
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de outubro de 2018

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.

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 29 de Outubro de 2018. Dia de São Petrônio, São 
Abraão de Rostov, Santa Ermelinda, São Narciso de Jerusalém, São 
Colmano, e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. 
Dia Nacional do Livro e Dia da Vacina. Hoje aniversaria o ator 
Richard Dreyfuss que faz 71 anos, a ex-atriz Lídia Brondi que faz 
58 anos e a atriz Winona Ryder que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau possui uma persona-
lidade carismática, altamente intuitiva e sensível que o leva a 
alcançar o sucesso. É um sonhador com lados extremos na sua 
natureza o que o leva a ter oscilações de humor. Tem também um 
irresistível impulso para fugir à estagnação e mudar sempre, em 
todas as áreas de sua vida. O raciocínio lógico lhe será sempre 
produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção mágica 
das coisas que lhe inspiram constantemente. Precisa sempre 
manter a suavidade na ação. No amor, antes de desistir, lembre-
se de que como em tudo, as difi culdades podem ser superadas.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário 
do que refl ete nele. Um homem vendo-se no 
espelho sendo solteiro é sinal que se casará 
logo. Se o espelho refl ete bem indica alegrias, 
caso contrário tristezas. Números de sorte:  41, 
46, 61, 70 e 93.

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

Esta segunda é o vigésimo dia da lunação. A Lua transita plena em Câncer neste começo de semana, por isso a fase 

é boa para rever situações e se reposicionar. No entanto, como é de se esperar que outros façam o mesmo, não é um 

bom período para assinatura de contrato, por exemplo, pois estará sujeito à mudança de opinião em termos ora 

de acordo. A Lua canceriana dá proximidade com a família e aconselha e fazer aquilo que já estiver programado 

e evitar expectativas demasiadas em relação aos resultados ao improvisar neste dia. 
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É preciso renovar sua vida e en-
contrar a harmonia para viver seus 
afetos. Estará intenso e precisará 
mostrar isso na relação afetiva. Há 
muita energia e motivação neste 
começo de semana. Momento é 
reencontrar valores que fi caram 
para trás e colocar suas ideias em 
prática. 97/497 – Vermelho. 

As atividades realizadas neste co-
meço de semana devem dar bons 
resultados. Por isso nesta segunda o 
período é infrutífero para qualquer 
coisa nova e de última hora. O Sol 
no signo oposto, na casa sete leva 
a tomar decisões e obter lucros. 
73/573 – Branco.

Ficar atento ao que se passa ao 
seu redor é importante, em todos 
os setores de sua vida. Decisões 
importantes ou atividades para as 
quais esperamos desdobramentos 
futuros não devem ser iniciadas. 
Fará contatos que serão decisivos na 
vida amorosa e social. 55/655 – Azul.

Viva intensamente as fortes emoções 
que um novo sentimento proporcio-
na neste começo de semana. Nada de 
pressa, vá aos poucos chegando ao 
coração de quem ama. Conviva mais 
com a pessoa amada e fi que em seu 
ambiente. 36/536 – Cinza.

Momentos perturbadores podem 
ser vividos na área amorosa se não 
souber demonstrar seus afetos. A 
fi rmeza e a calma diante de situa-
ções de risco e de alguma crise se 
constituem no bom caminho. Pre-
pare-se para surpresas até o fi nal 
desta primeira semana de novembro. 
52/452 – Amarelo.

Aproveite cedo pela manhã e arru-
me, assuma compromisso, atualize 
e execute as pequenas tarefas. No 
amor irá sentir-se ainda mais atraído 
pela pessoa amada. As atividades 
realizadas familiares enquanto a 
Lua está em Câncer  geralmente 
dão bons  resultados. 97/497 – Verde.

Com a Lua em Câncer saia da rotina 
em tudo até o fi nal do dia. O Sol em 
seu signo é bom para realizar viagens 
e comemorar com amigos um mo-
mento especial. Analise o seu modo 
de agir e melhore a comunicação 
com todos, principalmente no amor. 
85/585 – Cinza.

Comece a traçar novas metas e 
leve adiante antigos projetos que 
foram bem pensados. A fi rmeza e a 
calma diante de situações devem ser 
mantidas. Procure cuidar mais do 
lado espiritual, rezando e meditando 
mais nesta fase mais delicada do ano 
que está vivendo. 81/681 – Azul.

