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Daryan Dornelles

O projeto Los 5,
formado por Lucio
Maia (Nação Zumbi),
Mauricio Fleury (Bixiga
70, Gal Costa), Fábio
Sá (Gal Costa), Felipe
Roseno (Maria Gadu,
Ney Matogrosso) e
Hugo Carranca (Otto),
se apresenta ao lado
de Marina de la Riva

Fabio Braga

Mescla de cultura

Ed Motta

Os temas variam de composições autorais a versões de artistas como Nirvana, Célia Cruz, Willie
Bobo, Tito Puente, Tom Jobim, Kraftwerk, dentre outros.

show integra o Encontros Sonoros, um
projeto que traz artistas em projetos paralelos
àqueles em que o público
está acostumado a vê-los. Em
2017, os músicos se reuniram
e colocaram seus riffs, batidas
e beats à disposição de uma
experiência sonora inédita:

O

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (21) às 21h. Ingressos: R$ 180 e R$ 120.

ReflRefl
exões
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Reflexões
Seja seu próprio anzol

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus
quer que você saiba.... Que você deveria ter sempre seu anzol com
uma isca. Na poça que você menos esperar, haverá um peixe...
Ouvi do poeta Grego, disse isso, e ele estava certo. Você nunca
saberá quando e onde seu próximo milagre aparecerá. Então,
esteja pronto(a). Esteja aberto. Esteja alegre, receptivo(a), até
esperançoso(a). E não limite a forma e o tamanho em que seu
milagre pode chegar. Algumas vezes as menores chaves abrem as
maiores fechaduras. Assim, fique em guarda hoje. Esteja pronto(a).
Você pediu uma ajuda, e você a terá.
Amor, seu amigo.

Eric Lenate

são cenas burlescas”, afirma
o autor Esteve Soler, que
escreve as peças sempre no
formato de sete cenas curtas.
Serviço: Oficina Cultural Oswald De
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro,
tel. 3221-4704. Terça (21) às 20h. Entrada
franca.

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

Simpatias que funcionam
Ter alto astral em casa: Para afastar os maus
fluídos de sua casa e chamar a sorte, você deve
utilizar uma vela. No quintal ou no jardim, acenda a
vela em intenção a Nossa Senhora do Desterro (tem
que ser num lugar que tenha terra) e diga: Nossa
Senhora do Desterro, dê paz ás almas desterradas e
as desterre de minha casa. Deixe a vela queimar até
o fim e depois jogue o que sobrar no lixo.
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)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil.
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos
por excesso de confiança. O carro tem como símbolo
mudança, se no sonho estiver viajando por uma
longa estrada. Sofrer acidentes sem ficar machucado,
solução dos seus problemas e mudança para melhorar
na vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Código (?): Laranja,
conjunto limão e
de leis tangerina
duramente (Bot.)
criticado
por ONGs
ambientais (BR)

© Revistas COQUETEL
Colocadas Verbo associado ao
(pessoas) espírito de equipe
em linhas Clássico do Cinema
de horror lançado em 1984

Antigo
Trem da
(?), grupo nome da
infantil dos patela
anos 1980 (Anat.)

(?) de cogumelo,
bebida alucinógena
Criador,
em inglês

O setor
relacionado à produção de
gás natural e outros combustíveis
A "areia"
do deserto
de Uyuni,
na Bolívia

Que
alívio!
Tipo
sanguíneo

Análogo

(?) Kamel,
jornalista
Estudem
(o texto)

Revolve
(o solo)
Ainda, em
espanhol
Aclamação
de (?) Bueno, revolta
nativista

Fim, em
inglês
Clientes
do médico

Centro
Técnico
Aeroespacial (sigla)
(?)
aegypti: o
mosquito
da dengue
Evangelizadores

As do
Brasileirão são
38 (fut.)

Linguajar
típico de
jovens

Apresenta
"Lugar Incomum", no
Multishow
À (?):
ao acaso
Objeto que
impele a
canoa

Editor
(abrev.)

Willie Nelson, cantor
country
dos EUA

Como
se joga
paciência
Capital
da Arábia
Saudita
Absinto

Boneco de
(?): atração
do Carnaval de PE
Somei
Ditongo
de
"arbóreo"

Anistia
Internacional
(sigla)
Posição
comum ao
futsal e ao
basquete

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Agosto de 2018. Dia de São Roque, São Servo,
São Mamede, Santa Juliana, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo
Mahasiah, cuja virtude é a generosidade. Dia da Comemoração da
Assunção de Nossa Senhora, Dia do Patrimônio Histórico e
Dia do Porco. Hoje aniversaria o ator Robert de Niro que faz 75 anos,
a cantora Elba Ramalho que nasceu em 1951, o piloto tri-campeão de
fórmula 1 Nelson Piquet que faz 65 anos e o cantor Zezé Di Camargo
que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa criativa, intuitiva,
reservada e com uma grande capacidade de análise. A sua aparência
orgulhosa esconde uma grande capacidade interior. Introspectivo
e distante, buscando sempre informações, tem um temperamento
ponderado e gosta de ser prático. Possui um irresistível impulso para
fugir à estagnação e mudar constantemente em todas as áreas da vida.
Há uma sensibilidade acentuada que lhe inspira constantemente em
todos os seus atos. Aprende tudo com facilidade e ama os prazeres
honestos, mas no lado negativo se lhe aconselha suavidade na ação.

