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São Paulo, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Callas

Samba
O show Encontro de Bambas reúne
três nomes importantes do samba
paulista. Carlinhos do Cavaco, Carica
e Luizinho SP . O espetáculo integra
o projeto Salve Samba! que contempla
esse ritmo genuinamente brasileiro em
seus diversos estilos, apresentado por
artistas da jovem e da velha guarda.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000,
tel. 2076-9700. Sábado (13) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Está chegando a melhor hora para
agir, retomar antigos projetos ou dar
início a algo novo. Comece a preparar
algo para começar em breve, mas
que deve ser preparado nesta fase
mais delicada do ano. Cuide melhor
de sua saúde nesta quarta evitando
os excessos. 34/334 – Verde.

É tempo de refletir antes de agir.
Agora tudo ainda está em compasso
de semeadura que é possível lançar
sementes daquilo que queremos
desenvolver. Algumas coisas irão
para frente, outras não. De cabeça
fria, poderá avaliar se esse romance
vale a pena. 43/443 – Branco.

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 reconquistar o namorado ou o marido: Um pires
branco novo mel, uma essência de que você goste, uma
caneta vermelha, um pedaço de papel Numa segunda-feira
coloque dentro de um pires branco novo um pouquinho
de mel de abelhas puro e três gotas da essência que você
mais gosta. Depois, com a caneta vermelha, escreva o nome
completo de quem você ama no pedaço de papel. Dobre-o
e mergulhe-o no mel. Em seguida, coloque o pires com
tudo dentro debaixo de sua cama. Todas as noites, antes
de dormir, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria para o anjo
da guarda da pessoa amada. Deixe lá até o seu amor voltar.

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

Neste período terá a chance de ajudar
alguém e de aprender algo novo e
inédito. Controle suas emoções e a
insegurança sobre seu próprio valor.
No amor, um forte poder de atração
por uma pessoa especial, pode levá-lo
a agir sem pensar bem, tome cuidado.
29/429 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Pode sofrer pequenos obstáculos e
dificuldade de compreensão. Evite
certa frieza e ou insegurança quanto
ao próprio valor, junto com o pensamento racional demais. Fará contatos
importantes e a sua humildade o
impulsionará a crescer ainda mais.
82/282 - Branco.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Haverá mais paciência para tomar
providências práticas, como fazer
consertos e arrumações. Algumas
dúvidas e sentimentos pouco claros
trazem insegurança. Os objetivos que
traçou podem ser seguidos usando
a intuição. Use sua determinação à
noite. 23/123 – Cinza.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Com o Sol em seu signo estará mais
prático para encontrar soluções ao
tratar com as pessoas. Faça viagens
e mantenha contatos importantes
de lazer ou de trabalho. Um novo
ciclo de vida começa logo depois do
aniversário, o seu novo ano astral.
29/229 – Azul.

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)

Esta é uma fase muito propicia a
novidades, mas tudo ainda deve estar
sendo preparado, como se fosse uma
gestação que fará os fatos se desenvolver a partir da Lua Crescente.
Aproveite esta fase ainda será ótima
para enxergar se um relacionamento
vale a pena. 81/281 – Verde.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Possibilidades. Você tem um potencial ilimitado disponível para você.
Não se limite ou ao seu pensamento enquanto continua nesse caminho de expansão.
Mudanças estão acontecendo em todos os níveis e pode ser sábio fazer uma pausa
agora e, então, encontrar o equilíbrio entre as mudanças. A mudança em seus pensamentos e sentimentos abriu um novo potencial que antes parecia indisponível,
então, reserve um tempo para analisar seus planos e ver se as revisões o ajudarão
a elevar suas criações a um novo nível. Defina alguns limites saudáveis com o seu
trabalho, diversão e objetivos. Todos são importantes para você, então dedique um
pouco de tempo para avaliar essas metas e intenções, pois você pode até achar que
nesta nova energia, as coisas que você quer são possíveis de maneiras mais grandiosas
do que você imaginou. Eleve seus padrões e suas metas para corresponder a essa
nova energia e prepare-se para mostrar ao mundo do que você é feito. Pensamento
para o dia de hoje: Eleve seus pensamentos e sentimentos a um nível mais elevado e
mais refinado para corresponder à nova energia, ao novo você, e espere milagres e
bênçãos além dos seus sonhos mais extraordinários. E assim é. Você é muito amado
e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Esta quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua faz aspectos positivos com Netuno e Plutão que trazem mais calma,
compreensão e renovam as energias depois de dias muito agitados e tensos. O processo de mudança ainda está
acontecendo, mas o caminho é se colocar neutro e enxergar a situação que estamos vivendo de uma perspectiva
mais ampla. A Lua faz conjunção com Júpiter à noite e fica fora de curso durante toda a madrugada. Esse contato
da Lua com Júpiter pode nos deixar mais amorosos, compreensivos e generosos.
A Lua faz aspectos positivos com
Netuno e Plutão que trazem mais
calma, compreensão e renovam as
energias depois de dias muito agitados e tensos. A Lua em tensão com
Urano pode aumentar a impaciência.
78/378 – Vermelho.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Fortes emoções e bom momento no
relacionamento amoroso e sexual.
A dedicação e o carinho demonstrados serão retribuídos. Procure
ficar perto dos amigos ou da pessoa
amada e será feliz. Pode renovar
estoques e transações lucrativas.
32/132 – Amarelo.

