Página
ágina 8

São Paulo, sexta-feira, 24 de agosto de 2018

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Batuque
O público tem até o
dia 26 de agosto para
conferir o espetáculo
“Arrufos”

Últimos dias
Jonatas Marques 20

Mariana Rocha

Lazer & Cultura

peça, do Grupo XIX de
Teatro aborda questões
sobre o amor em diferentes épocas e concepções.
Terceira peça a ser montada
pela companhia, Arrufos, de
2007, é resultado de longa
pesquisa em torno da história
do amor privado no Brasil
e seus desdobramentos até
os dias atuais. O espetáculo
propõe uma reflexão sobre o
desejo de amar e ser amado.
Arrufo significa briga sem importância entre pessoas que se
amam. Toda a iluminação vem
de 50 abajures que o público
apaga no início do espetáculo
e que, aos poucos, voltam a ser
acesos pelos atores. A direção
de arte de Renato Bolelli Rebouças (vencedor do Prêmio
Shell em 2008 por este espetáculo) acomoda as pessoas
em arquibancadas formando
uma espécie de “parede de
alcova”. Os espectadores
são convidados a sentar em
almofadas, formando casais
mesmo quando não o são,
promovendo, assim, um inu-

A
A percussionista Lan Lanh.

Percussionista referência no Brasil, Lan Lanh sobe
ao palco acompanhada pelos músicos João Felippe
Brasil e Guto Menezes, que costuram melodias com
arranjos de cordas de violão, viola caipira e cavaquinho. Os convidados dessa noite serão a cantora Ana
Cañas e os parceiros da banda Lan Lanh e Os Elaines,
que subirão ao palco num clima revival para tocar algumas canções do álbum Com Ela, remasterizado por
Deeplick e lançado em todas as plataformas digitais
pela Dubas Music. No setlist, os cajóns, atabaques,
berimbau e pandeiro de Lan Lanh já começam a soar
no afro-samba Canto de Xangô, de Vinícius de Moraes
e Baden Powell, seguem no afro-jazz Coisa 4, de Moacir
Santos, nas levadas da sua Bahia natal, no ritmo do
frevo Taiane, de Osmar Macedo, nos afoxés Bananeira
Song e Zum Zum
Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta
(24) às 21h. Ingresso: R$ 80

Uma das companhias circenses
mais premiadas em todo o Brasil, a La
Mínima. Fundada em 1997 pelos artistas Domingos Montagnere Fernando
Sampaio, a companhia apresenta o
espetáculo Pagliacci.
Pagliacci é uma versão de Luís Alberto
de Abreu para a ópera homônima do
italiano Ruggero Leoncavallo (18571919), que deixa de lado o aspecto
trágico da história original. A peça é
a primeira da companhia sem o atorfundador Domingos Montagner, que
participou de toda a concepção do
projeto, durante o ano de 2016.
Serviço: Sesc Vila Mariana, R, Pelotas, 141, tel.
5080-3000. Sábado (25) e domingo (26) às 16h. Ingresso: R$ 25.

“Devolvam meu país”. Esse é o verso que
se repete no refrão de “Canção de Desacato”,
de Marcelo Quintanilha, lançado pela gravadora Deck nas plataformas digitais. Com
uma letra política, mas não partidária, chama
a atenção pelo discurso de indignação. A
produção da faixa, gravada nos estúdios da
Hitmaker Áudio (São Paulo), é do Maestro
Rodrigo Petreca, que também produziu o
último álbum de Quintanilha, “CAJU” (Deck/
2018). Nas gravações participaram os músicos que o acompanham nos shows: Simon
Abbud (guitarras), Danilo Vianna (baixo),
Rogerio Rochilitz (teclados), Peu Del Rey
(bateria e percussão) e Vitor Lopes (gaita).
A mixagem e masterização são de Humberto
Dantas e a foto é de Drausio Tuzzolo. Para
ouvir, acesse:( https://marceloquintanilha.
lnk.to/CancaoDeDesacatoSinglePR).

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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

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.

© Revistas COQUETEL
Agir como o
Impresso queimado
provocador
em protestos durante a
Copa de 2014
(?) em si: reconhece
os próprios erros
Feliz; contente

Letra que
precede o
apóstrofo

Vitamina
de efeito Filme, em
antioxiinglês
dante

Condição
da "bruxa"
na
Inquisição

Louis
Braille,
educador
francês

Símbolo
bíblico
da fé
hipócrita
Formato de sifões
Padrinhos Gabriela
dos filhos Mistral,
(bras.)
poetisa

Principal
autoridade
policial
de um
condado
(EUA)

Dirigia-se
para
Dotada
de asas

Gênero do
filme "O
Impossível"
Tolo, em
inglês

Sim (?),
chip para
celulares com
tecnologia
GSM (ing.)

