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“A Gente Submersa”

Sanfona feroz

Divulgação

Termina no dia
10 de dezembro
a temporada do
espetáculo “A Gente
Submersa”

Giulia Martins

Lazer & Cultura

montagem, que inaugurou a sede própria
do grupo, tem texto e
direção assinados por Marcelo
Marcus Fonseca. A montagem
explora o que resta no cotidiano das pessoas dos ensinamentos populares, bem como
da função social da dança e das
festas tradicionais. Segundo
o diretor, “em cena está a
comida típica, o encontro, a
música, a fé, o sincretismo.
São elementos de celebração
que se perdem no íntimo de
pessoas que se ‘afogam’ nas
cidades, imersas no conflito de
viver ou cumprir a existência
de forma burocrática”. No enredo, vagando por um mundo
apático, Lourdes (Gabriela
Morato), Benedito Messias
(Anderson Negreiro) e Fulozina (Elena Vago) são espíritos
centenários do interior do
Brasil que vão atrás de pessoas que consiga enxergá-los,
enquanto distribuem afeto
como trabalho. No caminho

A

originais e canções de domínio
público. O figurino traz elementos de técnicas artesanais
como renda filé, bordados,
crochê e tricô, construindo
memórias também nos corpos
que ocupam o Teatro do Incêndio: um espaço em formato de
arena triangular, mantendo as
características arquitetônicas

Divulgação

Comemore as mudanças

A artista Déa Trancoso traz música e poesia
em apresentação gratuita.

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

CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas,
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca,
novos amores. Colorida, casamento ou noivado.
Amarela, enfermidades. Números de sorte: 36, 47,
57, 59 e 75.

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)

Dicionário dos sonhos

Depois pode haver desentendimentos e desencontros. Não se
desvie do caminho, mantenha os
planos que já estão em andamento.
Abra-se mais para amigos serem
conquistados neste final de ano. A
noite será positiva para deixar fluir
as emoções através da sexualidade.
64/464 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 01 de Dezembro de 2017. Dia de Santo Eloi, Santa Cândida
de Roma, Santa Natália, Santo Elígio, e Dia do Anjo Haamiah, cuja
virtude é a verdade. Dia do Imigrante, Dia do Numismata e Dia
Mundial de Combate à AIDS. Hoje aniversaria o ator e diretor Woody
Allen que faz 82 anos, a atriz e cantora Bette Midler que nasceu em
1945, o escritor e novelista Walcyr Carrasco que chega aos 66 anos e
a comediante Goretes Milagres que nasceu em 1963.

Simpatias que funcionam
Para ele te procurar: Na primeira quarta-feira (dia
6.12) do mês, acenda uma vela branca em um pires
branco dizendo: “Anjo de guarda, faz com que (o
nome dele) me procure porque não pode viver longe
de mim. Eu o amo demais por isso livrai-me de todo
o mal (reze o Pai Nosso 7 vezes)”. Feito isso, espere
a vela acabar e jogue em água corrente.
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.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente, sociável, charmoso com uma grande necessidade de liberdade para se expressar. Tem
muitos interesses e está sempre aberto em busca de novas oportunidades e aventuras. Busca sempre a verdade e vive a vida intensamente,
como se fosse uma grande aventura. Precisa aprender sempre mais, por
isso está sempre fazendo cursos e explorando o desconhecido. É justo
e leal, mantendo amizades graças a sua fidelidade. No lado negativo
pode procurar o engano e a mentira e pode até ser até mesmo ateu,
não acreditando nem mesmo em Deus.

Elétron
(símbolo)
Desativados
A protagonista do
processo
penal

Drum (?)
bass,
música
eletrônica

Que
nunca foi
vencida
(a equipe)
Transação
financeira
Querido,
em inglês

À beira da
(?): quase
falido
Informação
da bula de
remédios
Aplana
Metal
alcalino
do sal de
cozinha
Condimento salpicado no arroz
doce e na
canjica
A pátria
de Abraão
(Bíblia)