Arrume, assuma compromisso, atua-
lize e execute as pequenas tarefas. 
Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto. Man-
tenha maior contato com vizinhos e 
conhecidos que possam apoiar suas 
atitudes. Atividades que exijam 
precisão devem ser realizadas agora. 
87/887 – Marrom.

Determine objetivo e um rumo à sua 
carreira para o começo de novembro. 
Siga o que a sua intuição indicar 
neste momento para poder acertar. 
Deve fazer um check-up, não seja 
negligente com sua saúde neste 
fi nal de ano. Ela pode sofrer pelos 
excessos cometidos. 23/423 – Cinza.

Irá superar as difi culdades com 
coragem e boa disposição já na 
primeira semana de novembro. Isso 
fará vislumbrar novos horizontes 
e chances novas deverão surgir 
na sua carreira. Olhe para frente, 
acredite mais em você e invista 
em levar adiante o que começou. 
25/425 – Branco.

Com a Lua canceriana aproveite para 
cuidar da família. Arrume, assuma 
compromisso, atualize e execute 
as pequenas tarefas. Seja direto e 
prático nos assuntos profi ssionais 
ou comerciais para obter bons re-
sultados que melhoram seus lucros. 
74/474 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas inoportunas: Material 
necessário: 1 punhado de erva cidreira;1 pedaço 
de pano bran co; 1 pedaço de papel com o nome 
da pessoa; Com o pano faça um saquinho, coloque 
dentro a erva e o papel com o nome. Ao sair de 
casa, leve este pacote e coloque numa planta 
seca ou árvore seca, fazendo o seu pedido.
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O azeite de
oliva com

menor
acidez

O cheque
passível
de invali-

dação

"(?) Me
Bodied",

sucesso de
Beyoncé

Disfunção
(?), impo-

tência
masculina

Marisa
Orth, atriz
e cantora
paulistana

O sentido
da rotação
da Terra
(Geog.)

Secreção
intensa

durante a
malhação

Notícia
comum 
no meio

financeiro
(?) Alteza, 
tratamento

dado a
princesas

Ave cujo
nome é 

um palín-
dromo

Plantação
típica do
cinturão
verde

Cuidaram
de

(animais)

O curso
feito por
futuros

militares

A paciente
do geriatra

Etiqueta
com algum
tipo de in-
formação

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

"Pede o
guloso
para o

(?)", dito
Informação
exigida por
sites de

encontros

Ajuda o
novo em-
presário,
no Brasil

Entediado
de tudo

(francês)

A parte
verde do
arranjo
floral

(?) Neto,
prefeito de
Salvador
(2017)

Serviço
pós-venda
de lojas
virtuais

Que
passaram
a situação

inferior

Estação de trens 
para passageiros

(?) Gryzinski, bloguei-
ra da "Veja" (2017)

Situação que caracte-
riza o "overbooking" 

na aviação comercial
Fiasco (bras.)

Época
Show

erótico de
boates
Sem

dinheiro
(a conta

bancária)

"Ar", em 
"aerofagia"
Desejo de
vingança

Sulca 
(a terra)
Ponto, 

em inglês

Otto Dix,
pintor

(?) Resnais,
cineasta

(?) Marins,
atriz

"Corre" 
(o cavalo)

O coleste-
rol LDL

Município
baiano

Dura;
hirta

Retrato,
em inglês

Metade do
diâmetro
(Geom.)

Menciono

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.
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Cena de “Doce traição”.

“Doce traição” conta a estória do possível fi m do casamento 
de Laura e Otávio (em tempo real). A ação se passa numa noite 
na sala do apartamento para onde os dois se mudaram recente-
mente e lá pretendem renovar sua vida a dois. No entanto, em 
meio aos quadros que precisam ser pendurados nas paredes e 
caixas fechadas, um bilhete anônimo desencadeia divertidas e 
inusitadas situações deixando Laura e Otávio surpresos com 
acontecimentos que podem mudar o rumo da estória. Com Julia 
Marques e Theo Hoffmann.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Vila 
Andrade, tel. 2122-4087. Domingos às 19h (exceto 11/11). Ingresso: R$ 50. Até 16/12.