BANCO

40

Solução

CO

Dicionário dos sonhos

Uma novidade virá sobre alianças,
parcerias e sociedades com a
entrada do Sol em Virgem na próxima semana. Uma união poderá
ser decidida no final da semana. A
Lua em bom aspecto com seu astro
Netuno também estimula a intuição
e contato com atividades artísticas.
78/578 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Aquário
(20/1 a 18/2)

Dia propício para se organizar e se
dedicar a alguma tarefa que tenha
sentido prestativo e meticuloso.
Tem chance de resolver algo importante sendo firme diante dos fatos.
Felicidade íntima plena e se estiver
apaixonado pode assumir um compromisso definitivo. 69/369 – Branco.

Boas soluções nas questões materiais, com benefício a mais e até inesperado. O momento é de busca por
melhores condições de vida, status
elevado e valorização de bens. A Lua
em conjunção com Júpiter expande
os afetos e aumenta a sensibilidade.
90/590 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

As suas atividades vão ser ampliadas
nesta sexta. Porém a sexta não é um
bom dia para assuntos de dinheiro,
mas ótima para as viagens. Contrarie
o antigo e renove-se. Os relacionamentos pessoais irão trazer soluções
desejadas e esperadas há algum
tempo. 42/442 – Cores escuras.

A renovação de sua vida virá mais
tarde, por enquanto mantenha certa
rotina em seus atos agora. Pode
preparar-se para novas atividades
para depois que começar seu novo
ano astral. Os contatos sociais serão
intensos e felizes nesta sexta. 37/537
– Amarelo.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo,
Praça Ramos De Azevedo, s/n, República.
Domingo (19) às 16h30. Ingressos: R$ 20.
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É momento de atentar às pequenas
exigências, cumprir agenda e respeitar com rigor os compromissos. Logo
surgirão novidades, tanto no trabalho
como no relacionamento social. Tudo
que vise um desenvolvimento rápido
tem chance de evoluir depois na fase
Nova da Lua. 56/856 – Marrom.

A fase é boa para receber o que lhe
é devido ou está atrasado, agora que
o Sol vai à semana que vem para a
casa dois que é a casa do dinheiro.
Mas cuidado, a busca do poder a
qualquer custo aparece forte nesta
sexta. Logo receberá algum benefício
devido. 67/467 – Cinza.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio no início da manhã pode
provocar atrasos e dificuldades na
comunicação. No decorrer do dia a
tensão diminui, já que o astral deve
ficar mais compreensivo. Aproveite
esta sexta para curtir o ambiente ou
fazer viagens longas e rever alguém
de longe. 75/675 – Verde.

na percussão para executar músicas
de temática africana, uma canção
tradicional inglesa e composições
de Milton Nascimento, Tom Jobim e
Luis Bonfá, Marisa Monte e Fabrício
de Gambogi e Gisele de Santi.Encerra o concerto o Coral da Gente do
Instituto Baccarelli, com a regência
e direção musical de Silmara Drezza, que, acompanhado da pianista
Juliana Ripke, da percussionista
Maryana Cavalcanti e do baterista
Pelé Nascimento, cantam temas
sacros e as brasileiras Dança Pé, de
Mário Gil e Rodolfo Stroeter; Maracatú, nação do amor (April child),
de Moacir Santos e Sebastiana, de
Jackson do Pandeiro.
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As atividades rotineiras devem ser
cumpridas integralmente, sem titubear ou deixar algo para a semana
que vem. Com o Sol na casa doze na
semana que vem deve ouvir sua voz
interior antes de agir para não errar.
Evite viagens e passeios de última
hora ou improvisados. 27/627 – Rosa.

Faça aquilo que gosta que mais
aprecie e ama, pois terá a ambição
e a capacidade de mostrar bom
desempenho em tarefas de rotina.
Dedique-se a atividade comercial ou
ligada à comunicação. Um relacionamento amoroso o levará a um forte
poder de sedução. 88/688 – Cinza.

