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São Paulo, quarta-feira, 23 de maio de 2018

Concerto
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Lazer & Cultura

Memórias

Mariana Beda

Primeira criação do Coletivo
Seiva Bruta, grupo de
jovens artistas formado
no Departamento de Artes
Cênicas da Universidade de
São Paulo (USP), A Iminência
da Morte DAS Plantas Pelos
Canhões de Guerra estreia dia
26 de maio
om Direção de Victor Walles,
que assina a dramaturgia ao lado
de Maíra do Nascimento, montagem traz no elenco os atores Camila
Móra, Fernando Moraes e Henrique
de Paula. O espetáculo traz à cena
pesquisas histórico-sociais sobre o ano
de 1968 no Brasil, suas revoluções de
costumes, lutas do movimento estudantil e o avanço brutal da repressão
do aparato militar até culminar no
AI-5. Para isso, a montagem tem como
base de sua criação, três referências
fundamentais de pesquisa: o filme Os
Sonhadores, de Bernardo Bertolucci,
sobre três jovens universitários vivendo em um apartamento em pleno

C

Caroline De Comi (vocal), Nahim Marun (piano)
e Rafael Frazzatto (violoncelo).

Um concerto dedicado à obra de um dos maiores
compositores da história da música brasileira: Heitor
Villa-Lobos (1887-1959). Em síntese, este é o mote do
projeto “Villa-Lobos – em Violino e Voz”, apresentado pelos
músicos Cláudio Cruz (violino), Caroline De Comi (vocal),
Nahim Marun (piano) e Rafael Frazzatto (violoncelo) . Na
apresentação, que ocorre a partir das 18h30, na Praça da
Unidade, o grupo traz obras de Heitor Villa-Lobos escritas
para voz e violino, a maioria delas raramente apresentadas.
Soprano atuante não apenas no repertório operístico como
na música de câmara e contemporânea, Caroline De Comi
é uma das mais versáteis cantoras da atual geração. Cláudio Cruz é um dos mais relevantes violinistas brasileiros
da atualidade, além de um destacado regente de carreira
internacional. O pianista Nahim Marun é descendente da
grande tradição do piano brasileiro, detentor de prêmios
em importantes concursos e ainda um pesquisador da
música brasileira. O jovem violoncelista Rafael Frazzatto
é um talento da nova geração que atualmente integra a
Academia da OSESP. No programa, Sonata fantasia n.1,
“Desesperance” (1913), para violino e piano, Choros bis
(1928) para violino e violoncelo, entre outras.
Serviço: Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Domingo (27) às 18h30h.
Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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“Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite
em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite
em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos.
Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que
é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de
geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você
vê que algo concorda com a razão, e que conduz ao bem e benefício
de todos, aceite-o e viva-o”. Buda

fervor das manifestações e lutas do maio
francês nas ruas de Paris; o livro1968
– O Ano que não Terminou, de Zuenir
Ventura, que trata das transformações
e lutas que ocorreram no Brasil durante
o ano e o artigo Sobre o Conceito de
História, de Walter Benjamin. Na peça
dois irmãos Téo (Fernando Moraes) e
Isa (Camila Móra) moram na Rua Maria
Antônia e recebem o estrangeiro Mateus
(Henrique de Paula) para passar um
tempo junto com eles no apartamento.
Trancados como forma de proteção e
esconderijo ao avanço da repressão do

Dois dos principais
DJ’s da cena hip hop naacional se encontram paraa apresentação única. No dia 23
3 de maio,
os DJ’s KL Jay (integrante
ante fundador
dos Racionais MC’s) e Grandmaster Ney
comandam as pick-ups no palco montado na
Praça da Unidade, para mostrar um repertório de sons e ritmos de diferentes períodos e gerações.A dupla mostrará ao
público gêneros como rhythm’n’blues, soul e funk, passando
pelos pioneiros do rap, suas diversas vertentes, chegando até
os seus desdobramentos atuais.

