
O festival “Sai da Rede” está de volta 
para mais uma edição. Projeto musical de 
sucesso responsável por ajudar a despon-
tar importantes nomes da atual safra da 
música brasileira, o festival tem o objetivo 
de reunir artistas da nova geração que 
utilizam a internet como ferramenta para 
produção e divulgação dos seus trabalhos. 
No dia 30 se apresenta a cantora, composi-
tora e artista visual, Luiza Lian que integra 
a mais nova geração de artistas da cena 
independente paulistana. No mesmo dia, 
às 20h, a cantora e compositora, Luedji 
Luna que iniciou seus estudos em música 
na Escola Baiana de Canto Popular. Dia 
31, Ana Muller, cantora de Ibatiba-ES, 
apresenta um trabalho que abre leque 
de diversidade musical e cultural dentro 
da obra da jovem, mantendo o clima do 
violão original de suas canções e incluindo 
novos instrumentos e ritmos. Em seguida, 
Almério de Altinho PE, quie Iniciou sua 

carreira cantando em bares de Caruaru e 
atuando em peças teatrais, o que contri-
buiu pra seu perfi l de artista performático. 
Dia 1/9, Cantor, compositor, arranjador e 
instrumentista baiano, Giovani Cidreira 
é um dos fortes expoentes da nova cena 
musical brasileira. Às 20h, Plutão Já Foi 
Planeta é uma banda brasileira de indie 
pop formada em Natal no ano de 2013 e 
atualmente é formada por Natália Noro-
nha (Voz, Violão, Teclado, Contrabaixo 
Elétrico), Gustavo Arruda (Voz, Guitarra, 
Contrabaixo Elétrico), Sapulha Campos 
(Voz, Guitarra, Ukulele, Escaleta), Vitória 
De Santi (Contrabaixo Elétrico, Teclado) e 
Renato Lelis (Bateria). O grupo participou 
da terceira temporada do programa Su-
perStar, da Rede Globo, em que terminou 
como vice-campeã.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares 
Penteado, 112, Centro. Hoje (30), sexta (31/08) e sábado 
(01/09) às 13h e às 20h. Ingresso: R$ 30. 
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 30 de Agosto de 2018.  Dia de São Cesário, Santo Adauto, 
São Gaudêncio, Santa Rosa de Santa Maria, São Ricardo Martinho, e 
Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o 
cantor Márcio Greick faz 71 anos, a atriz e modelo Cameron Diaz que 
nasceu em 1972 e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol 
nascido em 1996.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é sociável, charmoso e gosta de fazer 
com que as pessoas se sintam felizes. Prático e meticuloso é efi ciente 
no seu trabalho. Artístico, amigável, criativo pode ser bem sucedido em 
trabalhos ligados as artes plásticas, design, música ou teatro. Costuma 
ser forte e combativa durante os momentos de adversidade. O carisma 
e certa irreverência são algumas de suas mais poderosas armas para 
vencer as difi culdades. Gosta de tudo muito bem defi nido e evita agir 
antes de ter uma visão sufi cientemente clara da situação. Têm um forte 
senso de justiça e uma fé inquebrantável. No lado negativo pode ser 
muito crítico consigo mesmo e também com os outros.

Dicionário dos sonhos
ABELHA – Indica riquezas, prosperidade, lucros em 
negócios, felicidades e progresso na vida. Se for um 
negociante, terá lucros. Um fazendeiro, boa safra. Se for 
mulher, terá muitos fi lhos sadios. Se estiver grávida, poderá 
ter gêmeos. Fugir das abelhas signifi ca que você não está 
agindo como deveria, deixando-se levar pôr situações 
que não aceita. Se for picado, traição. Matá-las prejuízos 
passageiros. Números de sorte: 02, 05, 17, 20, 47 e 73.

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

Esta quinta é vigésimo dia da lunação. A Lua faz bom aspecto com Mercúrio pela manhã e faz a comunicação fi car 
mais aberta e entusiasmada. Chance de acertos através da maior positividade. Tendência e fi carmos mais diretos e 
impulsivos, e isso pode gerar desentendimentos. A Lua em mau aspecto com Vênus aconselha a observarmos e ter 
cuidado para não ferir o outro com palavras. Dizer a verdade sim, mas sem agressividade. A noite poderá ser tensa e 
agitada.  A Lua faz um mau aspecto com Marte e em seguida fi ca fora de curso até ingressar em Touro, o que vai nos 
deixar mais calmos e facilitar o descanso no fi nal desta quinta.
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O melhor durante toda a quinta-feira 
é estar meio descompromissado e 
sem perseguir questões que requei-
ram atenção e foco objetivos. Cuide 
de seu conforto tanto em casa como 
nas atividades profi ssionais. Siga 
adiante tomando decisões impor-
tantes adiadas. 89/589 – Branco.

