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São Paulo, quinta a segunda-feira, 25 a 29 de janeiro de 2018

“Fala Sério, Gente!”

Cena da peça “Fala Sério, Gente!”.
adolescentes são retratados em
formato de crônica, de forma leve,

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

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes
injustificados. Negra, separação. Bonita, calunias.
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher,
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la,
separação. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Pegue um papel virgem, um pote
de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma colher.
Escreva no papel o nome completo do objeto do afeto,
coloque-o dentro do pote e derrame açúcar caramelado,
por cima. Tampe e enterre em um lugar onde ninguém
pise e nunca descubra. Não fale para ninguém que você
fez essa simpatia e nem faça na frente de outra pessoa.
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.

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

Este é o momento de encontrar
pessoas com quem compartilhar
seus projetos e sonhos de realização.
O período é ótimo para negociações
e assuntos importantes através da
facilidade de comunicação. Preparese, agora após o aniversário, poderá
agir e resolver muita coisa em sua
vida. 66/466 – Azul.

Saindo da rotina haverá alguma
chance de soluções, aumentando
o nosso pique nos próximos dias. E
tire um tempo para aquilo que seja
decisivo e importante em sua vida.
Viagens o levam a novas aventuras
e viver bons momentos junto de
pessoas queridas e amigos. 90/490
– Cinza.
O período mais delicado do ano que
está vivendo deve ser transposto
dentro da rotina sem grandes
alterações na rotina. Não deixe
que os problemas que surgiram o
desanimem, tenha mais pique e
energia. Aguarde boas novas que
virão depois que o Sol estiver em
seu signo. 19/319 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 25 de Janeiro de 2018. Dia de São Paulo de Tarso,
São Juventino, São Apolo e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude é o
otimismo. Dia da Conversão de São Paulo e Dia dos Carteiros. Em
25 de Janeiro de 1554 os padres jesuítas Manoel de Paiva, José de
Anchieta, e Manoel da Nóbrega celebravam uma missa no pátio do
Colégio e fundavam a vila de São Paulo de Piratininga, a cidade de São
Paulo que completa 463 anos. Hoje aniversaria a atriz Beth Goulart
que faz 57 anos, a atriz Carolina Ferraz que nasceu em 1968, a atriz
Bianca Castanho que nasceu em 1979 e jogador de futebol Robinho
chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ser muito hábil em
convencer os outros da necessidade de uma vida espiritualizada. Têm
personalidade forte, sendo também bastante idealista. Não gosta de
fazer ou manter inimigos e faz de tudo para estar em paz com todos. É
muito bem conservado fisicamente, aparenta menos idade do que tem,
mas não consegue viver só. Terá sempre ajuda na revelação da verdade
e muita sabedoria. O lado contrário domina os libertinos e renegados.

Não existe nenhum instrumento capaz de produzir
escuridão. Ela é simplesmente a ausência de luz.
Um sinal de que algo está
faltando. Ou uma névoa que
está impedindo uma visão
mais clara da situação. Mas a
luz para iluminar o caminho
está bem próxima: dentro
de nós. Somos seres de luz.
Quando conseguimos acender a percepção das nossas
qualidades, todo o cenário
se transforma. A vida adquire
novas nuances. A alma humana se inunda de beleza.
Brahma Kumaris
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Tablets, smartphones e celulares
Doce à Metal de transição
base de que dá a cor vermelha
biscoito
em tubos de TVs

Manifestação cultural
do Oriente Médio e
adjacências
Quarta nota musical

Avião de combate
“Divinas (?)”, filme
sobre artistas travestis dos anos 60

Pastor que
matou o
gigante Golias (Bíb.)

Santuário
ecológico
de
Tocantins

Técnica de
“envelhecimento”
de móveis
Lamentar
Retificador
de corrente
elétrica

“Dirigir”,
no câmbio
do carro
automático
Mexer
Tecido do
protetor
de berço

De (?):
idoso
Literatura
(abrev.)

“Inimigo”
do
hipertenso
Olá!
Salsão
Área de lazer de prédios (ingl.)

Nome da
consoante
do jogo
da velha

Enfadonha
(fig.)
Sufixo de
“frutose”

Que tem
visão
limitada
(fig.)