Enrique
Egas,
arquiteto
espanhol

Tipo
sanguíneo
Dado que
orienta o
navegante
Falsidade

Instrumento usado
no voo
livre

(?) e escrever: dificuldades
do iletrado
Lustrei; envernizei
Cenário comum
de comerciais
de margarinas

Laranja e
(?): suco
antigripe

Eleanor
Gecks,
atriz
britânica
Extinto presídio paulistano, famoso pelo
massacre de 1992
Empregue Lacrar
Código
da França
na internet
Alvo das acusações
do promotor (jur.)

"Estoy (?)",
sucesso
de Shakira
(Mús.)

"Metade",
em "semideus"
Tipo de
automóvel
de traseira
estendida

Sede das
Olimpíadas de
2012
Classes
(?): artigo,
numeral
e verbo

"Chumbo
trocado
não (?)"
(dito)
Codinome
da chefia
de James
Bond (Lit.)

Conjunto
dos números reais
(símbolo)

Ganimedes, em
relação a
Saturno

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 24 de Agosto de 2018. Dia de Santa Áurea, Santa Emília
de Vialar, Santa Maria Micaela, São Bartolomeu Apóstolo, e Dia
do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a serenidade. Dia da Infância.
Hoje aniversaria o escritor Paulo Coelho que faz 70 anos, atriz e
apresentadora Luciene Adami que nasceu em 1964 e o ex-jogador de
futebol Denílson que faz 41 anos.

O nativo do dia

O nativo de Virgem deste dia e grau é leal, justo e está sempre em
busca do equilíbrio e da harmonia. Os relacionamentos ocupam um
papel importante na sua vida. Talvez precise manter o equilíbrio
entre ser excessivamente dependente dos outros se mantendo mais
independente e menos desconfiado. Entretanto precisa aprender a ser
menos teimoso e perfeccionista. Consegue vencer a maior parte das
adversidades que enfrenta, detestando a mentira e as indiscrições. No
Simpatias que funcionam
lado contrário pode abusar da confiança dos demais, ser uma pessoa
Para proteger as crianças: Compre um doce e
indiscreta e mentirosa.
coloque em um prato descartável azul. Cubra com
filme plástico e deixe em um lugar alto. Ofereça o
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
doce ao anjo Mebahiah e leia na Bíblia o salmo 101.
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
Quando terminar jogue o doce com o prato no lixo.

BANCO

62

Solução

I

Dicionário dos sonhos

Uma carga de obrigações pode ser
sentida desde cedo, diminuindo as
iniciativas e provocando explosões
de mau humor. Desde cedo os
exageros podem marcar atitudes
exaltadas, brigas e incompreensões.
Um momento feliz será vivido na
intimidade nesta sexta. 43/143 –
verde.

(?)
Verde,
herói
das HQs

Verba não declarada
usada para financiar
campanhas eleitorais
fraudulentas
Cartão
de acesso
dado a
jornalistas
Contraceptivo inserido no útero (sigla)

R

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A Lua faz aspectos negativos com
Mercúrio e Júpiter que podem aumentar os conflitos. Devemos evitar
atitudes arrogantes e imposição de
ideias. Mantenha o astral elevado e
melhore o convívio com as pessoas,
resolvendo seus problemas sociais.
55/355 – verde.

Lua em Aquário leva a fortes convicções e não deixa mudar de ideia
facilmente, podem acontecer brigas
por conta de ideias divergentes.
Precisa manter a calma e aproveitar
a renovação de uma oportunidade
profissional que logo ocorrerá. A noite mantenha a calma para resolver
assuntos pendentes. 78/278 – azul.

www.coquetel.com.br
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Abra mão daquilo que não quer e não
serve mais para quem precise fazer
uso. As afinidades ajudam a superar
problemas pessoais ou domésticos,
não se irrite por causa deles, pois
logo tudo será resolvido. É melhor
tomar atitudes diplomáticas fugindo
de provocações e lugares pesados.
78/778 – amarelo.

Oportunidade de novos empreendimentos profissionais, muita vontade
e motivação para agir e resolver tudo
que está pendente. O dia recomenda
o bom senso, nem demais e nem de
menos, o meio termo será muito
melhor. Seja objetivo para conseguir
o sucesso desejado. 34/534 – verde.

Aproveite para realizar viagens e
mudanças já programadas, sem
receio de errar depois do aniversário. Se ainda não chegou comemore
a data e promova encontro com
amigos no dia em que completar
aniversário. Cuidado com o mau
humor excessivo e ao radicalismo.
37/637 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Com o Sol em Virgem aumenta a
tendência a se isolar e até fugir de
situações difíceis de resolver. Esta
é a fase mais delicada do ano, deixe
passar para agir. Os problemas pessoais podem até mesmo tumultuar
a vida afetiva, por isso controle-se
e mantenha a diplomacia. 28/328
– branco.

