pela
feiticeira

BANCO

Aluguel,
em inglês
551, em
romanos
Formação
em que
deságua
o Nilo
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Solução
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Está mais envolvido com a pessoa
amada, desejando viver intensamente casa momento. Não desista de seus
planos que poderão se realizar neste
resto de maio desde que acredite
neles. A Lua em Aquário faz o ritmo
acelerar e o poder de liderar aumentar nesta segunda. 65/365 – Violeta.

A romântica e irreverente compositora e cantora Angela RoRo
faz show intimista acompanhada
do músico Ricardo MacCord. No
repertório composições novas
do CD Selvagem e seus sucessos
históricos e implacáveis. Angela
Ro Ro, que tem esse apelido por
conta de sua risada grave e rouca,
traz, além de sua verve irrefutável
musical, o seu carisma e seu senso
de humor característico. No repertório, a inédita Portal do Amor,
além de O que me resta, Amor,
Meu Grande Amor (todas de sua
autoria, esta última parceria com
Ana Terra) e Escândalo (Caetano
Veloso), entre outras.

P

O Sol em Touro dá maior atividade
social e definição dos negócios que
estiver realizando. Cuidado com a
intolerância à interferência de outras
pessoas na sua vida. A satisfação
e equilíbrio pessoais melhoram a
vida sexual e a intimidade a dois.
45/445 – Branco.

Depois de lançar os discos Feito
Pra Acabar (2010) e De Graça (2014)
Marcelo Jeneci se lança em um novo
desafio: subir ao palco sozinho. Neste
show solo, que acontece de 4 a 6 de
maio, o cantor e compositor apresenta
músicas inéditas e sucessos, como
Felicidade, Pra Sonhar, O Melhor da
Vida, Quarto de Dormir e A Vida É
Bélica, entre outros.
Pela primeira vez, o artista se despe
completamente de toda a estrutura de
banda para mostrar suas canções em
estado bruto, do jeito que vieram ao
mundo. Entre piano, sintetizadores
e sanfona no palco, Marcelo Jeneci
mostra os dois mundos que colidiram
com sua formação musical: o do instrumentista e o do cancioneiro/cantor.
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Conviver com gente animada e
otimista será contagiante para a realização dos planos que estão em sua
mente. Organize sua vida, coloque
tudo nos seus devidos lugares. Pela
manhã, com a fase da Lua Minguante
pode faltar colaboração e aumentar
os conflitos entre vontades. 66/466
– Vermelho.

Amor
e Humor

Desafio

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

Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua vai para a fase minguante transitando em Aquário
e isso aconselha a conter a ânsia por novidades, apenas encerrando o que não dá mais. Mercúrio em bom
aspecto com Netuno irá até o final desta semana suavizar os contatos e facilitar os diálogos para tratar
das situações pendentes. Pela manhã, com a fase da Lua Minguante pode faltar colaboração e aumentar
os conflitos entre vontades. Mas à tardinha Júpiter eleva os ânimos e nos dá maior confiança e força de
vontade para progredir.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Rua Amador Bueno, 505.
Sábado (12) às 16h e sábado (26) às 17h. Entrada franca.

3/err. 4/ansa — cold — hall — iron — rent. 5/sorgo. 7/matisse.

Horóscopo

Marcelo Jeneci.

Hernandez e Léia Rapozo. Iluminação:
Grissel Piguillem.

RG

Mensagem de Julie Redstone
Nós lhe enviamos muito amor e todas as bênçãos durante este tempo.
Há um esforço concentrado por parte destas forças que desejam
impedir a expansão da luz, que tentam criar confusão nas mentes e
nos corações das pessoas.
Esta confusão é criada quando energias negativas afetam a consciência
e até a percepção sensorial, de uma maneira que cria um sentimento
de medo e falta de segurança.
Ameaças são percebidas que não existem na realidade física, mas
que são feitas para parecerem reais.
Pensamentos e até sentimentos são criados que podem parecer
familiares ou mesmo reais, mas não são a verdade que o seu coração
conhece.
Estas energias estão operando fortemente na Terra agora, tentando
dissuadir aqueles amados que estão a serviço do amor e da verdade.
Pedimos que você mantenha este conhecimento em seu coração, e
que você faça um esforço concentrado para se afastar dos pensamentos,
sentimentos e energias do medo.
A energia do medo tenta convencê-lo de que Deus não é real, e que
você está sozinho.
Esta energia foi firmemente arraigada no planeta há muito tempo
e muitas almas que têm longas histórias na Terra passaram a aceitar
isto como a realidade.
Amado, o seu coração divino é muito mais real do que a energia
mais forte do medo.
Seu coração está falando com você em todos os momentos, de todas
as maneiras, e você tem a capacidade de se afastar do envolvimento
que o manteve na servidão.
O que é necessário agora é somente a sua vontade de experimentar
algo novo e de se afastar dos velhos hábitos e percepções.
Com todo o nosso amor e bênçãos
Regina Drumond

que elas querem e acreditam. O imaginário
poético e criativo é acionado para discutir a
importância do aprender e a busca por um
mundo mais igualitário. Com, Alessandro
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AS ENERGIAS DA ILUSÃO

Cena da peça Salve, Malala!
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Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. Sextas às
21h e sábados às 21h30, domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 24/6.

m “Salve, Malala!”, o rei de uma
aldeia em algum lugar do mundo
promove uma guerra contra as
escolas para meninas e os outros direitos
de seus habitantes. Porém, as crianças
Sofia (Léia Rapozo) e Yan (Alessandro
Hernadez) ocupam a escola em que
estudam e revivem suas memórias para
contar as histórias de professores e
outras pessoas que resistiram às ordens
do rei.Os dois resolvem, então, fazer
uma campanha para que as meninas
e meninos da aldeia lutem e resistam
às decisões impostas. A peça instiga
as crianças a agirem em favor daquilo
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Sucesso de público e crítica “Diálogo Noturno Com Um
Homem Vil” com Aílton Graça e Celso Frateschi, volta aos
palcos a partir de 4 de maio. A peça apresenta dois personagens: Escritor e Carrasco. Assassino e vítima travam um
diálogo dentro da noite e o que parecia ser apenas mais um
ato brutal, torna-se uma profunda reflexão sobre a vida, a
morte, a violência, o poder e a liberdade.
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Aílton Graça e Celso Frateschi.
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Reestreia