Praça no
centro da
aldeia
indígena
Marinheiro
que come
espinafre
(TV)

O prato de
“lamber os
beiços”
O plano
alternativo
Munida;
equipada

Agência
Nacional
do Petróleo (sigla)
Unidade
de medida
de transístores de
um processador
(Inform.)
Os dois
primeiros
lugares
do pódio
olímpico
(?) entrada,
direito do
estudante

Desinência Dificuldade
do plural de São
Tomé
Hiato de
(Bíb.)
“miúdo”

Sulcada
(a terra)
O ponto
cardeal “O”
(?) Wood,
guitarrista
Confusão
(gíria)

Protagonistas do
processo
penal

Ulysses
Cruz, diretor teatral
paulista

(?)-book:
o livro
eletrônico
Nathália
Timberg,
atriz
carioca

Estátua
religiosa
comum
na Ásia

Foco do
programa
“Brasil
Sorridente”
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Solução

O

A Lua em Touro na fase crescente
pode causar imprevistos e
dificuldades pela determinação.
Usando de seu poder de sedução
terá mais prazer. Evite atitudes
de desconfiança e até o ciúme que
afasta pessoas de seu convívio Perigo
de aborrecimentos com colegas ou
familiares. 62/463 – Marrom.

A noite será ótima para atividade nova
e para mudar alguma coisa na rotina
do dia. A falta de reconhecimento por
parte de colegas e patrões poderá
estar tirando a motivação. Seja mais
entusiasmado para algo que deseja
ser conquistado, o que é importante
deve ser valorizado. 56/356 – Cinza.

De manhã Mercúrio em bom aspecto
com Júpiter faz crescer novas ideias
e expande a comunicação. No amor,
seu coração precisa de um porto
seguro para se amarrar e alcançar
plenitude no relacionamento sexual.
No final da manhã há necessidade de
prazer e conforto. 77/377 – Verde.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros,
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 18h.
Ingresso: R$ 70. Até 25/02.

Somos seres de luz

ID

Seja uma pessoa pratica, analisando
as situações e vendo o que dever
ser cumprido integralmente. Não
se iluda com propostas vantajosas
demais que podem acabar em
prejuízo. A determinação aumenta
com a Lua no signo de Touro
nesta quinta de forma exagerada e
perigosa. 73/473 – Verde.

A Lua em Touro entra crescente
dando impulso para alcançar
objetivos. No trabalho preparem-se
para colher os frutos das sementes
que plantou em meses anteriores
nos próximos dias. Até mesmo uma
proposta para um dinheiro a mais
poderá chegar em breve. 89/389 –
Amarelo.

Mantendo a rotina do final da manhã
até a noite haverá alguma felicidade
sentindo maior abundância. Seja
objetivo em suas ações e palavras,
evitando mudar de opinião e
negociando abertamente o que
deseja. Precisa tomar cuidado
para não se esquecer das questões
práticas da vida. 93/993 – Branco.

musical e com muito humor. Malu
já é grande conhecida do público:
ela é a protagonista da série de
livros de Thalita, que são best
sellers infanto-juvenis, e também
está na telona na adaptação de
“Fala Sério, Mãe!”, sucesso de
bilheteria. Onze jovens atores
levam o público por uma jornada
de alegrias e tristezas dessa fase,
que é tão emblemática. Com
Artur Volpi, Caio Menk, Camila
Brandrão, Gabriela Camisotti, Giovanna Rangel, Isabela Quadros,
Juliana Moulin, Júlia Ritondaro,
Rhener Freitas, Robson Lima e
Thiago Franzé.

E

Prepare-se para abrir espaço para
o novo e até inédito na sua vida.
Sabendo agir poderá progredir ainda
neste ano. Aproveite para conquistar
atenção, pois está encantando
os seus admiradores usando a
comunicação afirmando-se através
dela para o que pretende conquistar.
63/463 – Azul.

À tarde pode haver dispersão e
desorientação nos tornando tanto
confusos. No final da tarde a ficha
cai e encontraremos saídas para as
dificuldades. Um forte desejo sexual
poderá ser satisfeito com muito
pique e energia ajudando para uma
mudança na rotina à noite que será
intensa. 82/282 – Azul.

Reflexões

M

Com a Lua crescente o ritmo
acelera e as situações se definem.
Use a criatividade que lhe trará
o reconhecimento e a promoção
desejada, mas cuidado com a
precipitação nas conclusões que
acarretam prejuízo. Preocupações
e insônia podem acontecer. 85/685
– Vermelho.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93.
Terças às 20h. Entrada franca. Até 06/02.

F

Esta quinta é o oitavo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua faz um aspecto negativo com Vênus que deixa o
começo da manhã bem mais preguiçoso. De manhã Mercúrio em bom aspecto com Júpiter faz crescer novas ideias
e expande a comunicação. A Lua em harmonia com Netuno estimula a intuição e as atividades artísticas. O dia
deve fluir leve e com muita harmonia. À noite a Lua em aspecto positivo com Plutão estimula a sexualidade e o
poder pessoal, mas é importante conter os excessos. A Lua forma um aspecto difícil com Júpiter que tende a tirar
a gente do rumo certo.

fazendo com que surpresas
aconteçam, como dança coreana, árabe, judaica, maracatu,
manifestos, dança indiana,
vogue dance, entre outros.

