Página
ágina 8

São Paulo, terça-feira, 18 de setembro de 2018

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Pitty

Música Pop

Maurício Nahas

Primeira opção

Lazer & Cultura

Os shows acontecem simultaneamente ao
lançamento das músicas, que deverão estar no
novo disco da Pitty, previsto para esse ano
pós dois anos longe da estrada, fazendo apresentações
ocasionais e participações, Pitty volta aos palcos com o
show “Matriz” que expressa bem sua personalidade, fazendo uma ponte entre as essências de suas primeiras composições
e a linguagem contemporânea. A turnê também é organizada
de forma diferente, contrariando os moldes tradicionais, nos
quais primeiro é lançado um álbum e depois a turnê. Dessa
vez os shows acontecem simultaneamente ao lançamento das
músicas, que deverão estar no novo disco da Pitty, previsto para
esse ano. As novas canções serão incorporadas e reveladas nos
shows ao longo da turnê. No repertório, estão as mais recentes
“Na Pele”, lançada com participação de Elza Soares, “Contramão”, com Emmily Barreto (Far From Alaska) e Tássia Reis,
e o novo single, “Te Conecta”, além de sucessos da carreira e
outras surpresas. Com, Martin Mendonça (guitarra), Gui Almeida
(baixo), Paulo Kishimoto (teclado) e Daniel Weksler (bateria.

A

Primeiro single
A cantora Paula Santisteban acaba de
lançar seu primeiro single, “As Janelas
da Cidade”. Essa canção faz parte de seu
álbum de estreia, último produzido por
Carlos Eduardo Miranda. Não por acaso,
“As Janelas da Cidade” (Paula Santisteban / Eduardo Bologna) abrirá o disco,
pois conta sua história. O álbum, previsto
para o final de setembro, terá uma música ligada a outra, pela sonoridade, por
conceito, por mensagem, pelos arranjos,
tudo com muito espaço, mas com muita
proximidade também. Sua banda é for-

A exposição “Habitat”, do fotógrafo Nelson Porto faz
parte da programação especial da galeria para sua primeira
participação na SP-Arte/Foto, e apresenta duas séries “Ruína Carioca” e “Forest Creatures” -, as quais retratam,
de maneira distinta, o mesmo aspecto destrutivo da relação
do homem com seu lar. As imagens usam da sensação de
vazio, do abandono, da ausência do elemento humano, e
de composições geométricas fortes para alinhar a desordem causada pelo homem. Com um olhar de ilustrador e
designer gráfico, Nelson Porto se aproveita da inspiração
geométrica da Bauhaus em suas composições. “No caso da
‘Ruína Carioca’, existe uma clara inspiração na forma como

Serviço: Galeria VilaNova, ,Domingos Leme, 73, Vila Nova Conceição,
tel. 2691-1190. Quinta a sábado das 12 às 19h. Entrada franca. Até 15/09.

A terça beneficia a saúde que pode
se recuperar bem. As respostas serão
encontradas dentro de você mesmo,
não procure fora. Depois no final da
manhã momento ótimo para viver
paixões. Para quem está apaixonado,
parabéns, será muito feliz. 96/396 –
Cores escuras.

Não teime diante da necessidade de
mudanças. Mas não mude aquilo que
trará prejuízos. Dê mais carinho a
quem o ama, para receber o mesmo
afeto e a atenção que deseja já que
pode estar mais frio na intimidade
podendo causar ciúmes na pessoa
amada. 68/468 – Azul.

Dicionário dos sonhos
OVOS - Ver, notícias muito positivas. Muitos ovos, fortuna que se aproxima. Quebrados, intrigas. Estragados,
ciúmes. Colhe-los, felicidade no jogo. Chocos, aumento
na família. Ver nascer dele, gravidez ou parto próximo.
Come-lo, melhoria de posição. Compra-los, novos amores.
Números da sorte: 15, 23, 41, 69 e 83.

Simpatias que funcionam
Para seduzir ALGUÉM: Pegue 1 papel sem pauta,
de sua cor preferida e escreva o seu nome completo,
seguido do nome dele e as datas de nascimento de ambos. Depois, desenhe um coração em torno do que foi
escrito e vá escrevendo nomes e datas por cima de tudo,
até que fique ilegível. Dobre o papel até transformá-lo
numa bolinha bem pequena; queime-a na chama de 1
vela vermelha e, enquanto o papel estiver queimando,
diga isto: “Luminosa é a chama/ Brilhante é o fogo/
Vermelho é a cor do meu desejo”. Repita este refrão 9
vezes seguidas, diante da vela. Depois, guarde as sobras
da vela e as cinzas do papel numa caixinha de fósforo.
unca conte para ninguém que fez esta simpatia, certo?