Para comemorar o 207º Aniversário da Independência do Paraguai,
o Consulado Geral do Paraguai em São Paulo apresenta um show de
música e danças típicas do país. Criado em 1970, o Ballet Folclórico
Municipal da cidade de Assunção possui um repertório que inclui
quadros coreográficos inspirados nas festas tradicionais, nos costumes
e ofícios do campo, lendas, personagens e devoções populares. Atualmente, a formação conta com 16 dançarinas e dançarinos profissionais.
O elenco apresentará quadros de quatro a cinco danças, sendo “Danzas
de Época”, “Acuarela Paraguaya” e “Fiesta en la estancia”. O grupo
trará danças tradicionais do Paraguai, como: Galopera, Cielito Chopí,
Sombrero de Palma e outros. Para a apresentação de música típica
do Paraguai, o harpista Marcelo Rojas interpretará na harpa paraguaia
obras dos compositores Félix Pérez Cardozo, Santiago Cortesi, Florentín
Giménez, entre outros. O artista é considerado como um dos harpistas
mais transcendentes da nova geração no Paraguai.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Quarta
(23) às 20h30. Entrada franca.

Serviço:Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra
Funda, tel. 3823-4600. Quinta (24) às 19h. Entrada franca.

Homenagem
A apresentação do Quarteto de Cordas da
Cidade de São Paulo será uma homenagem
ao compositor argentino Astor Piazzolla.

Formado por Betina Stegmann e Nelson
Rios, nos violinos; Marcelo Jaffé, na viola; e
Rodrigo Andrade, no violoncelo, o quarteto
ainda recebe o pianista André Mehmari e o
clarinetista Nailor Proveta para o concerto.

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)
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)

Para quem está passando por alguma dificuldade financeira: Se está com dificuldade financeira deve realizar essa simpatia
durante três dias seguidos. Acenda três velas brancas sobre um
prato de vidro com um pouco de água e açúcar, oferendo aos três
anjos protetores: Gabriel, Rafael e Miguel. Faça seu pedido e deixo
o prato em um local mais alto do que você. Seus pedidos serão
ouvidos e você deve fazer uma faixa com um agradecimento no
terceiro dia após ter realizado a simpatia: obrigado aos três anjos
pela graça alcançada. A coloque em frente à sua casa. Espero os
acontecimentos do quanto dia em diante. Descarte os restos das
velas, limpe o prato e continue fazendo o uso dele normalmente.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 23 de Maio de 2018. Dia de São Juliano, São Epitácio, São
Miguel Bispo, São João Batista de Rossi, e Dia do Anjo Damabiah, cuja
virtude é a perseverança. Dia da Juventude Constitucionalista, e
Dia do Soldado Constitucionalista. Hoje aniversaria a atriz Joan
Collins que nasceu em 1932, o piloto Rubens Barrichello que completa 46 anos, o ex-jogador de futebol e atual treinador Ricardinho que
nasceu em 1976 e o jogador de futebol Rafael Moura nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tende a ser uma pessoa de vida pouco
ortodoxo podendo parecer aventureiro demais para as pessoas mais formais.
Para o nativo deste dia é importante ser justo; agir com responsabilidade e
pagar as dívidas. Possui um forte senso de justiça e quer viver num ambiente
o mais harmonioso possível. Aprecia a liberdade e as mudanças e o que para
outros pode ser seguro, para ele pode parecer uma prisão. Cresce e evolui
pelo movimento constante, exercendo mais de uma atividade ou várias ao
mesmo tempo. No lado negativo tendência a crises de ansiedade.
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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CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas
e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela: sabedoria,
generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no
lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa amiga.
Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas por excesso de
autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa justa.
Roxa: decisão definitiva e muita sorte. Verde: confiança na vida.
Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.
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Dicionário dos sonhos

Lua faz aspecto negativo com Netuno para não esquecermos as coisas
mais práticas da vida, mas sempre
usando a intuição para não errar. À
tardinha será bom criar um clima
de intimidade, sendo bom manter
conversas estimulantes. Os contatos
pessoais terão facilidade e darão
alegrias. 82/482 – Branco.

Exame de (?): avalia
as funções digestivas
do indivíduo
Tipos de lanches
Qualquer
substância
usada contra pragas
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Libra
(23/9 a 22/10)

Com a Lua fora de curso desde o final
da manhã os acontecimentos são lentos e demorados, mas muita coisa que
persegue irá se realizar. A vontade
pessoal não deve ser manifestada
abertamente. Mantenha o astral e se
dedique a alcançar seus interesses
pessoais, agindo em comum acordo.
72/772 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpiter
e Mercúrio permite se comunicar
de forma compreensiva e amorosa.
Durante a tarde toda com a Lua solta
aumenta a indolência e preguiça,
com possível insatisfação sentimental. Mantenha o bem-estar no
seu ambiente tanto material como
emocional. 45/445 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Terá bom entendimento, mas precisa
ter cuidado nos negócios. A Lua em
bom aspecto com Plutão no final da
manhã renova as energias. Às 11h56
da manhã a Lua fica fora de curso até
ingressar em Libra na madrugada
da quinta. Dia de muita iniciativa,
liderança e força de vontade. 31/931
– Branco.