A Lua faz bom aspecto com Mercúrio 
pela manhã e faz a comunicação fi car 
mais aberta e entusiasmada. Uma 
alteração na rotina poderá ser feita 
a noite é bom relaxar. A fase é de 
intensas emoções, podendo demons-
trar o que tudo o que se passa no seu 
íntimo, abertamente. 52/152 – Azul.

Deverá ter maior certeza dos rumos 
que sua vida deverá tomar até o 
fi nal deste ano. Muito entusiasmo 
nas relações, levando-o a encantar 
as pessoas próximas. A noite é bom 
fi car mais tranquilo fazendo algo 
que goste e se distraindo em boa 
companhia. 67/367 – Amarelo.  

É bom não apostar em algo que 
poderá dar errado se não contar 
com o apoio das pessoas certas. 
Compromissos ligados à beleza e 
diversão serão produtivos e trarão 
lucros. Mantenha-se aberto ao 
diálogo no amor e evite o ciúme e a 
passionalidade. 02/102 – Azul.

No lado material, será levado a usar 
o dinheiro para ter mais conforto e a 
realização pessoal. A organização das 
suas tarefas e compromissos do dia 
a dia será importante. Há perigo de 
acidentes e problemas no ambiente 
de trabalho devido a lua fora de curso. 
28/328 – Amarelo.

Mantenha-se fi rme mesmo diante 
de alguma difi culdade. Não mude 
nada, mantenha o rumo traçado com 
fi rmeza mesmo havendo atrasos e 
demoras. Encare as situações novas 
numa boa. Atitude generosa ajuda 
para obter a compreensão e o bom 
entendimento. 29/629 – Verde.

Com a Lua solta a tarde, mantenha 
a calma nos relacionamentos. Pode 
encontrar saídas para situações 
difíceis que estiver enfrentando. 
Com o Sol ainda em Virgem, evite 
ser moralista ou pouco prático nas 
suas ações. A noite poderá ser tensa 
e agitada. 44/244 – Cinza.

O dia é bom para se relacionar resol-
vendo negócios e fazendo viagens já 
programadas. Terá maior habilidade 
nas negociações que já estejam 
sendo tratadas. Tenha cuidado para 
que suas ambições não o levem a 
agir de forma negativa e com mau 
humor. 93/393 – branco.

Não sonhe apenas, faça um desejo 
antigo se realizar em setembro. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho se tentar 
agir opor conta própria. Atividades 
ligadas ao conhecimento, estudos ou 
pesquisas serão as mais favorecidas. 
45/145 – Verde.

A Lua faz um mau aspecto com Marte 
e em seguida fi ca fora de curso até 
ingressar em Touro, o que vai deixar 
mais calmos e facilitar o descanso no 
fi nal desta quinta. Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira. Ouça a opinião 
das pessoas antes de tomar decisões. 
88/988 – Azul.

Este é um período em que seria 
melhor se ater a tarefas corriquei-
ras. Isso porque durante todo o dia 
começar algo totalmente fora do 
previsto corre o risco de não alcan-
çar o que pretendia. Está sujeito a 
enfrentar confl itos pessoais devido 
as suas atitudes. 29/229 – Branco. 

A Lua em mau aspecto com Vênus 
aconselha a observarmos e ter 
cuidado para não ferir o outro com 
palavras. Precisa manter a paz e o 
equilíbrio até que o Sol entre em 
seu signo. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o 
que deseja no seu novo ano astral. 
92/392 – Bege.

Simpatias que funcionam
Para acabar com a preguiça: Querendo acabar com 
a preguiça? Esta é uma boa dica para quando você 
estiver sem muita disposição. Ao acordar, ainda em 
jejum e sem falar com ninguém, molhe o dedo polegar 
da mão direita em azeite e faça com ele uma cruz no 
peito e outra nas costas. Depois, reze pedindo a seu 
anjo  da guarda que lhe transmita energia e disposição.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/cop. 4/rate. 5/stair. 9/ásia menor — guatemala.
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Cena do espetáculo “Galo índio”.

