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São Paulo, terça-feira, 30 de outubro de 2018

Musical

Depois de um ano
em cartaz como
protagonistas de um
dos maiores hits da
história da Broadway,
as estrelas de Wicked,
Myra Ruiz e Fabi
Bang se encontram
novamente no show
inédito “De Volta a OZ”

Segurança x Liberdade

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

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

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)

Peixes
(19/2 a 20/3)

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é independente e precisa de liberdade
para se dedicar aos seus diversos interesses. Deve estar apaixonado ou em
boas companhias para sentir-se feliz e satisfeito. Muitas pessoas nascidas
nesse dia serão reconhecidas como grandes atores, músicos ou comediantes.
Sempre terá forças e condições para enfrentar a ação das pessoas de má fé.
Tenaz e insistente em seus propósitos poderá obter o êxito pelo esforço e
pela correta utilização de seus talentos. A grande possibilidade de tornar-se
uma pessoa admirada pode ser transformada em uma liderança positiva e
respeitosa no ambiente em que vive.
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.

Rei, em
latim
Genitor
(fam.)
Relação
sexual
Prato com
abacate
O último da
Rússia foi
Nicolau II
(Hist.)

O extremo
da perfeição (fig.)
Mar (?):
banha a
Grécia e a
Turquia

Latiu
(o cão)
Vinícius
de Oliveira, ator
carioca

Utensílio
da área
de serviço

Zeca
Pagodinho,
sambista
Ceder

(?) orbital: nela
se insere
o olho
Medida
agrária
Fatos;
ocorrências

Que
está sem
dormir
(pop.)

Maior
(síncope)

Apelido do
ex-boxeador Acelino Freitas

Sobra

Mauro (?),
dramaturgo
paulista
Retuíte
(abrev.)
Faz uso
da faca

Peixe que
ilustra a
nota de
cem reais
Punta
(?) Este,
balneário
uruguaio
Perda acelerada
de massa óssea,
comum durante o envelhecimento (Patol.)

BANCO

O mais midiático dos
prêmios do
Cinema

Os serviços prestados pelos
Correios
70

Solução
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Simpatias que funcionam
Para seduzir: Pegue 1 papel sem pauta, de sua cor
preferida e escreva o seu nome completo, seguido do
nome dele e as datas de nascimento de ambos. Depois,
desenhe um coração em torno do que foi escrito e vá
escrevendo nomes e datas por cima de tudo, até que fique
ilegível. Dobre o papel até transformá-lo numa bolinha
bem pequena; queime-a na chama de 1 vela vermelha e,
enquanto o papel estiver queimando, diga isto: “Luminosa
é a chama/ Brilhante é o fogo/ Vermelho é a cor do meu
desejo”. Repita este refrão 9 vezes seguidas, diante da
vela. Depois, guarde as sobras da vela e as cinzas do papel
numa caixinha de fósforo. Nunca conte para ninguém
que fez esta simpatia, certo?

TERÇA 30 de Outubro de 2018. Dia de São Ponciano, São Lupércio,
São Geraldo de Potenza, São Zenóbia, e Dia do Anjo Lelahel, cuja virtude
é o idealismo. Dia da Decoração, Dia do Material Bélico, Dia do
Lobinho, Dia do Comerciário e Dia do Balconista. Hoje aniversaria
o ator Kevin Pollack que faz 61 anos, o ex-jogador de futebol e ex-técnico
Diego Maradona que completa 58 anos, o ator João Vitti que nasceu 1977
e a atriz Natália Lage que chega aos 40 anos.

Prefixo de
"endorfina"
Tipo de
cerveja
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OVOS - Ver, notícias muito positivas. Muitos ovos, fortuna que se aproxima. Quebrados, intrigas. Estragados,
ciúmes. Colhe-los, felicidade no jogo. Chocos, aumento
na família. Ver nascer dele, gravidez ou parto próximo.
Come-lo, melhoria de posição. Compra-los, novos amores.
Números da sorte: 15, 23, 41, 69 e 83.

Comemorações e aniversariantes do dia

Inácio de
Loyola: o
primeiro
jesuíta
Espada
curta dos
povos
bárbaros
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Dicionário dos sonhos

Evite locais tensos à noite. Nas suas
atividades o mau aspecto planetário
com a Lua em Câncer aconselha a
evitar grandes expectativas. Dê mais
carinho e a atenção e terá afeto de
todos a sua volta, sem mudar ou
alterar a rotina nesta terça. 22/122
– Branco.

