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MPB

Instrumental

Thay Rocha

Arnaldo Antunes apresenta o CD Ao Vivo em Lisboa.

de músicos instrumentais do
Nordeste

Viola e repente

O

Reflexões

Origens

O “Cantoria de Norte a Sul”, espetáculo de Cantoria de Viola Nordestina, o Repente, com a dupla de cantadores Chico
de Assis e João Santana. Em cada apresentação, a dupla de
repentistas abordará, de modo espontâneo e descontraído,
temas variados e de interesse comuns, históricos e atuais,
interagindo com a plateia e atendendo a solicitações de temas
e estilos ao som das violas nordestinas, declamará poemas
rimados, matutos e de cunho socioambiental e, como de
costume no Repente, se confrontará num desafio de versos.
Dentre os estilos do Repente, serão apresentados: Sextilhas;
Quadrão Perguntado; Martelo Agalopado; Voa Sabiá; Galope
à Beira-mar; e Coqueiro da Bahia.

Sincronicidade

Serviço: Teatro do Instituto Brincante, R. Purpurina, 412, Vila Madalena, tel. 38160575. Quinta (11) e sexta (12) às 21h. Entrada franca.

Hyldon

MPB
Foi pensando exatamente nos lindos frutos com que Beto
Guedes alimentou e ainda alimenta a nossa música, que surgiu
a idealização do projeto “O Sal da Terra”, que consiste em um
show arranjado e dirigido pelo ilustre maestro e parceiro de Beto,
Wagner Tiso, que contará com as presenças de grandes nomes da
MPB interpretando as obras autorais de Beto Guedes. Com Vânia
Bastos, Sérgio Santos e participação especial de Tavinho Moura
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, tel. 3871-7700. Sábado (6) às 21h e domingo (7) às 18h.

Primeiro álbum de inéditas
desde “Romances Urbanos”
(2013), “As Coisas Simples da
Vida” começou a ser pensado
como um disco de baladas,
mas a paixão de Hyldon pelo
groove e a vontade de mostrar que é mais do que um
artista “baladeiro” (como seus
maiores sucessos “Na Rua,
Na Chuva, Na Fazenda” e “As
Dores do Mundo”) falaram

mais alto. O resultado é uma
obra que retoma as origens
de Hyldon ao lado de nomes
como Cassiano e Tim Maia,
misturando-as com as vivências que teve ao longo de seu
amadurecimento como artista
e de suas experiências mais
contemporâneas.
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93,
Perdizes, tel. 3871-7700. Sexta (5), às 21h.
Ingresso: R$ 20.

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

Tenha um plano para não depender
do acaso visando melhorar seus
ganhos materiais. Com o Sol indo
para sua casa dois neste mês, poderá
receber algum benefício até mesmo
inesperado. É preciso paciência
para esperar os resultados dos seus
negócios e a melhoraria dos lucros.
88/788 – Amarelo.

Lua plena em Câncer torna esta
terça-feira um bom momento para
realizar tarefas ou estudos em lugares mais reservados ou familiares.
Procure disfarçar os seus desejos
e sentimentos mais profundos,
evitando expor o seu lado negativo
abertamente. 76/376 – Cinza.

Evite trabalhos na rua ou que precisem de muitos deslocamentos. O
melhor é se dedicar a tarefas rotineiras e às que já está acostumado
a lidar. Precisará aguardar a chegada
do aniversário para começar a agir e
realizar o que planejou nos últimos
meses. 35/635 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BURRO - Símbolo de luta por ideais mais nobres. Montar
em um burro indica êxito certo em negócios. Dentro de casa,
fortuna inesperada. Estar cercado de muitos burros é sinal
de que gente ignorante à sua volta. Compra-lo, aumento de
fortuna. Números de sorte: 12, 50, 56, 76, 90 e 00.

