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São Paulo, quinta-feira, 13 de setembro de 2018
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Sostenes Matusalem

Então, observe hoje e esta noite as coisas doces e simples da vida
que você pode estar olhando de passagem, ou superficialmente, e
nem as vê nem as usufrui. Observe atentamente. Elas estão provavelmente na sua frente -- coisas pelas quais você passa todos os dias.
Amor, Seu Amigo

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábados e
domingos às 12h. Ingresso: R$ 20. Até 30/09.

Neale Donald Walsch

O espetáculo “Amor em 4 Atos – Tranças de Teresa” mostra
a contradição do amor desde o seu título “Tranças de Teresa”,
que foi pensado como uma tríade, um símbolo da transformação de três partes formando uma, por outro lado, a “Teresa”,
representa a fuga, simbolizada nas cordas feitas com tecidos
trançados, utilizadas em cadeias e manicômios.
A ideia da “instauração”, da circularidade e as tranças em
si são feitas espacialmente no palco a partir desse desenho
circular, nos ciclos do amor que podem ser contínuos, mas
também podem ser quebrados. Nas conexões das tranças, na
união e separação que fazem a condução das histórias. Inspirado nas ideias das marionetes e cruzetas, o cenário leva o
espectador a vivenciar a sensação de que o amor também é
conduzido. A apresentação é complementada com projeções
de videodança ao longo do espetáculo. Todos os elementos
da pesquisa estão presentes nas coreografias. Com Cia Vila.
Serviço: Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo (Galeria Formosa), Baixos do Viaduto do Chá – S/N, Centro. De Hoje (13) a sexta (15) às 20h.
Entrada franca.

O bom aspecto planetário estimula as
amizades e a vida social fica ativada
ainda mais a noite que será de forte
energia. Mercúrio faz um aspecto
tenso com Netuno que pode gerar
mal-entendidos, enganos, confusão.
Não é um bom momento para tomar
decisões importantes, espere mais
um pouco. 33/233 – Cinza.

Precisa do apoio dos amigos, já que
sozinho pode muito pouco. O dia é
impróprio para coisas arriscadas ou
perigosas. Com o Sol se aproximando
da casa doze evite ser exagerado em
qualquer situação, mantendo a rotina
em tudo que já se comprometeu.
66/566 – Verde.

O dia é muito favorável dando jeito
e habilidade para encantar pessoas.
Noite propensa à tomada de iniciativas e a ser mais ativa. Antes de agir
precisa manter a calma emocional
se não algo pode não ser como
esperava. Ouça a opinião da pessoa
amada antes de tomar decisões.
87/587 – Branco.

Dicionário dos sonhos
ARMAS – Armas são símbolos de poder e superioridade. Ver muitas é sinal que vencerá problemas no
momento. Estar armado indica forças para vencer
adversidade. Perder a arma ou ser desarmado, é aviso
de que perderá algo para alguém. Números de sorte:
05, 11, 16, 89 e 97.

Simpatias que funcionam
Para crescer o cabelo forte e saudável: Está é uma
das simpatias mais conhecidas para o crescimento do
cabelo. Para que seu cabelo cresça forte e sedoso siga
o passo a passo abaixo: Pegue 3 tomates e sabão de
coco. Corte os tomates em pedaços pequenos e passe
no seu cabelo até que ele fique bem molhado com o
suco de coco. Enrole uma toalha na sua cabeça e deixe
pelo menos 2 horas atuar. Passadas pelo menos as 2
horas, lave o cabelo com sabão de coco e deixe secar
se possível à luz solar. (Os raios de sol vão ajudar a
ativar as todas as propriedades da simpatia.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

É um momento de apego a decisões,
ideais, pensamentos e conceitos. Por
isso evite atritos com as pessoas próximas, amigos e familiares. Precisa
evitar que os seus atos se transformem em mesquinharia sem sentido.
Nem tudo acontecerá como espera
a tarde e à noite. 53/253 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