Variedade
de uva
originária
do Brasil
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Pode estar descontente com os
resultados esperados. Mantenha a
calma ao lidar com suas emoções
e desejos mais íntimos. Neste dia
será bom evitar rompantes ou tomar
iniciativas. A disposição com que se
aproxima poderá causar decepções e
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Com a Lua em Câncer aumenta
a impaciência, fazendo com que
os detalhes sejam negligenciados.
Atitude imprudente poderá ser
tomada. Use a força do seu pensamento positivo, alterando sua
visão e o seu modo de pensar. Seu
sucesso ou fracasso depende só de
você. 57/657 – Azul.
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Uma das ca- Meia argentino (?) Alckmin, primeira- Sinalização abaixo
racterísticas das nove- que joga
de semáforos
dama do Governo
las de cavalaria (Lit.) no Fla
de SP
Elétrodo
Papai (?), lendário
(2017)
(fut.)
(2017)
positivo
morador
da Lapônia
Ela, em inglês
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Use de boas intenções e faça só coisa
que o agrade, e que aumente os seus
lucros. Pode alcançar uma posição
financeira melhor se usar uma atitude positiva até o final da semana.
Caprichos e sentimentos pessimistas
podem obstruir sua felicidade, por
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Precisa reconhecer o valor do que
conquistou. O Sol e a Lua fazem mal
aspecto que aconselha a não se expor
a situações com potencial de confusão, como locais tendentes a brigas.
A Lua em Câncer gera aumento da
ansiedade e possibilidade de grande
insatisfação. 57/457 – Verde.

Boa comunicação com a família.
Precisa usar de organização e uma
maneira mais prática de agir, para
tudo melhorar. O relacionamento
sexual pode trazer muito prazer
durante esta semana, tendo muita
satisfação e alegrias na intimidade
a dois. 56/456 – Verde.

Poderoso
alucinógeno
encontrado
em cactos
Modo de
observação
sem o microscópio

V

A Lua leonina a noite vai aumentar
o brilho e ajudar a superar atrasos
e imprevistos. O final do dia faz as
coisas saírem como o desejado e
o dia assume caráter danoso e de
dificuldades quase insuperáveis.
Saia da rotina e divirta-se, sempre
ouvindo e respeitando opiniões.
36/336 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que
estão sendo feitas em sua vida. Muita
afetividade e à índole correta torna
nossos relacionamentos mais francos
e realistas. Aproxime-se das pessoas
amigas e volte-se às suas raízes,
permanecendo mais tempo perto dos
pais, filhos e irmãos. 98/598 – Branco.

Precisa saber o que quer neste mês
de novembro. Momentos agradáveis
com amigos e a pessoa amada. Terá
definição de sua vida, porém evite a
dualidade e a falsidade, defeitos de
seu signo. O dia não traz felicidade
nas relações amorosas, mas dá bons
lucros e êxito no trabalho 24/824
– amarelo.

www.coquetel.com.br

V

O momento é bom para dar dimensão
maior ao seu trabalho, mas dentro da
realidade. É preciso fazer tudo com
calma e evitar gente chata. Precisa
fazer as concessões necessárias
diante das dificuldades. Terá muita
segurança, e harmonia em seu lar.
67/167 – Branco.

Na vida a dois as surpresas causam
efeito muito favorável ao relacionamento. O desejo por alimento
aumenta e a preguiça também. Diga
abertamente dos seus sentimentos
demonstre seu otimismo. Pode dedicar-se mais ao trabalho, mostrando
sua competência. 55/355 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

G

Esta terça é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua continua e m Câncer até o final da noite desta terça. A Lua ingressa
em Leão no final do dia aconselha a observar que coisas iniciadas nesse período podem se desenvolver de maneira diversa da que foi imaginada a princípio. Lua em Leão ajuda a prestigiar pessoas de que gosta dando atenção e irradiando
calor humano. Durante todo o dia a tensão nos relacionamentos acompanha esse momento do ângulo negativo entre Sol
e Lua entre o anoitecer e o final da noite. Por isso muita calma principalmente durante a tarde e a noite desta terça-feira.
Com a Lua em Leão no final da noite
fará com que os detalhes sejam
negligenciados. Livre-se do que não
lhe serve mais em sua vida de forma
decisiva neste feriado. No amor,
diante das dificuldades aumento da
ansiedade e possibilidade de grande
insatisfação. 94/394 – Vermelho.

Neale Donald Walsch
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino,
1000, tel. 2076-9700. Sábado (3) às 21h30. Ingresso: R$ 20.
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Simples Toque e Nave Ave.