Fábula
Depois de várias parcerias em espetáculos 

teatrais adultos, os atores Victor Mendes e 
Gero Camilo criam seu primeiro espetáculo in-
fantil. Ao lado das atrizes convidadas Luciana 
Carnielli e Nathália Alfi eri, a dupla apresenta 
a peça Umbigoentre que estreia no próximo 
dia 4. A concepção parte do fantástico para 
abordar questões do universo infantil, como 
a aceitação na turminha. De forma divertida, 
Umbigo trata de temas importantes como a 
diferença e o preconceito. A fábula conta a 
história de Aderbal, um menino que faz uma 
descoberta muito importante em seu próprio 
corpo: Ele não tem umbigo. Desesperado 
após conferir uma dezena de vezes a situação 
da sua barriga, ele decide sair em busca de 
uma explicação e entender como será sua 
aceitação a partir de agora, que é diferente 
dos outros. Quando ele vai tomar banho de 
piscina no clube, a revolução é geral e uma 
grande discussão acontece na sua presença. 
Essa situação revela os preconceitos da so-
ciedade e Aderbal fi ca triste e sozinho.

Sesc Interlagos, Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque 
Colonial. Domingos às 15h. Entrada franca. Até 16/12. 

A peça “Lúcifer - Estrela da Manhã” acontece em um 
luxuoso piano bar, dois irmãos vivem um embate no qual 
um tenta convencer o outro a voltar para casa. Tudo isso 
é assistido por uma garçonete não tão discreta. Seria 
algo comum, não fosse pelo fato desses irmãos serem 
anjos, um deles é o famoso anjo caído, Lúcifer, Estrela da 
Manhã,  a casa referida ser o Inferno e a garçonete, um 
demônio disfarçado. Em um delicioso duelo, luz e sombra 
se misturam colocando em xeque a fé e a ordem divina 
do universo. Quem irá prevalecer? Prevalecerá um dos 
lados? Com Yago Senciani, Ronney Thiago e Shayy Freitas.

Serviço: TOP Teatro, R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, tel. 2309-4102. Quintas 
às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 22/11.

Show com Dani Mattos & Toque de Bambas traz o melhor do samba.

Dani Mattos & Toque 
de Bambas apresentam 
o espetáculo Cronistas 
da Cidade

Com a concepção artís-
tica e musical de Dani 
Mattos e Tito Longo, o 

projeto realiza um encontro 
da poesia de Vanzolini e as in-
venções musicais de Adoniran 
Barbosa. No repertório, clás-
sicos de Adoniran Barbosa, 
Osvaldo Moles e  Paulo Van-
zolini: Um samba no Bixiga; 
Conselho de Mulher; Saudosa 
Maloca; Vila Esperança; Juízo 
Final; Luz da Light/Acende 
o Candeeiro ; Samba Italia-
no; Apaga o Fogo, Mané; O 
Casamento do Moacir; Praça 
Clovis; Samba Erudito ; Leilão; 
José; Triste Margarida ; Patrão 
e Cachaça . Além de Diálogos 
das radionovelas da Record. 
Para essa apresentação, o 
grupo é formado por Dani 
Mattos (voz, direção musical 
e artística), Tito Longo (vocal, 
cavaquinho, arranjos e direção 
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musical); Marcelo Martins (7 
cordas), Marcos Brito (baixo 
elétrico), Iuri Salvagnini (acor-

deon), Koka Pereira (percus-
são) e participação de Edu 
Batata (vocal e percussão).

Serviço: Museu da Casa Brasileira, 
Av. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano , 
tel. 3032-3727. Domingo (11) às 11h. 
Entrada franca.
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Comédia Romântica
Ricardo Espigado

Não corra
Neste dia de sua vida, acredito que 
Deus quer que você saiba... 
... Que correr para resolver tudo, ou 
para “estar pronto”, não fará um bem 
maior a você.
Caminhe resolutamente, mas não cor-
ra. Há uma diferença. Correr elimina a 
resolução, muitas vezes substituindo
-a pelo pânico ou irracionalidade ou, 
na melhor das hipóteses, por escolhas 
não muito bem pensadas. 
Então, continue caminhando. Não 
pare. Mas não corra. Não participe 
de uma prova de velocidade. Clareza 
e solidez levam você lá sempre.Você 
sabe exatamente por que recebeu 
esta mensagem.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch
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