O Festival de Coros Infantis com
abertura do Coral Paulistano, sob
a regência da maestrina Naomi
Munakata, o festival reúne três
grupos de jovens cantores: o Coro
Infantil da OSESP, o Coral do Grupo
Primavera de Campinas e o Coral
da Gente do Instituto Baccarelli
para interpretar canções folclóricas, composições brasileiras, obras
sacras e músicas tradicionais de
diversas partes do mundo. Com a
regência de Teruo Yoshida, o Coro
Infantil da OSESP, acompanhado
por Daniel Gonçalves no piano,
interpreta canções búlgaras e uma
seleção de vários países que incluem
México, Itália e Áustria. O Coral do
Grupo Primavera de Campinas, sob
a regência da maestrina Luciana
Vieira, conta com Rafael Granado
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Deve nesta sexta respeitar com rigor
os compromissos. O último dia útil
da semana é bom para viagens e
o contato com lugares pessoas de
longe, alguém que trará mudança a
sua rotina. Terá boas novas e um novo
ânimo para enxergar tudo como é de
verdade. 48/748 – Branco.

Cantor, músico, compositor, artista plástico e dono do selo Transfusão
Noise Records, o carioca Lê Almeida apresenta seu quinto álbum. “Amenidades” reúne 25 canções de sua autoria, mas que ainda não haviam
sido registradas. O novo trabalho está disponível em todas as plataformas
digitais pela Deck e chega às lojas em cassete pela Polysom. Para ouvir:
(https://LeAlmeida.lnk.to/AmenidadesAlbumPR).

Coral infantil

Esta sexta é o sétimo dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio no início da manhã pode provocar atrasos
e dificuldades na comunicação. No decorrer do dia a tensão diminui, já que o astral deve ficar mais compreensivo.
A Lua em conjunção com Júpiter expande os afetos e aumenta a sensibilidade. A Lua em bom aspecto com Netuno
também estimula a intuição e contato com atividades artísticas. À noite a Lua em bom aspecto com Plutão intensifica
as emoções, permitindo fazer uma limpeza emocional.
Persista por melhores condições de
vida, status elevado e valorização de
bens. Esta Lua é ideal para lançar e
divulgar produtos, campanhas publicitárias e de vendas. Batalhe de novo
por uma atividade onde não obteve
bons resultados antes. Cuidado com
a falta de ânimo. 89/389 – Azul.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147,
Centro. Segunda (27) às 19h. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (meia).

3/aún — end. 4/riad. 5/aedes — losna. 7/creator. 10/didi wagner.

Horóscopo

10 anos de carreira em 2018.
Filha de pai cubano e mãe
brasileira, a cantora mescla,
em sua música, a cultura dos
dois países.

MI

Neale Donald Walsch

Leitura de peça
O Teatro Kaus Cia Experimental realiza a leitura da
peça “Contra a Progresso”,
texto inédito do dramaturgo
espanhol Esteve Soler. Escrita em 2008, a peça reúne
sete cenas surrealistas, e faz
parte da Trilogia da Indignação, que inclui também
as peças Contra o Amor e
Contra a democracia, e que
serão lidas pelo grupo no mês
de setembro. Os textos da
Trilogia da Indignação foram
traduzidos para 17 idiomas e
encenados em vários países
pelo mundo, somando cerca
de 70 montagens. Contra O
Progresso mistura humor
e horror, morte e comédia,
exagera e ridiculariza, como
um espelho que distorce a
realidade, numa crítica óbvia
ao progresso humano. “Em
Contra a Democracia (2010),
as cenas são de Grand Guignol, em Contra o amor (2009)

Tom Jobim, Kraftwerk, dentre
outros. Neste show, inédito,
o grupo convida Marina de la
Riva, artista com 10 anos de
carreira e que tem a mescla
da cultura brasileira e cubana
como marca registrada. Já Marina de la Riva está celebrando

Nota

Leekyung Kim

O multi-instrumentista Ed Motta mostra a forma em que
suas canções ganham vida com piano e guitarra, apenas.
No repertório músicas que costumam ficar de fora de suas
turnês como, Do You Have Other Love?, Parada De Lucas,
Leve-me Ao Sonho, Ikarus On The Stars e os sucessos
Colombina, Manoel, Fora Da Lei, Baixo Rio, Vendaval em
suas versões acústicas. Ed inclui também temas como
Caso Sério de Rita Lee e Roberto De Carvalho, sem abrir
mão da veia funk-soul. O artista mistura influências que
vão do jazz à canção brasileira, das trilhas sonoras de
Hollywood ao rock, da música clássica aos standards
americanos, da bossa nova ao reggae. Combinando uma
variedade de sons vocais, Ed Motta se atreve a dizer não
ao que ele considera “a ditadura das palavras” em canções.
O “Edmottês” é uma maneira brincalhona de denominar
uma música cantada que não tem letra.

o projeto “Los Cinco”, que
revisita a música caribenha
trazendo influências que vão
do Dub Jamaicano ao Afrobeat.
Os temas variam de composições autorais a versões de
artistas como Nirvana, Célia
Cruz, Willie Bobo, Tito Puente,