Capital Inicial lança o bundle “Sonora 2”, com as canções “Atenção”
e “Nada Vai Te Machucar”. Disponíveis nas plataformas digitais de
áudio aqui, as duas músicas fazem
parte do novo projeto de inéditas
da banda, que já apresentou ao
público os singles “Não Me Olhe
Assim”, “Tudo Vai Mudar”, além
de “Seja o Céu” e “Tempestade”que compõem o primeiro bundle
do novo trabalho.Composta por
Dinho Ouro Preto, Alvim L e Lucas
Silveira, “Atenção” ganhará um
vídeo animado, com ilustrações de
Orlando Merola e direção do Studio
M. Já “Nada Vai Te Machucar”, parceria de Dinho Ouro Preto e Alvim
L, chega com um conceitual clipe
gravado em estúdio. Confira o clipe
aqui: ( https://www.youtube.com/
watch?v=qJG3IRvreqQ)
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26 Anos, Arrepiado, Ser, Olho
Animal, RobotII, Homem Carbono,
Cão Vadio, Vou Rolar, Deus Devorador, Berro, Transcendental,

Nota

O

Patrulha do Espaço.

Neste dia de sua vida, querido(a)
amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba...… QUE SEGURANÇA NÃO É ALGO QUE VOCÊ
DEVERIA BUSCAR NO FUTURO...Alegria é o que você deveria
buscar. Segurança e alegria podem
não vir no mesmo pacote. Podem
vir… mas também podem não vir.
Não há garantia. Se sua principal
preocupação é uma garantia de
segurança, você pode nunca experimentar as verdadeiras alegrias da
vida. Isto não é uma sugestão para
que você se torne imprudente, mas
um convite para você pelo menos
se tornar ousado.
Amor, Seu Amigo,

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Segunda (5) às 21h. Ingressos:
de R$ 100 a R$ 140.
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Horóscopo

Reflexões

que quer tudo feito do seu jeito.
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Fundada pelo baterista Rolando
Castello Junior, a Patrulha do Espaço apresenta show que encerra a
turnê de despedida da banda, numa
emocionante retrospectiva de seus 40
anos de rock’n’roll. Além do pioneiro
baterista Rolando Castello Junior, o
grupo tem os multi-instrumentistas
Rodrigo Hid e Marcello Schevano
(revezando guitarra, teclado e vocal),
além do baixista e vocalista Luiz Dominguez e da cantora Marta Benévolo.
O show comemorativo reúne músicos
representantes de duas das formações
da banda. Canções representativas
das quatro décadas da atividade da
Patrulha do Espaço serão ainda interpretadas pelo elenco de convidados
especiais que selecionaram sucessos.
No setlist, músicas como Não Tenha
Medo, Columbia, Festa do Rock, Meus

Leandro Almeida

verde que sempre foi rejeitada,
sofreu preconceito e, por isso,
tem dificuldade em se relacionar. Fabi Bang viveu Glinda,
uma garota popular, tagarela e
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Despedida

Fabi Bang e Myra Ruiz.

ângulo, contando a origem da
famosa Bruxa Má do Oeste,
Elphaba, e da Bruxa Boa do
Norte, Glinda. Myra Ruiz deu
vida a Elphaba, garota de pele

T

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (3)
às 21h e domingo (4) às 18h. Ingresso: R$ 30.

C

O

O compositor, cantor e multi-Instrumentista Egberto
Gismonti, após anos de reclusão em processo criativo,
apresenta show inédito em formato quarteto. Recémchegado de uma turnê pela Europa, Gismonti, interpreta
sucessos da carreira e musicas experimentais nunca
antes mostradas ao público. Com 50 anos de história, o
músico é exímio na execução do piano e combina sons
de órgão, sintetizador, violão e flautas indígenas em seus
arranjos. No palco, Egberto Gismonti (piano e violão),
Graziela Dellagerisi (voz), Rafael Martini (acordeon)
e Felipe José (violoncelo). Entre as composições do
programa do show, além das inéditas, destaque para
Realejo e Dança, Um Anjo, Palhaço, Sonhos de Recife,
Forrobodó, A Fala da Paixão, Frevo, Sanfona, 7 Anéis
e Infância.

om direção de Daniel
Salve e direção musical
de Jorge de Godoy, o
encontro vai celebrar os 15
anos do musical na Broadway
e os 2 anos da estreia no Brasil, que aconteceu em 2016.
Myra e Fabi vão relembrar
canções como O Mágico e Eu,
Desafiando a Gravidade, Ódio,
Popular, Venha Ver, Não É Pra
Mim e For God, entre outras.
E também vão contar histórias
vividas durante a temporada
do espetáculo, curiosidades
de palco e dos bastidores. No
espetáculo Wicked as personagens do clássico O Mágico
de Oz são vistas por um novo

S

Egberto Gismonti

Kelson Spalato

Inédito

3/del — rex — she. 4/czar — rasi. 5/lager.

Maciel Goelzer/UFRGS

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