A carga do dia pode ser sentida desde
cedo, diminuindo as iniciativas e provocando explosões de mau humor.
Apares arestas e resolva situação
pendente no setor financeiro que
podem atrapalhar os seus ganhos
futuros. Muita motivação ao tratar
de assuntos novos e avançados.
63/563 – Amarelo.

Apenas evite cometer extravagâncias e excessos nesta sexta. Promova
encontro com amigos, faça viagens,
negócios e obtenha soluções de
assuntos sociais ou profissionais. A
mente estará mais livre e aberta às
novas opiniões e novidades nesta
sexta. 27/527 – Branco.

O Poder do Pensamento.
Saiba como os seus pensamentos são poderosos. Se você pudesse ver o
quanto são poderosos os seus próprios pensamentos, isso o surpreenderia.
Você está literalmente planejando seus eventos futuros através de seu foco
mental. Seus pensamentos são tão poderosos! Os pensamentos sempre
vêm e vão, cabe a você decidir quais pensamentos escolher. A maneira mais
rápida para mudar sua vida é mudar seus pensamentos. Se você quer algo
diferente do que você está recebendo atualmente, mude seus pensamentos. Veja o que funcionou para você no passado e use isso para ajudá-lo a
seguir em frente. Você sabe o que fazer quando libera a energia mental e
observa mais atentamente. Confie nisso. Pensamento para o dia de hoje:
Observe profundamente seus pensamentos e sentimentos e veja quais estão
funcionando para você e depois decida o que está planejando para sua vida
hoje. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br
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Perigo de enfrentar transtornos
emocionais e propensão a pensamentos de ciúmes e sentimentos de
rancor que trazem instabilidade nas
relações, com nervosismo e tensões.
Resolva qualquer dificuldade mostrando disposição e bom humor, tudo
ficará mais fácil. 67/667 – Branco.

A Lua faz aspectos negativos com
Mercúrio e Júpiter que podem
aumentar os conflitos. Cuidado, a
superstição, a crença exagerada, a
opinião enraizada, sem fundamento
real pode levar ao engano e o desacerto. O meio termo será muito melhor
nesta sexta. 17/217 – verde.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
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A Lua em Aquário deixa o astral
mais aberto e solto, facilitando o
contato com grupos e amigos. Viverá um momento maravilhoso em
seu ambiente, tanto no lar como
no trabalho neste último dia útil da
semana. Resolva diplomaticamente
os problemas, sem brigas. 82/782 –
vermelho.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta sexta é décimo quarto dia da lunação. A Lua em Aquário deixa o astral mais aberto e solto, facilitando o contato com
grupos e amigos. A mente estará mais livre e aberta às novas opiniões. Porém, como Aquário é um signo de fortes convicções
e que não muda de ideia facilmente, podem acontecer brigas por conta de ideias divergentes. A Lua faz aspectos negativos
com Mercúrio e Júpiter que podem aumentar os conflitos. Devemos evitar atitudes arrogantes e imposição de ideias. Outro
cuidado importante é evitar promessas que sabemos que não serão cumpridas e abrir mão de estar sempre certo e de querer
dar a última palavra.

Serviço: CAIXA Cultural São Paulo, (Praça da Sé, 111, Centro. De quinta a domingo
às 19h15. Entrada franca. Até 26/08.
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Horóscopo

Nota

Circo

garotos, um amor inviável pela
diferença social entre os dois.
Já no século XX, seis personagens confidenciam à plateia
suas diferentes experiências
amorosas.
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Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n,
Brás, tel. 3111-7400. Sábado (25) às 16h e domingo (26) às
15h. Entrada franca.

filha, a amante, um empregado
e um padre. No século XIX,
três meninos se encontram em
um cemitério para declamar
poesias. Paralelamente, três
meninas conversam depois de
voltarem de um baile de gala.
Um romance se instaura entre
uma das meninas e um dos
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O grupo Sestina, do Coral USP apresenta duas obras de seu repertório, a
opereta Juvenal e o Dragão (dia 25) e
Misatango - isa a Buenos Aires (dia 26).
A opereta Juvenal e o Dragão foi escrita
por Nibaldo Araneda especialmente para
o grupo Sestina, integrando o programa
de comemoração do aniversário de 50
anos do Coral USP. A peça Misatango –
Misa a Buenos Aires foi composta entre
1995 e 1996, escrita para coro, pequeno
conjunto de câmara, bandoneón e soprano
solista. A composição mistura a tradição
da música sacra do século XX e o tango,
com o bandoneón marcando seu ritmo de
forma expressiva.

sitado encontro. Em cena, três
histórias, em épocas diferentes,
são contadas. Misturam-se os
tempos para que o espectador
entenda como surgiu o ideário
do amor romântico e a quem
serve essa construção. No século XIII, um pai agoniza no leito
de morte rodeado pela esposa, a

3/lua. 4/aqui — card — ﬁlm — fool. 5/sedan. 8/arqueiro — perfídia. 10/credencial.

Concerto

Espetáculo “Arrufos”com o Grupo XIX.