“Galo Índio”, com texto e atuação de Rodolfo Amorim, 
do Grupo XIX de Teatro traz o conceito “Proscênio” que, 
no literal, designa o local mais próximo dos espectadores 
em relação ao cenário. É o espaço que se encontra entre a 
beira do palco e a primeira fi leira de assentos, possibilitando 
que exista troca de olhares e a notabilidade dos diversos 
tons de voz do ator. Por essa razão, a intenção é realizar 
juntos, público e ator, o resgate da memória afetiva de um 
garoto órfão, que tenta retratar a imagem do pai por meio 
de fragmentos das suas lembranças sobre a relação familiar 
e a busca pelo signifi cado de sua existência. O fi lho tenta 
obter respostas para sua própria construção como adulto, 
além do entendimento de sua forma de ver e interagir com 
a vida, recriando as situações determinantes para o vazio 
percebido por ele.Essa situação é um drama que esconde 
segredos e, à medida que as cenas avançam, leva o público a 
criar um imaginário de perguntas e respostas, com situações 
fi ccionais e imaginadas pelo ator que denotam o drama de 
uma realidade vivenciada e confundida por ele em dolorosas 
camadas. Cada cena cria uma nova roupagem para o per-
sonagem, nada tão distante das várias máscaras que o ser 
humano veste para a sociedade e que, por ordem do acaso 
ou infl uenciadas por vários fatores caem abruptamente.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (31/08) às 20h, sábado 
(01/09) às 19h e aos domingo (02/09) às 18h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).  

Nota 
Está disponível em todas as plataformas digi-

tais “Tênis + Clube – Ao Vivo no Circo Voador”, 
novo trabalho de Lô Borges, também lançado em 
DVD pela gravadora Deck. Registrado durante 
um show no Rio de Janeiro em março desse ano, 
o novo trabalho reúne canções de dois importan-
tes álbuns da música nacional, ambos lançados 
em 1972: a estreia do Clube da Esquina e o seu 
primeiro disco solo, homônimo, popularmente 
conhecido como ‘disco do tênis’. No repertório 
estão 24 canções, todas de autoria de Lô. Entre 
elas as 15 faixas do ‘disco do tênis’, as canções 
que escreveu para o disco “Clube da Esquina” 
e a música “Para Lennon & McCartney”. Para 
fazer ao vivo a mistura de rock, MPB e jazz, 
com um toque de experimentalismo, que faz 
dele uma referência no Brasil e no mundo, Lô 
Borges foi acompanhado pela banda formada 
por: Pablo Castro (direção musical, voz, vio-
lões, piano, guitarra e vocais), Gui de Marco 
(violões, guitarras, percussão e vocais), Paulim 
Sartori (contrabaixo, bandolim, percussão e 
vocais), D’Artagnan Oliveira (bateria, percus-
são e vocais), Dan Oliveira (guitarras, violões, 
percussão e vocais) e Alê Fonseca (teclados e 
programações). Para ouvir: (https://LoBorges.
lnk.to/TenisCircoAoVivoAlbumPR).

O espetáculo circense 
“Noite: Film Noir 
Cabaret”, da Trixmix 
Produções (estreia no 
próximo dia 08)

Dirigida pelo australiano 
Mark Bromilow, a mon-
tagem mistura narra-

tiva, vídeo, circo e música ao 
vivo para contar a história de 
Jack Malone, um escritor que 
mora em cima de um cabaré. 
Da janela de seu apartamento, 
o personagem observa a vida 
na cidade e a transformação 
que acontece com ela ao cair 
da noite. Os personagens 
dessa atmosfera vão surgindo 
conforme os números de circo 
são apresentados ao público. 
As projeções multimídia e os 
recursos audiovisuais trazem 
ao espetáculo características 
do Film Noir - subgênero dos 
fi lmes policiais que fez sucesso 
entre as décadas de 40 e 50 nos 
EUA , como o alto contraste, as 
sombras e uma iluminação low 
key. Em “Noite: Film Noir Ca-

Cena do espetáculo “Noite: Film Noir Cabaret”.

“Noite: Film Noir Cabaret”
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baret”, os mistérios da condição 
humana são investigados por 
meio do humor, circo, dança, 
poesia e sensualidade. Mark 
Bromilow, diretor artístico de 

2008 a 2010 do espetáculo 
“Varekai”, do Cirque du Soleil, 
utiliza linguagem diversifi cada 
para criar dinamismo em seus 
shows. Por isso, acrobacias, 

equilibrismo e números aéreos 
não fi cam de fora de “Noite”.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Sextas, às 21h; sábados às 20h. 
Ingresso: R$ 20. Até 22/09.
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Veja-se Próspero
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba...Que se você se vê como próspero, você será próspero. 
Se você se vê continuamente como pobre, isso é exatamente o que 
será. ... Qualquer livro espiritual dos tempos atuais nos dá a mesma 
mensagem. Viva a realidade que você deseja experimentar, começando 
agora. Não veja apenas a si mesmo como próspero, divulgue essa ideia. 
Você pode fazer isso com pequenos gestos. O Universo não se importa. 
É a energia por trás do gesto que conta, não o tamanho do gesto. Então, 
vá em frente. Dê algum dinheiro hoje. Compre algo especial hoje. Aja 
prosperamente hoje. O Universo captará a mensagem quando você o 
fi zer. Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Festival