B

já aprovada pelo público, continua
a mesma: os dramas e conquistas

Marina Person e, espontaneamente, será convidado a se
dividir em grupos, liderados
pelos clowns performers.
Dentre estes, estão cantores,
acrobatas e dançarinos de
modalidades diversas que
remetem a múltiplas etnias,

P

Janderson Pires

Divulgação

em que todas as artes podem
se encontrar, unindo música,
dança, circo, teatro e cinema.
O público acompanhará uma
espécie de programa de auditório, guiada e orientada pelo
mestre de cerimônia Thiago
Amaral e pela personagem VJ
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Horóscopo

“Bollywood Clown - Pompeia Empowering Party!”.
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Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de
Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 32267300. Sextas às 21h e sábados e domingos
às 19h. Ingressos: R$ 80 e R$ 50. Até 18/02.

Sucesso de público e crítica,
espetáculo teen “Fala Sério,
Gente!”, reestreia com texto de
Thalita Rebouças, direção de Jarbas Homem de Mello e produção
de Claudia Raia e Kananda Raia.
Fala sério que Malu vai voltar aos
palcos?! É mais uma chance de
o público conferir os dilemas de
adolescência da personagem e
se identificar. Afinal, são muitas
questões para resolver com pouca
idade e hormônios à flor da pele: o
primeiro beijo, o primeiro amor, os
melhores amigos para sempre, a
sala de aula e aquela prova de química que ninguém estudou. Será
que já está na hora de começar a
namorar? Por que a minha mãe
insiste em me tratar como criança?
Como agir em um encontro com o
crush? A fórmula do espetáculo,
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Chopin

espetáculo traz em
sua essência a dança
indiana moderna e
a comicidade própria dos
clowns. O termo Bollywood é
uma junção de Bombaim (conhecida também como Mumbai, a cidade mais importante
da Índia) e Hollywood. Assim,
um time de 14 palhaços
compõem uma performance
musical unindo esses universos, com o objetivo de realizar
uma grande cerimônia, em
um formato festa–celebração;
um evento festivo e divertido, com participação de
todos, independentemente
de idade, gênero e religião,
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Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovanni Gronchi, 5819 – tel. 2122-4087. Sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 11/02.

Estreiou dia 16 o
espetáculo “Bollywood
Clown - Pompeia
Empowering Party!”,
dirigido pelo ator
e produtor Thiago
Amaral (Cia. Hiato)
e com supervisão da
performance pela
pesquisadora Cristiane
Paoli Quito

EI

Alexandre Lino

A comédia “O Porteiro”, monólogo de Alexandre Lino,
prorroga temporada até dia 11 de fevereiro. Com direção
de Paulo Fontenelle, que também assina o texto, montagem concorre ao Prêmio do Humor 2017, idealizado por
Fábio Porchat, como melhor ator para Alexandre Lino
ao prestar uma grande homenagem a todos os porteiros
brasileiros por contar histórias reais desses profissionais.
Com muito humor nordestino, texto foi montado a partir
de histórias coletadas em entrevistas a vários porteiros
nordestinos que deixaram sua cidade natal em busca da
realização de seus sonhos no Rio de Janeiro ou São Paulo.
Pode-se dizer que “O Porteiro” não é uma peça comum,
é uma experiência interativa em que os espectadores são
convidados a participar de um grande e divertido encontro
de condôminos. A plateia são os moradores desse edifício.
Na história, diante o não comparecimento do síndico a
uma reunião de condomínio onde Waldisney trabalha, o
porteiro assume o controle da situação.

Dança indiana

M

“O Porteiro”

Nathalia Timberg e a pianista Clara
Sverner apresentarão o espetáculo
“Chopin ou o Tormento do Ideal”.
Montagem associa música e poesia,
estreia dia 02/02. Partindo de recortes
textuais da vida de Chopin, cartas
de George Sand entrelaçadas com
declarações e poemas de Musset,
Liszt, Baudelaire, Gérard de Nerval
e Saint-Pol-Roux, neste encontro de
música e palavras, 20 anos da vida
e obra do compositor, criando uma
possível subjetividade acerca de sua
biografia com objetividade e a poética
do seu contexto histórico. O texto e
música marcam os acontecimentos e
apresentam uma personagem dividida
entre um cotidiano vivido, às vezes,
dolorosamente e um ideal inatingível.

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

3/ron. 5/divas — ítrio. 6/mícron. 7/prolixa. 8/bitolado — deplorar. 10/playground.

Lazer & Cultura