Simpatias que funcionam
Para um novo amor: Pegue numa folha de papel branco novo.
Escreva o seu nome completo. Embaixo do nome escreva a
frase: “Quero encontrar um novo amor e ser muito feliz”. Passe
um pouco de perfume de rosas ou jasmim no papel e embrulhe
uma pedrinha de cor rosa ou vermelha com ele, cores do amor.
Durante 3 dias mostre esta pedra a três pessoas que sejam da
sua inteira con-fi ança, contando a simpatia. No quarto dia,
enterre o papel no quintal ou num vaso de plantas em sua
casa. A pedra fi cará com você no bolso ou bolsa. No dia que
a perder ou esquecer-se de levar a pedra com você é um sinal
que em breve encontrará um novo amor. Nota: saia o máximo
que puder de casa para ter chance de encontrar alguém.

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

Com a Lua em Câncer aumenta a
tendência a pensamentos profundos e meditação. Não ambicione
coisas distantes da realidade, mas
procure levar adiante os projetos do
momento. Leve adiante tudo o que
necessite de esforço no final desta
terça. 79/279 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

O final do dia é ótimo para fazer negócios. Seja prudente ao escolher as
amizades e as companhias e evitará
problemas. Não se deixe enganar por
uma falsa visão da realidade. O final
do dia será de soluções nos assuntos
sentimentais, mas evite discussões.
68/568 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Viverá um clima perfeito para quem
acredita que todos os problemas podem ser resolvidos no final da noite
desta terça. Procure ouvir opiniões
e comece a agir quando tiver ouvido
todos os lados da questão. Não é
um bom momento para tomada de
decisões. 31/731 – Violeta.

Leão
(23/7 a 22/8)

O convívio sexual tende a ser mais
feliz e intenso esta semana. É tempo
de aprofundar um relacionamento
com uma ação precisa de suas intenções, mostrando o que deseja. Use
de sensibilidade no trabalho ouvindo
opiniões das demais pessoas antes
de agir. 82/882 – Azul.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

É necessária maior dedicação a
quem se ama ficar juntinho bem
aconchegado com o ser amado.
Bom para tentar resolver assunto de
dinheiro ou bens pessoais. Viagens
e tudo que envolvam a intimidade
dará muito prazer, por isso procure
se divertir. 81/981 – 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 terça, é o décimo sexto dia da lunação. A Lua plena em Câncer torna esta terça-feira um bom momento para
realizar tarefas ou estudos em lugares mais reservados ou familiares. Evite trabalhos na rua ou que precisem de
muitos deslocamentos. O melhor é se dedicar a tarefas rotineiras e às que já estamos acostumados a lidar. E, de
preferência, com as pessoas de costume. Todo trabalho realizado em casa, ou em ambiente íntimo, estará beneficiado. É necessária maior dedicação a quem se ama ficar juntinho bem aconchegado com o ser amado. E, quanto
mais antigo for o vínculo da relação, melhor usufruiremos dela, neste período.

www.coquetel.com.br
Veste robótica controlada pelo cérebro,
usada por um tetraplégico para dar o
pontapé
inicial na
Copa/2014
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Revelação
Ondas
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(abrev.)

As melhorias no trabalho devem
começar a acontecer neste final
de janeiro, desde que continue
persistindo. A Lua em Câncer pode
fazê-lo sentir-se inseguro e acabar
perdendo a paciência por pouca coisa. À noite, propensão à melancolia
e à tristeza. 77/277 – Verde.

Time
espanhol
pelo qual
atua
Cristiano
Ronaldo
(2017)
Pergunta
de quem
não entendeu o que
foi dito

Controle o desejo de fugir das
situações difíceis, procure enfrentá-las. Dedique-se para alcançar o
que deseja em breve, depois que
começar seu novo ano astral, após o
aniversário. Todo trabalho realizado
em casa, ou em ambiente íntimo,
estará beneficiado. 19/919 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 02 de Janeiro de 2018. Dia de São Basílio Magno, São
regório Nazianzeno, São Argeu e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude
é a confiança. Hoje aniversaria a atriz Débora Duarte que faz 68 anos,
o ator Cuba Gooding Jr que nasceu em 1968 a atriz Rita Guedes que
chega aos 45 anos, a modelo e apresentadora Danielle Souza (a mulher
samambaia) que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo respeito
pela lealdade, pelos laços familiares e os compromissos. Persistente e
trabalhador, com muita habilidade mental e grande capacidade para
aprender. Possui muita necessidade de afeto e harmonia na relação
profissional. Com amor pelo luxo e pela qualidade pode gastar acima
de suas posses. Seu progresso na vida vem de forma lenta e constante.
Sua natureza desconfiada o leva a agir com extrema prudência. Por
isso, a realização de um projeto pode durar a vida inteira. Depois que
se decide, dificilmente volta atrás em sua opinião. No lado negativo
pode ser levado a tomar atitudes perigosas e críticas.