A situação financeira bem como a
aquisição de bens materiais passa
por intensa transformação. Precisa
resolver logo alguns assuntos que
o preocupam. Mesmo havendo
estabilidade emocional, aumenta
a teimosia diante de novas ideias e
haverá certa lentidão nas reações.
02/502 – Verde.
Lua faz conjunção com Júpiter à
noite e fica fora de curso durante
toda a madrugada. Esse contato da
Lua com Júpiter pode nos deixar
mais amorosos, compreensivos e
generosos. A Lua Nova em Escorpião faz conjunção com Mercúrio.
20/220 – Branco.

Algo está prestes a mudar na sua
rotina, mas não seja pessimista.
Use o que possui de mais intenso e
emocional nesta quarta em mostre
isso as pessoas. Final de tarde muito
bom para novos inícios e projetos de
longa duração que em breve darão
resultado. 57/457 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 11 de Outubro de 2018. Dia de São Gotardo, São Emiliano,
São Quirino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja qualidade é a virtude. Dia da
Penitência, Dia do Deficiente Físico, Dia do Teatro Municipal e
Dia da Solidariedade com os Prisioneiros. Hoje aniversaria cantor,
compositor, poeta, ator Tom Zé que faz 82 anos, a atriz Joan Cusack que
faz 55 anos, o ator Lugui Palhares que nasceu em 1967 e a atriz Juliana
Didone que faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é muito inteligente e versátil, com
talento de expressar as suas ideias que transmite sempre com entusiasmo, calor humano e magnetismo pessoal. Embora seja idealista defende
as suas crenças através de suas ações. É uma pessoa bastante atenta e
altamente dotada de autocrítica. Sua principal referência é o presente,
e vê o futuro como simples consequência. Tende a retirar ensinamentos
de todas as experiências por que passa mesmo as mais desagradáveis.
Precisa se concentrar nos seus objetivos e metas para ser bem sucedido.
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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O espetáculo Callas in Concert – The
Hologram Tour, que aconteceria no
próximo dia 16 de outubro, no Espaço
das Américas, em São Paulo, foi adiado
por questões logísticas. A apresentação
foi remarcada para o dia 27 de março de
2019 (quarta-feira) e o local e horário
do evento permanecem inalterados.

Serviço: TOP Teatro, R. Rui Barbosa, 201,
Bela Vista, tel. 2309-4102. Sábados às 21h e
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$
20 (meia). Até 28/10.
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C

Mariana Furquim apresenta clipe para a inédita “Dançando com
Sereia”. Composta por Joãozinho
Gomes e Enrico Di Miceli, canção
abre caminhos para o primeiro disco
da cantora, “Princesa de Aiocá”, com
lançamento previsto para dia 19 de
outubro. Embalada pelo marabaixo,
ritmo amazônico de matriz africana,
característico do Amapá, faixa conta
com produção musical e arranjo
de Dante Ozzetti, responsável por
agregar, de forma bastante orgânica,
elementos contemporâneos a este
contexto de sonoridade raiz. Neste
aspecto, Clara Nunes, Clementina
de Jesus e Dona Ivone Lara foram
grandes referências.O clipe tem
direção e fotografia de Antonio
Brasiliano. Assista aqui: (https://
youtu.be/_bgRmxXGCsI).

tos e busca razões nos números
e nas fórmulas para explicar um
cálculo chamado Vida.

