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MPB4 - o sonho, a vida, a roda viva!

Infantil

Os últimos dois anos foram dos mais produtivos para o MPB4, do alto de seus valiosíssimos serviços
prestados à boa música brasileira, ou seja, à MPB – sigla que o próprio quarteto criou e que acabou
ganhando vida própria

Divulgação
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Para amarrar a pessoa que deseja: Escreva o seu nome
em uma das pontas de uma fita branca e o nome do seu
amor na outra ponta. Depois disso, durante 21 dias faça
um nó por dia antes de se deitar, dizendo: “Essa fita tem
1 nó que vai te amarrar a mim”. No dia seguinte: “essa
fita tem dois 2 nós que vão te amarrar a mim”. Continue
dando e contando nós, 3, 4, 5… até chegar em 21 nós. No
último dia amarre a fita no seu pulso esquerdo e durma
com ela. No dia seguinte jogue no lixo.

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)

Simpatias que funcionam

Título
de Joana
Angélica
(Hist.)
Sociedade
como a
escola de
samba

A década
de popularização da
internet

Período
básico de
cálculo
de juros

Capital
constitucional da
Bolívia

O dia muito propício é bom para
tratamento de saúde e o restabelecimento das suas energias. Muita
habilidade no trato com as pessoas
ajudará a fazer e manter bons relacionamentos. Bom também para
atividades fora da rotina que venham
a renovar sua vida. 96/996 – Verde.

(?) Fundo,
cidade
gaúcha

O dia todo é de humor instável
provocado por má comunicação
e pouco entendimento entre as
pessoas. Situação difícil até na
locomoção será resolvida a noite,
basta manter a calma e saber esperar
soluções. Curta o ambiente usando
a imaginação a noite. 68/468 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a compreensão e nos
permite tomar atitudes práticas
com muita sensibilidade e ajuda
a resolver situações antigas que
ainda incomodam. Dedique-se a
execução de suas atividades de
forma rotineira pela manhã nesta
quarta. 02/302 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 10 de Janeiro de 2018. Dia de São Gregório X, São Luciano, São Nicanor, Santa Tecla e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a
generosidade. Hoje aniversaria o cantor Rod Stewart que completa 73
anos, o ex-boxeador George Foreman que nasceu em 1949, o cantor e
compositor Lô Borges que chega aos 66 anos e o nadador César Cielo
que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau aprende tudo com facilidade.
Tem muita força de vontade, possui um sexto sentido; tem necessidade
de ser líder, é determinado. Pessoa sociável gosta do luxo e estilo; sabe
se divertir, além disso, tem calor humano e magnetismo. Tem fisionomia
e caráter agradáveis e ama os prazeres honestos. Terá uma vida cheia de
paz e conhecimento profundo daquilo que faz, tanto na carreira como
na sociedade. No lado negativo tende a ser ignorante e libertino, tendo
todas as más qualidades, tanto físicas como espirituais.

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.

Ritual que
caracteriza
o amigooculto

Saudação
esotérica
Enxerga;
divisa

Única
letra com
cedilha

Conjunto
de aviões
de uma
companhia

(?) querido:
designação
afetiva do
morto
A bebida
nacional
(?) Gaspari,
jornalista

"A Escrava
(?)", romance de
Bernardo
Guimarães

Cada
um dos
membros
da ABL

A conterrânea da
atriz Mila
Kunis

Condição
de Afrodite (Mit.)

(?) de ar:
refresca
ambientes
Verão, em
francês
Grande vigor (fig.)
Atividade
da rua 25
de Março
(SP)

(?) Vargas:
sucedeu
o Estado
Velho

Peças
inseridas
na furadeira
Editor
(abrev.)
Engodo
de pesca

Objetos
(?): faca,
canivete e
tesoura

Base da
cobrança
da estada
em hotéis
Carlos
Latuff,
cartunista
carioca

BANCO

Tecnologia
da Informação
(sigla)

Vladimir
Nabokov,
escritor de
"Lolita"

"No pain,
no (?)":
"Sem
sacrifício
não há benefício",
em inglês

Sebastião
Tapajós,
violonista
brasileiro

Causa de
cárie
Monograma de
"Luís"

A sílaba
tônica de
"fiasco"
(Gram.)

"Ursinho"símbolo da
Austrália

57

Solução

I
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CARNE – A carne como símbolo único pode indicar satisfação dos desejos instintivos e está ligada aos prazeres
sexuais. Cozida, fortuna. Crua, sofrimento próximo ou
traição amoroso. Muita carne, felicidade no jogo. Números
de sorte: 15, 17, 47, 55 e 88.