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

A impaciência pode levar a tomar
atitudes que desagradem os outros.
Apontar os defeitos mesmo em tom
de brincadeira vai trazer desencontros e dificuldades. Alguém pode
levá-lo a agir sem pensar bem e isso
irá trazer arrependimento. 94/594
– Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

Fará algo importante, mas siga as
regras. Diminui a capacidade para
perceber falhas e defeitos alheios
que junto com a carência de humor
pode causar brigas. A humildade será
a força que o impulsionará e o levará
a novas conquistas. 76/276 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Está em um momento de forte sensibilidade e emotividade. Surpresas
agradáveis e maior estabilidade com
a Lua transitando na fase crescente.
Mude aquilo que não lhe agrada, mas
evite fazer viagens longas e de última
hora. 65/465 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Timidez pode afastar pessoas e abalar a vida social antes do aniversário.
Com o Sol indo para seu signo nas
próximas horas melhora o ânimo
e disposição para relacionar-se.
Saiba esperar o momento certo, só
comece a agir após seu aniversário
para não sofrer pela precipitação.
39/239 – Branco.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Vale à pena manter a harmonia pelo
prestigio ou a conquista que deseja
fazer. Certos receios podem vir à tona
e provocar indisposição, afetando a
sua saúde. Surpresas agradáveis e
muita sensibilidade. Evite atritos
por mais espaço para si próprio.
89/189 – Cinza.

A vida está
do seu lado!

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que
Deus quer que você saiba...
Que a Vida está do seu lado,
que você vive em um universo amigável, e que tudo dará
certo no final.
Você pode estar enfrentando

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

Esta terça é o décimo dia da lunação. Desde cedo as coisas podem não sair como planejadas, ou podem estar
baseadas em falsos julgamentos, e pior, podem não dar em nada. Até o final da manhã momento ótimo para viver
paixões. Para quem está apaixonado, parabéns, será muito feliz. Para quem não está amando, vai um conselho
enamore-se ou apaixone-se por algo ou por alguém. Clima romântico, de generosidade e boa vontade no final
da tarde. A noite será de maior aproximação entre as pessoas.
Bom pique para suas atividades
social neste seu dia favorável da
semana. Dia de grande sensibilidade, emotividade e maior atenção
ao ambiente em que vive. Dedique
a sua atenção ao trabalho e procure
se divertir um pouco mais juntos dos
amigos ou da família. 78/478 – Cinza.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Estará mais susceptível emocionalmente, até mais emotivo e sensível
junto dos amigos e da pessoa amada.
Haverá maior impulso e até maior
segurança para as tarefas rotineiras. Só evite atitudes exaltadas
e brincadeiras que desagradem.
38/938 – Branco.

Pensar só em você pode gerar
conflitos e leva a afastamentos.
Enfrentará situações nebulosas
no início da noite, desorientação e
necessidade de recolhimento. Se
agir imediatamente, pode aumentar
os lucros naquilo que está fazendo.
95/395 – Verde.

Está se encaminhando para alcançar
maior produtividade. Nesta terça se
faz forte a presença do romantismo
e sensibilidade com a Lua crescente
Fique perto de pessoas e amigos
confiáveis e terá o apoio deles, o
que irá gerar maior otimismo esta
semana. 68/568 – Azul.

O relacionamento a dois entra em
fase de estabilidade e poderá ficar
mais próximo. Bom pique para as
atividades logo cedo com a Luana
fase crescente. No final do dia, saia
da rotina e divirta-se. Surpresas
agradáveis e maior estabilidade.
79/879 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 18 de Setembro de 2018. Dia de São José de Copertino, São Metódio do Olimpo, Santa Ricarda, Santa Sofia, Santa Irene, e Dia do Anjo Aniel,
cuja virtude é a vitória. Dia da TV brasileira (1950) e Dia dos Símbolos
Nacionais. Hoje aniversaria o ator e cantor Frankie Avalon que nasceu em
1939, o músico Sergio Brito (Titãs) nascido em 1959, o cantor compositor e
político Frank Aguiar completa 48 anos e a atriz Tainá Mirach nascida em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é prático e perceptivo, analítico
e imaginativo. Dinâmico e ativo você frequentemente deseja o poder e
precisa de desafios constantes. Pode ser também crítico e difícil de ser
agradado. Mas é generoso e tem a tendência a ajudar os outros. Tende um
pouco à acomodação, devendo usar a virtude do autocontrole. Dá muita
importância à amizade, mas em geral escolhe um círculo muito restrito de
amigos. Pode casar-se jovem e muitas vezes com pessoa bem mais velha.
No lado negativo tende a se envolver emocionalmente, e isso pode trazer
instabilidade nas suas emoções.
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.

um desafio agora mesmo,
ou talvez uma questão importante na qual vem refletindo, mas você não está
enfrentando isso sozinho.
Você pode pedir ajuda a
Deus. Você, também, pode
ter uma conversa com Deus.
Eu lhe dou a minha palavra.
Então, apenas respire fundo

agora e peça a Deus para
lhe dizer exatamente o que
você precisa ouvir. Então...
escute. Com atenção. Você já
sabe a razão deste lembrete
em particular ter chegado a
você hoje...
Com amor, seu amigo.
Neale Donald Walsch

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Movimento em
círculo
feito pelo
Saci
(Folcl.)