Espécie de
bicicleta
motorizada

Fernanda
(?) Leme,
atriz
paulistana

Muhammad (?),
ex-boxeador dos EUA

Fazer (?):
prazer do
humorista
Modo de
proceder
O número
como o 7

São distribuídas
aos fiéis
na missa

Material
da corda
de violões
Mina,
em inglês
Gosta
muito de

A dona da
bola de
cristal

Tecla dubladora (TV)
Rocha, em
francês

51, em algarismos
romanos
Macaco,
em inglês
Micropaís
europeu

(?)-fria, trabalhador
rural que leva de
casa a refeição
Trabalhadoras fabris

BANCO

Solução

O

Marte em mau aspecto com Urano
leva a ajustes e mudança de atitude
nos relacionamentos. A Lua em
mau aspecto com Júpiter a tarde
pode provocar excessos e exageros
emocionais. A noite será de carência
afetiva e é bom deixar fluir as emoções através do sexo. 72/372 – Verde.

Afeto, ternura e conservadorismo
ajudam a darmos continuidade a
projetos já iniciados. Dificuldade em
satisfazer o gosto, seja nas compras,
seja nas relações afetivas, havendo
desencontros e até desentendimentos. Certa carência afetiva na parte
da noite aumenta. 98/298 – Azul.

© Revistas COQUETEL
Varsóvia, Cracóvia e Gdansk
(?) queridos: são
Açúcar
de leite homenageados no
Dia de Finados

Atração do (?) Trump,
projeto ca- ex-esposa
rioca Porto do presidenMaravilha te dos EUA

I

Os sentimentos negativos que estiveram presentes começam a serem
afastados com o Sol indo para o seu
signo antes do natal. Logo de manhã
será bem compreendido através de
suas palavras, mas a tarde evite a
tensão e os acontecimentos inesperados. 54/454 – Marrom.

Com a Lua plena em Touro haverá
facilidade em se revigorar e encontrar
energia para superar transtornos e
recuperar a capacidade física e o
equilíbrio emocional. É necessário
planejar suas atividades neste final
de ano para que tudo corra bem.
53/353 – Vermelho.

A Lua em mau aspecto com Júpiter a
tarde pode provocar excessos e exageros emocionais. A recuperação
emocional acontece com a proteção
amistosa do lar e de sua família. Uma
vez que isso tenha sido feito, suas
decisões lhe parecerão bem lógicas
e coerentes. 67/667 – Verde.

Revestimento da parede de estúdios de
Esporte gravação
praiano pra- e ensaio
ticado por
Romário
Rosa,
em inglês

V

O momento é de grande dedicação
para atividades físicas e boa disposição com a Lua transitando plena em
Touro. Mesmo assim tenha cuidado
com a falta de reconhecimento pessoal que pode tirar a motivação para o
trabalho que executa. 45/545 – Rosa.

O final da manhã pode ser pesado
e será melhor evitar esforço demasiado. É um bom momento para
conciliar um relacionamento recente
ou antigo e voltar a ser feliz intimamente. Alguma dificuldade será
passageira, logo conseguirá superar
tudo e os problemas ficarão para trás.
78/478 – Amarelo.

O envolvimento tende a ser profundo e os momentos de intimidade de
muita harmonia. Aquela paixão que
procura, pode acontecer, saia da
rotina e divirta-se. Com a Lua em
Touro pode haver dificuldade para
acertar no gosto e por isso aumenta
a tendência a algo não dar certo.
82/182 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Use a natureza imaginativa e emotiva
que possui e comunique-se com seu
ambiente pela manhã para acertar.
Afirme-se na relação com o social
aproximando-se da pessoa que
ama e de seus familiares. Depois do
meio dia do dia, será melhor evitar
os esforços físicos. 66/366 – Azul.

Vênus ingressa em Sagitário trazendo uma fase de mais leveza nos
relacionamentos. Por isso é hora sair
da rotina e buscar novos caminhos
para alimentar uma paixão. A Lua
em Touro a comunicação e os contatos sociais podem não ser felizes.
37/337 – Verde.
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Esta sexta é o décimo quarto dia da lunação. Vênus ingressa em Sagitário trazendo uma fase de mais leveza nos
relacionamentos. Por isso é hora sair da rotina e buscar novos caminhos para alimentar uma paixão. Marte em mau
aspecto com Urano leva a ajustes e mudança de atitude nos relacionamentos. A Lua em mau aspecto com Júpiter
a tarde pode provocar excessos e exageros emocionais. Mas como a Lua está em bom aspecto com Netuno, poderá
haver mais compreensão. A noite será positiva para deixar fluir as emoções através da sexualidade. A Lua faz um
bom aspecto com Plutão que renova as emoções e depois fica fora de curso durante toda a madrugada de sábado.
Precisa manter o bom entendimento
nas relações afetivas, pois pode ter
desencontros e falta de entendimento. Aproveite para perseguir
seus sonhos com calma, mas com
tenacidade e perseverança usando
sua versatilidade e curiosidade
criativa neste final de ano. 09/309
– Vermelho.