T

Nota

perspectiva para ver o mundo.
Relembra, revive e calcula acontecimentos. Expõe nos números
a eliminação errada do seu irmão
D+1. Enxerga a vida através de
uma lógica matemática, calcula a
probabilidade dos acontecimen-

M

Horóscopo

Vale esclarecer que os números
nunca foram o forte de Jessika,
que teve que pesquisar e estudar
mais termos sobre o assunto.Na
peça em um flash a personagem
Ella nos apresenta seu universo
numérico buscando uma nova

C

Serviço: Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82,
Liberdade. Sábado (20) às 23h30. Ingressos: R$ 80,
R$ 90 e R$ 100.

“Calculo Ilógico” - Jessika Menkel estreia monólogo, definido como poesia cênica.
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Formada pelos irmãos gêmeos Rodrigo e
Diogo, junto com a caçula Gabriela, a banda Melim apresenta seu álbum de estreia,
chamado “Melim”. O show contará com os
diversos sucessos que a Melim emplacou ao
decorrer do ano como: “Meu Abrigo” que
está com mais de 37M de visualizações no
youtube, “Um Sinal” com participação de
Ivete Sangalo, bateu os 13M de views em
um mês e “Ouvir Dizer” que chegou aos 17M
em três meses, junto com as outras músicas
autorais que complementam o álbum. Como
um presente para os fãs, a banda prepara
medleys durante o show, que podem contar
com releituras musicais de artistas como,
Skank, Natiruts, Djavan, Alceu Valença,
entre outros. Gabriela Melim explica um
pouco mais sobre esse momento O show fica
completo ao conferi-los no palco, junto com
um cenário de luzes e sons que transformam
as músicas em sua mais original versão.
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Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400.
De quarta a domingo e feriados das 10h às 18h. Entrada franca.

possível explicar a
vida e o que a gente
sente através dos
números?”, questiona a obra
em determinado momento.
“Calculo Ilógico” mistura a
história pessoal da autora/
atriz, com ficção, mostrando
toda a inquietação que cerca
a nós, humanos, quando nos
deparamos com o fim. “Busquei na matemática uma forma
de contar também a história
sobre a perda do meu irmão”.
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A construção coletiva de um grande monumento arquitetônico da cidade, feita com caixas de papelão, sem ajuda
de máquinas ou guindastes, apenas com energia humana e
força muscular. Ao final, tudo é desfeito! Os habitantes da
cidade têm a oportunidade de se reunir para realizar uma obra
surpreendente, efêmera e sem utilidade. Essa é a proposta
do artista francês Olivier Grossetête em Arquitetura Efêmera
- Construção Coletiva de um Monumento de Papelão que
chega a São Paulo para reproduzir uma construção efêmera
da catedral da Sé, a maior igreja da cidade de São Paulo e
um dos cinco maiores templos góticos do mundo. Durante os
dias de oficinas, adultos, crianças a partir de 6 anos, idosos
de todas as idades e origens são recebidos para preparar
elementos específicos da construção. É um momento no
qual a abordagem artística é compartilhada e as técnicas
usadas para construir são colocadas em prática. As partes
específicas são construídas e os elementos do monumento,
como telhados, arcos, varandas, são pré-montados. Oficinas
(de Terça (23) a sexta (26),) inscrições (oficinas@carmo.
sescsp.org.br).
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Monumento de Papelão reproduz a catedral da Sé,
a maior igreja da cidade de São Paulo.

A matemática é
utilizada em metáforas
nessa peça teatral,
em que a atriz Jéssika
Menkel se apropria
de uma dor pessoal
(a perda do irmão) e
tenta simplificar esse
sofrimento através de
cálculos e fórmulas,
num texto intrigante
e bem amarrado,
em que o público
embarca em emoções
desmedidas

Divulgação

“Calculo Ilógico”

De papelão

Vincent Lucas

Estreia musical

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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