É importante aprimorar seus
planos e encontrar soluções para os
problemas que o estão impedindo
de agir. A vontade pessoal não
prevalecerá podendo isso acarretar
desentendimento. Aproveite para
analisar o que deve ser mais
importante nesta fase e dedique-se
a isso. 19/819 – Cinza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Aproveite para conviver mais com os
amigos e a família, aceitando opiniões
e pontos de vistas contrários aos
seus. A compreensão do ponto de
vista alheio dará grande harmonia
e unirá às pessoas queridas. É hora
de mudanças positivas nos ideais
e sonhos que poderão se realizar.
34/634 – Marrom.

Antes de agir precisa ter paciência,
confiança e o otimismo. Pode haver
retraimento por meio de isolamento.
Sentirá insegurança nas questões
mais sérias. No trabalho, uma oportunidade aparecerá e será mais fácil
liderar com as mudanças necessárias.
82/982 – Amarelo.

Pode encontrar dificuldades que
serão vencidas com muita diplomacia e aquele jeitinho que só o
geminiano tem. Boa disposição para
reunir as pessoas em torno de um
plano pessoal. Antes do aniversário
há ainda indolência e preguiça, e
possível insatisfação sentimental.
21/621 – Azul.

Serviço: Sala do Conservatório, Av. São João, 281, Centro.
Quinta (24) às 20h. Ingresso: R$ 20.

O

Ótimo entendimento com a pessoa
amada com troca intensa de afeto.
Com a Lua fora de curso pode haver
fraqueza nas iniciativas e aumenta a
propensão ao desânimo de tarde até
a noite. Procure a melhoria das condições sociais e do relacionamento
sexual. 25/725 – Violeta.

Novos valores e princípios passam a
orientar a sua vida. Precisa manter
o ritmo onde há insegurança para as
questões mais sérias e compromissos
de longa duração. Fim de tarde bom
para criar intimidade e aninhar-se em
uma conversa aconchegante ou fazer
algo estimulante. 26/326 – Branco.

No programa:
Milonga del Angel, La Misma Pena, Michelangelo 70, entre outras.
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Dê atenção a si mesmo, refletindo
e meditando mais enquanto o Sol
está na casa doze. Afaste-se da agitação social e encontrará respostas
que procura em si mesmo. A noite
aumenta a sensibilidade para melhor
se adaptar ao ambiente e a energia
dos outros. 22/522 – Verde.

Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, R: dos Gusmões,
43, Luz. Sábados e domingos às 20h. Ingressos: R$ 20 e
R$10 (meia). Até 17/6.

Paraguai em festa

Encontro

Esta quarta é o nono dia da lunação. Lua faz aspecto negativo com Netuno para não esquecermos as coisas mais práticas da
vida, mas sempre usando a intuição para não errar. Para que não ocorra confusão melhor usar a sensibilidade para as nossas
atividades do dia a dia. A Lua em bom aspecto com Júpiter e Mercúrio permite se comunicar de forma compreensiva e amorosa. A
Lua em bom aspecto com Plutão no final da manhã renova as energias. Às 11h56 da manhã a Lua fica fora de curso até ingressar
em Libra na madrugada da quinta. O Sol em um bom aspecto com Marte aumenta a energia à noite. A mente tende a ficar bastante
agitada e talvez seja difícil relaxar. Final do dia de muita iniciativa, liderança e força de vontade.
Com o Sol na casa três, a casa
das mudanças irá viver momentos
inesquecíveis e realizar mudanças
positivas nos seus ideais e sonhos. O
Sol em um bom aspecto com Marte
aumenta a energia à noite. A mente
tende a ficar bastante agitada e talvez
seja difícil relaxar. 75/175 – Amarelo.

governo militar, os três atravessam o
ano de 1968 passando pelas revoluções
culturais e as revoltas políticas lideradas
pelo movimento estudantil. Narram a
morte do estudante Edson Luís, expõe
suas contradições na Batalha da Maria
Antônia, viajam até o congresso de Ibiúna
e como um delírio de um dia ter achado
a possibilidade de impedir o avanço
opressor do aparato militar, terminam
separados com a decretação do AI-5.

3/rag — rás. 4/doge — hole — lalá — maid — rial.

Horóscopo

Cena da peça “A Iminência da Morte das Plantas Pelos Canhões de Guerra”.