Celebre as grandes mudanças da vida de maneiras significativas. A fim de evoluir, é preciso experienciar. Quando se
experiencia, ocorrem as transições e as mudanças. Comemore
estas mudanças pois elas são sinais de que as coisas estão
mudando e que este ciclo foi um que você esteve esperando
por algum tempo. Renove alguns dos antigos rituais onde
você comemorava as fases da Terra, as fases de sua vida e da
nutrição da vida. Isto ajudará a todos a curar novamente as
partes perdidas e lhe permitirá que você entre de novo em
um relacionamento verdadeiro com os ciclos do planeta e
reivindique a sua espiritualidade. O Mantra para hoje é: “Eu
comemoro as mudanças da vida e sei que são um sinal de que
boas coisas estão por vir.”
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn

3/and — ape — roc. 4/dear — mine — rose. 5/ivana — malta. 6/náilon. 8/motoneta. 11/inoperantes.

Horóscopo

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de
Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609-3730. Sábados
às 20h e domingos às 19h. Ingresso: Pague
quanto puder.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Déa Trancoso, cantora, compositora e produtora cultural,
utiliza uma flauta indígena uruá, duas rabecas artesanais,
uma calimba, um quatro venezuelano, um shruti indiano
(uma espécie de sanfoninha), uma ocarina mexicana. Além
de cantar e declamar seus próprios poemas, Déa lê trechos
do livro “Nudez”, do filósofo italiano Giorgio Agamben, que
conheceu através do mestrado em Estudos Rurais, que
cursa desde 2015, na Federal de Diamantina, Minas Gerais.
Carreira consolidada com mais de 30 anos de estrada, é exemplo
de uma trajetória musical forjada sem nenhuma concessão ao
mercado fonográfico. Fundou o selo TUM TUM TUM Discos,
através do qual conduz seu trabalho, que trazem diversas parcerias, entre elas, Badi Assad, Chico César e Rogério Delayon.
Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula, São Caetano do Sul. Quarta (8)
às 20h. Entrada franca.

originais do local que tem sua
própria história. Com Gabriela
Morato, Elena Vago, Anderson
Negreiro, Valcrez Siqueira,
André Souza, Victor Castro e
Marcelo Marcus Fonseca.
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Cantando poemas

encontram uma comunidade
formada por pessoas expulsas
do convívio social, que resolvem
levar a vida em festa. Aos poucos o sonho sucumbe à realidade. A Gente Submersa reúne 23
artistas, entre atores e músicos
que transitam pelo teatro, pela
dança e por outras linguagens,
amparados por composições
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Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400.
Quinta (14), sexta (15), sábado (16) e domingo (17) às 19h15. Entrada franca.

Cena de “A Gente Submersa”.
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Oswaldinho do Acordeon

Reconhecido como um dos maiores representantes
do acordeom no mundo e pelas diversas fusões de
estilos musicais, Oswaldinho do Acordeom mostrará
seu virtuosismo na capital paulista. O músico sobe ao
palco para uma série de apresentações, entre 14 e 17
de dezembro.
No show “Forró Ferroz”, Oswaldinho conduzirá o
público numa grande viagem pela música tradicional
nordestina, com foco em suas raízes. Ele estará acompanhado por um trio de músicos formado por Ramon
Vieira (Voz e Triângulo), Pablo Moura (Sanfona) e Zito
Menezes(Zabumba). No repertório estarão composições
e parcerias marcantes de sua autoria como “Um tom pra
Jobim”, “Forró Feroz” e “Jeito Barroco”, além de sucessos dos principais contribuintes para a história do forró
como Dominguinhos (“Nilopolitano”), Sivuca (“Feira de
Mangaio”), Jackson do Pandeiro (Sebastiana), além de,
é claro, seu pai, o músico Pedro Sertanejo, precursor
do forró em São Paulo.
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