A Lua faz aspectos positivos com
Mercúrio e Netuno que deixam
as pessoas mais intuitivas e compreensivas. Bons resultados podem
começar a chegar, mas é preciso
ousar um pouco mais. Aproveite para
demonstrar sentimentos a quem lhe
interessa. 55/355 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Começará a resolver situações que
perturbam quando chegar a primavera. Tenha cautela no cumprimento
de compromissos e evite que seus
atos sejam mal compreendidos pela
frieza deles. A reflexão e a meditação
serão fundamentais. 20/920 – Azul.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Mercúrio faz um aspecto tenso com
Netuno que pode gerar mal-entendidos, enganos, confusão. Porém,
é muito importante se conectar
com a intuição. Cuidado com fake
news, as mentiras. Procure manter
o romantismo nas relações amorosas
onde terá momentos felizes. 18/788
– Branco.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o quinto dia da lunação. Vênus em bom aspecto com Saturno aumenta a segurança para os relacionamentos.
Apesar das mudanças e rupturas acionadas por Urano, Saturno nos permite estabelecer acordos e nos comprometer mais nas
relações para que estas tenham mais estabilidade. A Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Netuno que deixam as pessoas
mais intuitivas e compreensivas. Porém, é muito importante se conectar com a intuição. Mercúrio faz um aspecto tenso com
Netuno que pode gerar mal-entendidos, enganos, confusão. Cuidado com fake news, as mentiras. Não é um bom momento para
tomar decisões importantes, espere mais um pouco.
O dia é muito favorável dando jeito
e habilidade para encantar pessoas.
É preciso cautela à tarde para evitar
que seus atos se transformem em
mesquinharia sem sentido. Siga
adiante tomando decisões importantes, mas faça tudo bem pensado.
19/719 – Azul.

Nota

Amor conduzido

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

Dificuldades e perturbações em
toda atividade que requeira uso de
computadores e a comunicação. Um
romantismo mais acentuado deve
melhorar as situações de relacionamentos em geral. Use seu poder de
atração para uma renovação da vida
sexual. 78/178 – Amarelo.

Vênus em bom aspecto com Saturno
aumenta a segurança para os relacionamentos. Não mude nada, logo
irá melhorar os ganhos materiais
naturalmente. Atitudes generosas
ajudam para a compreensão e o
bom entendimento na vida a dois.
02/402 – Branco.

Faça tudo passo a passo, sem agitação demais e só agindo diante da
certeza. Há uma grande transformação a caminho que poderá mudar seu
rumo. Tenha cuidado para que suas
ambições não o levem a agir de forma
perigosa e precipitada em questões
de trabalho. 92/392 – Amarelo.

O momento é favorável para cobrar
apoio das pessoas e ser determinado no que deseja. Mantenha a
boa vontade, pois mesmo que a
disposição seja pouca ela é boa e
ajuda a avançar. Um romantismo
mais acentuado deve melhorar
as situações de relacionamentos.
12/212 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 13 de Setembro de 2018. Dia de São João Crisóstomo,
São Maurílio, São Ligório, Santa Eugênia, e Dia do Anjo Vassariah, cuja
virtude é a amabilidade. Dia do Agrônomo. Hoje aniversaria a atriz
Laura Cardoso que completa 91 anos, a atriz Jacqueline Bisset que faz
74 anos e o ator Ben Savage que faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau tem boa memória e raciocínio
rápido. Dotado de um bom senso de humor, é uma pessoa sociável,
que se relaciona bem com as pessoas de diversos círculos sociais. É
independente, gosta de liberdade, de praticidade e tem a mente rápida.
É sensível e criativo. Deseja ser respeitado e preocupa-se em respeitar o outro, adotando muitas vezes uma aparência séria e discreta.
Costuma ser eloquente na oratória e sempre rico em argumentos para
quase tudo. Só não gosta de adiar decisões. No lado negativo tende a
ser critico e detalhista demais.
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.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (14) às 21h.
Ingresso: R$ 20.

Após seis anos sem lançar músicas inéditas, a banda Cascadura
apresenta nas plataformas digitais
o single “Todas as Ondas”, pela
gravadora Deck. Conhecido como
um dos destaques do rock nacional, o grupo traz nessa canção um
ritmo mais ligado à soul music,
com muito swing. Após três anos
do anúncio do fim do grupo, a formação original, Fabio (voz), Thiago
Trad (bateria), Du Txai (guitarra)
e Cadinho (baixo), reuniu-se no
estúdio Casa das Máquinas (Salvador/BA), em janeiro, para fazer
esse registro. A música foi gravada
com participação do guitarrista
Martin (Agridoce) e sua produção
é assinada por Tadeu Mascarenhas,
que também toca órgão. Para ouvir,
acesse: (https://Cascadura.lnk.to/
TodasAsOndasSinglePR).
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3/ars — avi — rec. 4/déco. 5/cárie.