Em breve terá chances de realizar
algo novo, por isso cumpra suas
tarefas diárias. Dê mais de si ao seu
trabalho e ajude a quem necessite
sem esperar agradecimento. À noite
ótimo momento para palestras, conversas e tudo o que envolva grande
público e atividade social intensa.
18/818 – Amarelo.
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Herói inter- Puxador
pretado por de portas
Stallone ou janelas
(Cin.)
Tombar
Período
imposto
pelo plano
de saúde

T

Dicionário dos sonhos

Leve atividade física
que precede partidas
oficiais (fut.)
Recém-saída da prisão
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Muita energia e a boa disposição
levam a contatos intensos e amizades mais próximas neste mês. Pode
realizar viagens e fazer mudanças
importantes desde que faça depois
do aniversário. O dia não é muito
favorável à relação com as outras
pessoas, podendo surgir desentendimentos. 48/348 – Azul.

Sequela
emocional
de sequestros

S
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Sol em bom aspecto com Marte nos
dá força e energia para agir e tomar
atitudes decisivas na vida. Pode
voltar as suas raízes e até a sua terra
natal. Atitude possessiva devido a lua
em seu signo pode causar sofrimento
na vida a dois. 89/289 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Um novo ciclo de vida começa em
breve, dando maior motivação e
vontade de refazer planos e retomar
iniciativas esquecidas no passado.
Cuide melhor de si mesmo e evite
os excessos que prejudicam a sua
saúde e tiram a sua energia física e
mental. 98/298 – Cinza.

Nesta quarta estão favorecidas as
atividades que necessitem de pulso
firme. Será bom assumir algum compromisso de prazo longo que poderá
trazer lucros no futuro. É tempo de
desenvolver melhores habilidades
pessoais que trarão progresso no
trabalho. 42/742 – Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

P

Certas dúvidas provocam trazer
perturbações nas relações sociais.
Por isso não deixe dúvidas sobre
suas intenções. Antes de negociar
qualquer coisa, veja se não vai
comprometer as suas condições
financeiras e provocar perdas no futuro. É melhor assumir compromisso
em longo prazo. 54/854 – Vermelho.

Precisa ter calma ao lidar com situação difícil no ambiente, já que
poderão surgir imprevistos. Também
é bom evitar dívidas, avais e fianças e
ter a necessidade de maior cuidado
com objetos cortantes. Nesta quarta,
algo muito desejado irá acontecer
pelo poder de decisão e impulso.
95/395 – Verde.

Espaço Pia Fraus, R. Coriolano, 624,
Vila Romana, tel. 3864-3327. Quartas às
16h. Até 24/01.

I

Pode decidir em relação a parcerias que se iniciam ou se rompem
no trabalho. As atitudes egoístas
afastam as pessoas e prejudicam a
relação com seus familiares. No final
da noite a Lua e Netuno dão uma
sensibilidade maior que pode levar a
curtir a imaginação. 90/490 – Branco.

Divulgação

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

Esta quarta é o vigésimo quarto dia da lunação. O Sol em bom aspecto com Marte nos dá força e energia para agir e tomar
atitudes decisivas na vida. A Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a compreensão e nos permite tomar atitudes
práticas com muita sensibilidade e ajuda a resolver situações antigas que ainda incomodam. O dia deve ser bastante
produtivo e cheio de novidades. Por isso durante todo o dia será melhor evitar sair do que lhe é corriqueiro para evitar
decepções. No final da noite a Lua e Netuno dão uma sensibilidade maior que pode levar a curtir a imaginação em filmes,
músicas e sonhos.
Pela manhã será mais fácil tratar de
assuntos que necessitem de atenção
e foco. O aumento de seu interesse
pelo trabalho pode melhorar os
ganhos materiais. Cuidado com
imprevistos durante o dia, o astral
é propício a encontrar soluções a
noite. 72/872 – Marrom.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel.
3611-3042. Quinta (25) às 21h. Ingressos: De R$ 40 a R$ 100.
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Horóscopo

maio, chegou ao mercado o livro “Dossiê As
Galvão - As Soberanas - 70 anos de Estrada”,
de autoria do pesquisador Maikel Monteiro,
contando essa longa história.

C

A grande lição

A grande lição que a Natureza nos dá...é a da REnovação...através
de Ciclos... ela decompõe e torna a compor a si mesma...Atentemos
para isso...pois nem sempre estamos bem...É um Ciclo...precisamos
nos recompor...e prosseguir...Um dia todas as nossas folhas estão ao
chão...mas há uma profusão de Vida imediatamente após o que parece
o fim...Concentremo-nos nas Flores e nos Frutos...e enfrentemos os
Invernos com destemor e Esperança... São as lições simples de Deus!
Gi Stadnicki

Para celebrar seus 70 anos de carreira, as irmãs
cantam seu repertório de músicas caipira em
apresentação especial para o público paulistano.

A ideia central do espetáculo “Filhotes da Amazônia”
com estreia hoje (10) é mostrar a relação dos pais com
seus filhotes, tanto entre os
animais como entre os seres
humanos, mostrando a proximidade existente nas relações
entre pais e filhos de qualquer
espécie. Os quadros do espetáculo apresentam histórias
que revelam diferentes facetas a partir dessa situação. A
peça começa com uma família
indígena, cujo chefe contará
aos pequenos indiozinhos diversas lendas e contos sobre
animais. Assim, passam pelo
palco esquetes com diversos
tipos de bichos, divididas
em três planos: o ar (com os
pássaros), os rios (com peixes,
piranhas e sapos) e a terra
(onças, quatis, preguiças, macacos, entre outros) e assim
por diante.

