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São Paulo, sexta-feira, 09 de março de 2018

o repertório canções
como Hit The Road
Jack, Unchain My Heart, Georgia On My Mind, I
Can’t Stop Loving You, What’d
I Say, By By Love entre outras
canções. As apresentações
acontecem nos teatros Décio
de Almeida Prado e Arthur
Azevedo respectivamente.
Com André Youssef (piano e
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Juan Esteves

Palacete Dino Bueno - Rua Guaianases 1238.

terísticas do crescimento
desordenado da metrópole.
Todas as fotografias de Juan
Esteves em Campos Elíseos
são em preto e branco. Para
ele, apertar o botão disparador da câmara e capturar
a imagem é só o começo.
Depois, o fotógrafo realiza
um minucioso tratamento da
imagem original e elimina o
que chama de “ruídos tem-
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A noite pode ser mais agitada e
tensa. Muita energia que deve ser
bem usada A Lua em conjunção
com Marte dá novos estímulos. Evite
apenas a precipitação nas conclusões
que acarreta prejuízos. A criatividade
artística é maior e deve ser usada
na sua profissão. 89/489 – Amarelo.

Sexta de maior sensibilidade e
necessidade de recolhimento e
interiorização. A organização das
suas tarefas no trabalho ajudará a
obter sucesso nos assuntos sociais
e profissionais. Tome atitudes até
ousadas se for necessário, mas não
perca oportunidades que devem
surgir. 85/585 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas,
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada,
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo.
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:
36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar ou reaquecer a relação:
Ferva um pouco de água com açúcar e acrescente
um pedaço de papel com o nome da pessoa amada
escrito. Deixe no fogo por mais alguns minutos.
Desligue, espere esfriar e jogue o preparado em
um vaso de barro ou na terra, pensando que seu
amor logo estará nos seus braços novamente.

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

Começa uma fase de elevação e
melhoria financeira com entrada de
dinheiro ou algum benefício maior.
As pessoas devem ser ouvidas, irão
ajudar muito para sua realização
material. Precisa respeitar a
liberdade dos outros para sentir-se
livre e agir. 25/625 – Amarelo.

Mantenha o seu ritmo de vida
protegendo aquilo que lhe pertence.
Tenha cuidado para que suas
ambições não o deixem ver as
coisas com elas são, criando
ilusões que irão depois acarretar
arrependimento. Coloque mais
tempero nos relacionamentos com
as pessoas. 55/355 – Amarelo.
A disposição geral é de mais agitação
e independência. Fica mais difícil se
aceitar controle, regras impostas
e exigências. É preciso ser mais
compreensivo e ceder espaço para
evitar rompimento. Está sujeito a
enfrentar conflitos por suas atitudes.
53/153 – Verde.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

Começa uma fase para fazer uma
avaliação das oportunidades que
surgiram. Às 08h21 a Lua entra
na fase Minguante e é hora de
encerrar o que está superado. Maior
necessidade de recolhimento e
interiorização. A noite pode ser mais
agitada e tensa. Muita energia que
deve ser bem usada. 62/762 – Azul.

Esta sexta-feira será de muito
entusiasmo nas relações, podendo
até encantar e atrair pessoas. Fortes
impulsos o levam a agir de forma
negativa e agitam no final de semana
em casa e no relacionamento sexual.
Dia positivo dar mais atenção às
emoções nesta sexta-feira, dia do
amor. 46/746 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A Lua em conjunção com Marte dá
novos estímulos e a Lua em bom
aspecto com Urano pode trazer
muitas ideias e agitar a noite às
23h29 a Lua vai ficar fora de curso até
ingressar em Capricórnio no sábado
de manhã. Ter perdas ou lucros, tudo
depende de você mesmo e do modo
de agir. 92/392 – Amarelo.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

O final da noite com a Lua ficando
fora de curso será propenso a
preocupações e assuntos
melancólicos. O melhor é terminar
o dia dentro da rotina e fazendo
apenas o que foi antes programado.
Dediquem-se as suas atividades
inteiramente no final do dia. 46/446
– Rosa.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Libra
(23/9 a 22/10)

O lar, a vida em família e
relacionamentos está favorecido
nesta sexta. Brigas e rompimentos
podem ocorrer devido às obstinações
e atitudes de comandar a se impor
que tendem a aumentar nesta
fase. A rebeldia contrarregras cria
perturbações amorosas e sociais.
66/366 – Verde.

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Tome atitudes que se refletirão
no seu futuro para melhorar sua
situação financeira. Precisa se
preparar para as mudanças que sua
vida irá sofrer agora que o Sol está
indo à direção ao seu signo. A parte
da tarde terá um astral mais elevado
para quem sair e se divertir nesta
sexta. 88/788 – Cinza.