© Revistas COQUETEL

A cobrança de consumação míniGrupo de ma, segundo o Procon
atores de Macaco Iemanjá
uma novela (Zool.)
(Rel.)

Preço de
custo da
mercadoria
Verme
chamado
solitária
Que não é
oxidável

Habilidade do atirador São extraíde elite da PM
dos de planMúsica espanhola de tas como
a soja
origem afro-cubana

(?) Hamburger,
cineasta
de "Xingu"
A apuá,
em
relação ao
siri
Que apresentam certa relação
Iaiá (pop.)

1.200, em
algarismos
romanos
"(?) Quer
que Eu
Vá", canção do Paralamas
do Sucesso

Erico Verissimo,
autor de
"Clarissa"
Homem, em
espanhol
Rei de
Tebas
Lugar do
ajuste do
cinto na
calça

O olhar da
pessoa indiferente
(francês)

Museu da
Coleção de
Sattamini
(RJ)

Miguel,
Rafael ou
Gabriel
(Bíblia)
Aveia, em
inglês
Expressão
baiana

Estabelecimento
gerador
de energia
Sinal com
os dedos
indicando
vitória

Emite som
ameaçador (como
o cão)
(?)-shop,
loja de
artigos
eróticos

(?)Paraná,
cidade de
Rondônia

Post-it,
contact e
curativo

BANCO

2/ji. 3/cao — oat — sex. 5/blasé. 6/hombre. 8/habanesa.

Horóscopo

a luz é retratada nas paisagens urbanas e composições do
pintor Edward Hopper. A temática narrativa tem algo de
apocalíptico, e o contraste entre a beleza e a desordem evoca
a contraposição entre criação e destruição, a dinâmica de
Shiva e a entropia natural do universo”, comenta. “Ruína
Carioca” exibe imagens de um prédio abandonado, como
metáfora visual para o momento decadente da cidade do
Rio de Janeiro. “Forest Creatures” mostra uma floresta em
um parque natural na Tailândia, que se revela como criaturas ora assustadoras, ora acolhedoras. As duas abordam
facetas, de dimensões diferentes, do caráter destrutivo do
ser humano com relação ao seu habitat.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral,
s/n, Portão 2, Parque Ibirapuera. Domingo (30) às 19h.
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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Desde o início do ano, o cantor e compositor Gabriel Elias está em
produção de seu segundo álbum, “Quatro Estações”, previsto para
início de 2019. O disco está sendo disponibilizado em quatro diferentes EPs, um a cada estação, nas plataformas digitais, pela gravadora
Deck. Ele apresenta agora o clipe de uma das canções favoritas dos
fãs, apresentada no EP “Outono”: “Anjo Protetor”.O clipe foi filmado
em Florianópolis com direção de Stéfano Loscalzo. Acostumado a
lançar vídeos sempre tocando e cantando suas músicas, o mineiro
apresenta pela primeira vez imagens que contam uma história, com
roteiro. Para interpretar com ele a canção romântica, foi convidada a
youtuber Thalita Meneghim, do canal Depois das Onze. Para assistir:
(https://www.youtube.com/watch?v=QltUx4kCxWE).

mada por Eric Budney (baixo), Daniel de
Paula (bateria), Roberto Pollo (teclados)
e Eduardo Bologna (guitarra e direção
musical). Paula também contou com os
arranjos de Ed Côrtes. O resultado é um
trabalho refinado e delicado que encontra uma sensibilidade quente e táctil,
que nega a falsa perfeição de recursos
artificiais para reforçar sua natureza
orgânica, cálida e vital.
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Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (23) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. Sexta (21) às 22h. Ingressos:
a partir de R$ 70 (meia entrada para pista).
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Simone Gutierrez

A cantora e atriz Simone Gutierrez interpreta grandes
ícones da música pop dos anos 1970 a 2000 com o show
Pedindo Bis. Ao lado dos convidados especiais Graça
Cunha e Junior Karrerah, promete ao público um show
de glamour, energia e emoção envoltos em cenário e
figurino encantadores, com direção Edu Berton. No
roteiro, I Have Nothing (Whitney Houston), Girls Just
Wanna Have Fun (Cynd Lauper), Against All Odds (Phil
Collins), entre outras.