C

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon
Shopping São Paulo), R. Palestra Itália,
500. Sábado (13) às 20h. Ingressos: De R$
80 a R$ 160.

Família

D

cantor com a de ator, escritor
e youtuber.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, 5º
andar, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Quinta (18)
às 21h. Ingresso: R$ 90 e R$ 120.
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Joâo Guilherme

As Galvão, uma das principais e mais tradicionais duplas sertanejas femininas do Brasil,
formada pelas irmãs Mary e Marilene apresentam vários sucessos da dupla como “Beijinho
Doce”, “No Calor dos Teus Abraços”, “Pedacinhos”, “Coração Laçador”, “Menino Canoeiro”
e “Lembrança”. As Galvão já tiveram mais de
300 músicas gravadas e continuam surpreendendo os fãs com seus grandes sucessos. Como
parte da comemoração pelas sete décadas de
estrada, as irmãs estão percorrendo diversas
cidades do país com esta turnê. Mary e Marilene fazem parte da história do sertanejo e,
por isso, querem contar esta trajetória com
música. “É a história de duas mulheres cantando moda caipira, um gênero muito difícil.
Começamos crianças, vencemos barreiras e
preconceitos. Não foi fácil, mas sempre fomos
muito persistentes. Essa história precisa ser
contada”, disse Mary.
Recentemente as artistas gravaram em
São Carlos, no interior de São Paulo, o DVD
batizado de “Soberanas”, que deve chegar
em breve às lojas. Também foi lançado, em
julho deste ano, o documentário “Eu e Minha
Irmã - A Trajetória das Irmãs Galvão” e, em

(Chico Buarque), além de
canções fundamentais da música brasileira, como Oração ao
Tempo(Caetano Veloso).
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70 anos de estrada

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

laguti Pauleira).Não poderiam
ficar de fora desse passeio pela
MPB do MPB4 alguns clássicos
que marcaram a trajetória do
grupo, como Roda Viva (Chico
Buarque), Cicatrizes (Miltinho/
Paulo César Pinheiro), A Lua
(Renato Rocha), Partido Alto

3/été. 4/elio — gain. 5/coala — rambo — sucre. 7/egressa.

O ano de 2018 já começou
agitado para João Guilherme.
Após uma pequena pausa para
curtir as festas de fim de ano
com a família, o ídolo teen se
apresentará, no próximo sábado, 13 de janeiro para mostrar
o repertório da sua mais nova
turnê, “Show do João Gui”. No
show, além de canções do EP
‘Tudo é Você’, do CD ‘Meu Caminho’ e do EP ‘João Guilherme;
Volume II’, o artista fará versões
exclusivas de grandes hits da
atualidade. Aos 15 anos, João
Guilherme vem se destacando
como o principal expoente do
mercado teen do Brasil. Além
das músicas e das viagens pelo
país com sua turnê, o artista
também concilia a carreira de

como Milagres (Breno Ruiz e
Paulo César Pinheiro), Desossado (João Bosco e Francisco
Bosco), Ateu é tu (Rafael Altério e Celso Viáfora), Brasileia
(Guinga e Thiago Amud), A ilha
(Kleiton Ramil e Kledir Ramil)
e A voz na distância (Paulo Ma-
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Lançamento

MPB4 50 anos ao vivo.
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Serviço: Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, tel. 5541-4000. Domingos às
16h. Entrada franca. Até 14/01.
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A Ilha do Tesouro conta as aventuras do corajoso Jim,
um jovem que conhece um velho lobo do mar, ganha um
velho mapa, singra os mares dentro de um enorme navio,
enfrenta piratas, vence os perigos de uma ilha deserta,
encontra um fantasma e por fim descobre o seu tesouro.
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Cena da peça “A Ilha do Tesouro”.

m 2016 o grupo, agora
formado por Aquiles
Reis (voz), Dalmo Medeiros (voz e viola), Miltinho
(voz, violão, direção musical)
e Paulo Malaguti Pauleira (voz,
teclado, direção musical), lançava o CD O Sonho, a Vida, a
Roda Viva. Um ano depois, O Sonho, a Vida, a Roda Viva - MPB4
50 anos ao vivo foi lançado em
CD e DVD, pela dobradinha
MP,B Discos/Som Livre. Depois
de levar a quarta estatueta do
Prêmio de Música Brasileira na
categoria de Melhor Grupo de
MPB, o MPB4 também volta
aos palcos, agora para celebrar
o lançamento do álbum em CD,
DVD e nas plataformas digitais.
Agora é a vez do público aplaudir O Sonho, a Vida, a Roda
Viva MPB4 50 anos ao vivo,
que reúne canções lançadas
no álbum de estúdio (de 2016),