Mantenha-se firme em sua opinião
e encare tudo dentro da realidade,
sem iludir-se. Fase muito positiva
para ficar em casa e com os
familiares e valorizar os assuntos
domésticos. Com a Lua fora de curso
e minguante o melhor é terminar o
dia fazendo apenas o que foi antes
programado. 23/323 – Cinza.
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O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre discreto nas suas atitudes, mas
quando é contrariado pode ser levado a demonstrações do seu desagrado.
É sensível e atencioso, é solidário e leal, mas evite assumir os problemas do
próximo. Meticuloso, ordeiro e atento aos detalhes, desenvolve senso crítico
e analítico. O perfeccionismo e a idealidade o fazem ter necessidade de
expressar seus talentos criativos. É bastante fixo em suas opiniões e costuma
ser também metódico em sua rotina diária. Procura paz e tranquilidade, mas
no lado negativo pode ser levado ao egoísmo e a agressão.

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.
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Épocas
D. Ivone
definidas
(?),
cantora
Córrego
(bras.) brasileira

Ligação entre o
Atlântico e Pacífico
inaugurada em 1914

O maior
Vasco e
Fluminen- sucesso de
se (fut.) Gonzagão
(MPB)

Personagem que
imortalizou
Charles
Chaplin
Ferrugem
(?), fungo
que afeta
a soja

Escrever
ou dizer
mentiras
(gír.)
Celine (?),
cantora
do tema de
"Titanic"

Boro
(símbolo)
Gaivota,
em tupi

Denominação infantil para a
professora

Perto, em
inglês

(?) coisa:
isto
Antiga embarcação

Embriagar; embebedar

Cinema
(abrev.)
Barro;
lodo
Divisão de
uma
escola de
samba

(?) vivant:
o boa-vida
(fr.)
Importante
atividade
de Minas
Parte do
sombreiro
Nélson
Rubens,
jornalista
brasileiro
Ave colorida que
vive em
bandos
Pessoa que
tem o mesmo nome
de outra

No lugar
(latim)

Minuto
(símbolo)
O "herói"
do filho
Pier (?)
Pasolini,
cineasta
de
"Pocilga"

A cultura
dos povos
sem
escrita

Fator
distintivo
nos semáforos

Deus-sol
egípcio

Sigla do
Partido Socialismo e
Liberdade

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Março de 2018. Dia de Santa Francisca Romana, São
Cândido, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude
é a paz. Hoje aniversaria o enxadrista Bobby Fischer que faz 75 anos,
o guitarrista Robin Trower que nasceu em 1945 e a atriz e cantora
Lucinha Lins que chega aos 65 anos.

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro,
Al. Barão de Piracicaba, 740, tel. 3226-7361.
Segundas das 9h às 19h e de terça a domingo
das 9h às 21h. Entrada franca. Até 03/06.
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Esta sexta é o vigésimo segundo dia da lunação. Júpiter inicia o movimento retrógrado e podemos ter a sensação de que haverá
uma parada naquilo que estava em andamento. Começa uma fase para fazer uma avaliação das oportunidades que surgiram.
Às 08h21 a Lua entra na fase Minguante e é hora de encerrar o que está superado. A noite pode ser mais agitada e tensa. Muita
energia que deve ser bem usada. A Lua em conjunção com Marte dá novos estímulos e a Lua em bom aspecto com Urano pode
trazer muitas ideias e agitar a noite às 23h29 a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Capricórnio no sábado de manhã.

porais contemporâneos”.
Os “ruídos” a que se refere
Esteves são elementos que
interferem na visão dos
prédios em sua arquitetura
original, como fios de luz,
modificações nas fachadas,
entre outros.

Em seu novo álbum, “Deus É
Mulher”, a cantora Elza Soares
contou com a participação do
grupo, Ilú Obá de Min, formado
apenas por mulheres. O bloco afro
gravou percussão e vozes em duas
músicas do novo disco, “Dentro de
Cada Um”, com arranjo percussivo
regido pela maestrina Beth Belli,
e “Banho”, de autoria da cantora
Tulipa Ruiz. O título, que sugere
um mundo com maior expressividade feminina, traz uma ideia de
sucessão do álbum “A Mulher do
Fim do Mundo”, no qual ela denunciava uma forma de pensamento
ainda arcaico e propunha o fim de
uma era essencialmente machista
e preconceituosa. O Ilú Obá de
Min reforça a energia feminina
do álbum, assim como a presença
de Mariá Portugal (bateria, percussão e MPC) e Maria Beraldo
(clarinete e clarone) na banda
que participa das gravações. O
álbum é produzido por Guilherme
Kastrup, com coprodução de Romulo Fróes, Marcelo Cabral (baixo
e bass synth), Rodrigo Campos
(cavaquinho e guitarra) e Kiko
Dinucci (guitarra, sintetizador e
sampler). “Deus É Mulher” será
lançado pela gravadora Deck em
maio.
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Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer que
você saiba....Que as vocações que queríamos seguir, mas não seguimos,
permeiam, como sombras, toda a nossa existência. Não deixe passar nem
mais um dia sem honrar a vocação que sua alma convida você a seguir. E não
finja que você não sabe qual é. É claro que sabe. Você a pode sentir em seu
estômago a qualquer momento em que pensa nela; a qualquer momento em
que vê outra pessoa fazendo isso. A vida é tão curta. Faça agora o que você
anseia fazer em sua vida. Você não precisa “abandonar seu trabalho” para
fazer isso. Você também pode abandonar seu trabalho se escolher assim,
mas você não tem que... Muitas pessoas seguem uma vocação enquanto
mantêm seu “trabalho regular”. Você também pode. Depois, mova-se para
a sua vocação e a transforme em seu “trabalho regular”. Mas você precisa
energizar sua vocação a partir de hoje. Eu quero dizer, hoje. Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch

Campos Elíseos, exposição inédita de imagens
do fotógrafo Juan Esteves
reúne um conjunto de 40
fotografias que fazem parte
de um projeto de registro da
arquitetura paulistana do
centro histórico da cidade.
Para a empreitada, que já
dura dez anos. As fotos da
exposição são um recorte
das 100 imagens que integram o livro Campos Elíseos
- história e imagens. Nele, o
fotógrafo registra o patrimônio artístico-arquitetônico
dos Campos Elíseos, bairro paulistano onde foram
construídos centenas de
casarões e palacetes que
serviram de residência aos
fazendeiros da oligarquia
cafeeira, no final do século
XIX. No século XX, a região
veria surgirem construções
de diferentes vertentes da
arquitetura modernista e,
em seguida, as metamorfoses heterogêneas carac-
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Vocação

Arquitetura paulistana
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Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado,
R. Cojuba, 45 B, Itaim Bibi, tel. 3079-3438.
Sábado (17) às 21h e Teatro: Arthur Azevedo,
Av. Paes de Barros, 955, Mooca, tel. 2604-5558.
Domingo (15/04) às 19h. Ingressos: R$ 20.
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Serviço: Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura), Av. Paulista,
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Sábado (17/03), às 19h e domingo (15/04), às 14h30. Entrada franca.

foram mais de mil e quinhentos
shows e três discos gravados,
Groovin, Mojito do Bom e Tritono Blues Plays Ray Charles.

A
L I T O
A T I C
R
M
A T E A
E S T
N
C I
A L A
U A R I
M I N
P A O L
A
C O
I T A C
P S O

Ciranda das Mulheres, Sarau das Pretas e Slam das Minas fazem parte
da programação. Atuantes no cenário cultural periférico de São Paulo se
reúnem no dia 17 de março para o Sarau das Pretas. O espetáculo acontece
por meio da palavra falada, cantada ou declamada, dos tambores e de seus
corpos em constante movimento, propondo reflexões sobre ancestralidade, cor, gênero e feminismo. Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas,
Taissol Ziggy e Thata Alves irão participar do encontro artístico e literário.
O Slam das Minas SP fecha a programação especial, no dia 15 de abril.

A banda Tritono Blues.

voz), Edu Malta (contra-baixo),
Bruno Sant’Anna (voz e percussão) e André Carlini (gaita
e voz). Da formação até hoje,

R
A

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula. São Caetano do Sul, tel.
4223-8800. Hoje (9) às 20h. Entrada franca.

Mulheres

Divulgação

Conhecida como uma
das principais bandas
de blues da noite
paulistana, o Tritono
Blues apresenta o show
“Ray Charles On My
Mind” um espetáculo
totalmente dedicado
ao rei do soul
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Ayrton Montarroyos
Ayrton Montarroyos revelação do reality “The Voice Brasil”, o
jovem cantor promove seu disco homônimo, lançado em 2017.
No repertório, canções inéditas de Zeca Baleiro (À Porta do
Edifício) e de Zé Manoel, (Tu Não Sabias), além de versões para
músicas de nomes como Cartola e Caetano Veloso. A carreira
do jovem intérprete, começou cedo, quando foi convidado para
gravar a música “Riacho do Navio” (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) no
álbum triplo “100 Anos de Gonzagão” da gravadora Lua Music.
Através da sua gravação nesse disco, Montarroyos teve contato
com diversos artistas, mas o contato mais importante, foi com
o produtor musical Thiago Marques Luiz, que foi o responsável
pela indicação do cantor ao Grammy Latino, quando este gravou
em outro projeto do produtor: “100 Anos de Herivelto Martins”
(Lua Music, 2013).

Tritono Blues

3/ati — bon. 4/dion — near. 5/paolo. 6/in loco. 8/asiática — inebriar.

Divulgação

Revelação

Horóscopo

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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