Horóscopo

Gilberto Gil) e Bebete Vãobora,
do CD Miss Balanço. O final do
show ainda promete números
de muito balanço com todos
juntos no palco.
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Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a) , acredito que Deus quer
que você saiba...Que, no fim das contas, as coisas doces e simples da
vida é que são importantes. Isto parece algo tão banal, um conhecimento tão simplista, mas quando o acolhemos verdadeiramente
como nossa realidade de vida, nossas vidas cotidianas começam a
mudar de maneiras muito importantes.

“Ludophonia” estreia no
próximo dia 15 e foi pensado
a partir da ideia de misturar
instrumentos acústicos e
elétricos, propondo características sonoras inusitadas.
Os arranjos buscam explorar
o máximo de timbres e sonoridades dos instrumentos,
usando técnicas estendidas,
efeitos, mudando suas funções, combinando e ressaltando sonoridades diferentes.
O show também apresenta
clássicos do rock, da canção e
obras originais do Grupo. Com
o grupo Furunfunfum .

Entre as canções estão: Rosa,
Menina Rosa, Balança Pema, É
Só Sambar e Quero Esquecer
Você. A cantora também interpreta clássicos do sambalanço
como Bruxaria (lançada por
Wilson Simonal, em 1965), Que
Besteira (de João Donato e

R

Dê valor ao que realmente importa

Infantil

Amilton Godoy

imortalizada por Jorge Bem Jor.
No terceiro momento, Clara,
acompanhada por sua banda,
apresenta músicas de seu mais
recente álbum Samba Esquema
Novo, De Novo, uma regravação
contemporânea e acústica do
LP de Jorge Bem Jor (1963).
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Serviço: Sesc Belenzinho, Rua Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sábado
(15) às 21h. Ingresso: R$ 20.

espetáculo tem participação do trombonista
Paulo Malheiros, do
baterista Paulinho Vicente,
do baixista Thiago Alves e
da pianista Marcelle Barreto.
Na primeira parte, Amilton
Godoy, sozinho ao piano,
interpreta temas autorais,
Notas Que Falam, Tudo Bem,
Choro e O Batráquio e mostra
arranjos próprios para composições que marcaram os discos
do Zimbo Trio. Em seguida,
Clara Moreno divide o palco
com o pianista em alguns
números musicais. No roteiro,
Balanço Zona Sul, standard
da bossa nova composta por
Tito Madi, e Tim Dom Dom,
samba do violonista Codó,
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A banda Ralo que toca músicas de seu mais recente
álbum, Hell is Real (2017), além de composições do
disco anterior. Formado por Zema Athayde na guitarra,
Rodrigo Paciência no baixo e Tiago Gadioli na bateria,
Ralo é uma banda paulistana de grunge-metal instrumental que, segundo os próprios integrantes, busca
‘entortar’ ideias, ‘descer a mão’ nos instrumentos e não
‘facilitar’ em nada para o ouvinte.Com riffs intrincados,
ritmos quebrados e muito peso, Hell is Real (2017)
traz uma sequência de faixas viscerais que unificam
as influências vindas dos anos 90 - a saber, o grunge
de Nirvana e Melvins e o metal de Helmet, Deftones
e Down. Mas o grupo aposta na ausência de vocais,
dando ainda mais ênfase à clássica instrumentação
power trio (guitarra, baixo e bateria). Estas são também as características observadas em seu LP de estreia
Horse Music, lançado em 2014. O show reproduz as
nove faixas do disco em seu estilo denso e pesado,
com melodias em sincronismo com projeções ao fundo do palco (imagens escolhidas para cada música)
e reprodução dos samplers originais da gravação. As
composições são: Untitled, Dundel, Volta, Ossos, Mais,
Masck, Grunho, Tão Longe do Lado e Hell is Real. Na
sequência, executam as músicas do primeiro LP: Slot,
Sombra, The Shark Attack, Carpaccio, Soro e Fdp.
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O show reproduz as nove faixas do disco
em seu estilo denso e pesado.

Um panorama de
sambalanço, jazz
brasileiro, bossa
nova e canções
contemporâneas
moldam o show
inédito da cantora
Clara Moreno e do
pianista e compositor
Amilton Godoy

Lucina Godoy

Duo de sucesso

Denso e pesado
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Lazer & Cultura