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.

Em um sótão de uma casa,
onde vive uma família de fantasmas, o fantasminha Pluft,
que tem muito medo de gente,
se surpreende ao encontrar
Maribel, que fora raptada
pelo Pirata Perna-de-Pau, que
está em busca do tesouro do
avô da garotinha, o capitão
Bonança tudo isso no infantil
Pluft, O Fantasminha. O que
não se esperava é que uma
bela amizade iria se formar
entre Pluft e Maribel dando um
novo rumo à história. Os risos
ficam por conta dos amigos da
menina, o trio de marinheiros
João, Julião e Sebastião, que
vai à sua procura para salvála. Com Bruno Germano, Rita
Mirone, Davi Caseira, Mônica
Sanrez, Cristhian Fernandes,
Ícaro Gimenes, Marcello Palermo e Nalin Junior.
Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping
Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819,
Vila Andrade, tel. 2122-4087.Domingos
às 16h. Ingresso: R$ 50. Até 28/01.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

É melhor manter a rotina e não tratar
de nada importante nos contatos
sociais e sentimentais, ainda mais
os recém-iniciados. O magnetismo
pessoal aumentado dá tendência ao
convencimento através da palavra.
Alterações em sua vida devem ser
controladas. 92/792 – Amarelo.

Mantenha-se dentro do planejado,
seguindo o que se propôs. Procure
fazer tudo com segurança, ainda
mais as viagens que não foram programadas nesta terça. É necessária
maior dedicação a quem se ama ficar
juntinho bem aconchegado com o
ser amado. 59/259 – Azul.

Permita o fluxo da sincronicidade.
Traga uma sincronicidade e
fluxo para a sua vida, imaginando que o caminho à frente o está
levando ao caminho certo e melhor para você. A cada passo que
você dá, está em uma correspondência vibracional perfeita
para fazer com que as coisas
aconteçam. Nesta vibração as
coisas acontecem facilmente
e de forma sincronizada. Não
precisa ser difícil.
Respire profundamente e
se dê permissão para avançar
com clareza e propósito e com
o caminho à frente claramente
marcado.
O Mantra para hoje é: “Minha
vida flui facilmente, sem esforço
e cheia de acasos.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon
Taphorn.
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4/atro. 5/adama — roger. 7/leiloar — típicas. 8/cicerone — paracatu. 12/exoesqueleto.

Horóscopo

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor 822, Ipiranga, tel.
3340-2000. Sexta (5) às 21h. Ingresso: R$ 20.
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Solução

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/09EE-A02B-ED98-A134

em 2010 e integra a nova safra

dos a associarem aparatos tecnológicos
à sanfona, percussões e sopros além das
vozes que entoam canções sem palavras,
envoltas por projeções e luzes provocando
experiências sensoriais.

AP

Coutto Orchestra foi formada

s quatro músicos misturam ritmos
tradicionais e fortes referências
sertanistas como o maracatu de
brejão, a taieira e o forró com os gêneros
musicais do mundo e elementos eletrônicos, formando um verdadeiro caldeirão
sonoro. Seus integrantes estão acostuma-
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D
E
B
A
T
E
P
O
L
I
T
I
C
O

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (5) e
sábado (6) às 21h30. Ingresso: R$ 30.

Coutto Orchestra
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Arnaldo Antunes apresenta show de seu 6º DVD “Ao
Vivo Em Lisboa”, gravado em Portugal em novembro de
2016. No repertório, Arnaldo transita por músicas de
seus trabalhos anteriores e traz releituras de sucessos
dos Tribalistas. Poeta, cantor e compositor, Arnaldo
Antunes integrou o Titãs, com o qual gravou sete discos.
O cantor se apresenta ao lado de André Lima (teclados,
sanfona e vocais), Betão Aguiar (baixo e vocais), Chico
Salem (guitarra, violão e vocais) e Curumin (bateria,
MPC e vocais).

