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Lazer & Cultura

Tropicália

Forró e poesia

Victor Soldano

Quase três anos após o
lançamento do seu último
trabalho, Chico César retorna
para encerrar a turnê “Estado
de Poesia”
Alice Caymmi e Rubi.

amba, forró, frevo, toadas, reggae,
morna, a voz cabocla de Chico
César se apropria de uma vasta
escala das formas rítmicas com maestria e inegável sotaque harmônico
nordestino levado por um time maciço
de músicos paraibanos da gema: Xisto
Medeiros no baixo, Gledson Meira na
bateria, Helinho Medeiros no piano.
Contrastando esses acentos rurais, as
percussões delicadamente urbanas de
Simone Sou (salvo em Negão onde entra
Felipe Roseno), o acordeon moldavo
(isso mesmo!) de Oleg Fateev, a guitarra de Michi Ruzitschka e um punhado
de convidados especiais: as vozes de
Escurinho em Sumaré, de Seu Pereira
em Alberto, de Lazzo Matumbi em

S

Horóscopo

Netinho Albuquerque

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

O dia agrega e aproxima as pessoas
do ambiente social, por isso é ótimo
para promover encontros e encantar-se com eles. Trocar informações,
bater papo, aprender sobre novos
assuntos, é o que interessará mais.
No final do dia será bom fazer algo
diferente e romântico à dois. 78/478
– Amarelo.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

É preciso manejar habilmente os
seus negócios, pois existe tendência
a discordâncias e discussões no
final do dia. O Sol na casa dois dá
aumento de ganhos e chance de
lucros em atividades comerciais já
em andamento. O bom aspecto do
Sol favorece a sensação de bem-estar.
82/382 - Azul.

Virgem
(23/8 a 22/9)

O Sol em Gêmeos aumenta a sua
vitalidade física e mental. Estará
mais apegado as raízes e tradições e
dará maior ênfase à família, às bases
emocionais e ao lar. Logo terá novas
motivações, renovadoras em sua
vida, mas aguarde o seu aniversário.
41/641 – Verde.

Touro
(20/4 a 20/5)

A Lua em Áries em bom aspecto com
seu regente Marte que está em Aquário, tende a dar mais movimento ao
dia. Está pouco prático para tratar
de assuntos profissionais e sociais.
Junto da família e amigos terá um
ótimo começo de final de semana
sendo mais afável e cortês com todos.
95/395 – Vermelho.

Leão
(23/7 a 22/8)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta sexta é o vigésimo quinto dia da lunação. A Lua em Áries em bom aspecto com seu regente Marte que está em
Aquário, tende a dar mais movimento ao dia. Com a aproximação da Lua Nova, já é hora de começar a fazer os
planos para a nova lunação que está chegando. Mas apesar da vontade de agir, ainda será melhor aguardar um
pouco mais. A Lua em mau aspecto com Saturno pede cautela e responsabilidade. Podemos ser cobrados e nos
sentirmos cansados no final do dia.
Está vivendo um momento em que
deve aproveitar bem as chances
e começar a colocar a sua vida
em ordem. O dia é muito bom aos
empreendimentos novos, negócios
importantes e a cooperação dos amigos confiáveis. Precisa de bem-estar
e autoconfiança na noite de sexta!
89/989 – Branco.
Uma oportunidade nova surgirá
através de uma conversa com alguém, podendo conciliar as coisas
em seu ambiente. O dia dos namorados se aproximando propícia
um encontro e dá facilidade para
sentir satisfação na intimidade. É
tempo de começar algo duradouro.
25/625 – Cinza.
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Doutrina sobre o destino último
dos homens e da Terra
Cidade de Pancada; Antiga calAlagoas bofetada culadora

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase da
Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. Chupa
-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. Roupas ou
objetos cor de laranja, bons tempos para ganhos financeiros.
Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65

Simpatias que funcionam
Para ele te chamar no WhatsApp: Este ritual é muito,
muito fácil de realizar. Atualmente, muitas pessoas não querem receber ligações, mas sim mensagens, seja no Facebook
ou via WhatsApp. As simpatias para que alguém envie uma
mensagem de texto são quase iguais às utilizadas para ele te
ligar. Pegue um copo de água Você deve tomar a metade do
copo de água e deitar-se em sua cama, buscando relaxar seu
corpo inteiro. Enquanto seu corpo relaxa, você deve pensar
melhor em seu desejo. No dia seguinte, você deve tomar a
outra metade da água. Nota importante: Você deve tomar
a metade da água uma hora antes de adormecer.

Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Com a aproximação da Lua Nova, já
é hora de começar a fazer os planos
para a nova lunação que está chegando Analise uma situação antes
de agir para não fracassar. Precisa
manter seus compromissos, até viagens que foram programadas antes.
63/563 – Azul.

Nesta sexta, qualquer empreendimento que seja acordado deve ser
feito de forma garantida e sólida
com clareza absoluta. Há hoje a
ampliação da sensibilidade e da
emotividade. Começará a ver a vida
diferente e pode encontrar até um
amor se estiver só. 43/343 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Saturno
pede cautela e responsabilidade.
Podemos ser cobrados e nos sentirmos cansados no final do dia.
Aumento da afetividade se usar
de cortesia sendo afável com os
outros. Evite extravagâncias que
prejudicam e afastam as pessoas.
77/677 – Cores claras.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 08 de Junho de 2018. Dia de São Guilherme de York, São Efrém,
São Salustiano, São Clodolfo e Dia do Anjo Cahetmel, cuja virtude é a humildade. Dia do Citricultor. Hoje aniversaria a atriz Sônia Braga, que nasceu
em 1950, a cantora Bonnie Tyler que faz 67 anos, o ator Eduardo Moscóvis
que nasceu em 1968, o ator, cantor e compositor Jorge Mário da Silva, o seu
Jorge, que chega aos 48 anos e o rapper, cantor e produtor musical Kanye
West nascido em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem facilidade de expressão,
tanto para escrever como para falar. Gosta da agricultura, do campo e
ama o trabalho. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo
aos mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação
sempre consciente e consequente. É uma pessoa leve e alegre, uma
companhia divertida. Inteligente, generosa e mentalmente aberta. No
lado negativo, cuidado para não se tornar muito dominador, pois isso
poderá arruinar seus relacionamentos.

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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Precisa cuidar da saúde e diminuir
o ritmo em suas atividades nesta
sexta. O dia não é bom para mudar
nada, mas é bom para aproximar-se
do ambiente, da família e da pessoa
amada. Use bem sua capacidade de
articular e a diplomacia nas ações
que sempre facilitam a sua vida.
83/583 – Verde.

O entendimento deverá estar presente em todos os relacionamentos.
Pode ocorrer atrito com pessoa
querida e é preciso manter a calma
para superar tudo. O seu modo de
pensar deve mudar, para alcançar
satisfação e felicidade nas relações
sociais. 83/483 – Cinza.

Serviço: Espaço Pyndorama, R. Turiassú, 481, Perdizes.
Tel.3871-0373. Terças às 20h. Entrada franca. Até 26/6.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Rebanho

Neste período de lua minguante
as relações iniciadas tendem a ser
duradouras e confiáveis. Maior
bem-estar e autoconfiança. Não
disperse, mantenha o ritmo de vida
para evitar prejuízos por mudança
de rumo. Precisará alcançar estabilidade emocional na relação a dois
nesta sexta. 84/484 – Verde.

cárias. Ele traz em suas confusas memórias
as lembranças seu parceiro Sequela, um
palhaço que se perdeu no mundo por não
caber mais nele. Com cerca de 8 músicas
compostas para o espetáculo a trilha
sonora costura a dramaturgia fazendo a
função de um narrador relacionando os
temas abordados em cena.

34

Solução

SE

Repita hoje, amanha e sempre que puder:
Liberto tudo e todos que não fazem mais parte do plano divino
da minha vida.
Agora me elevo ao plano divino da minha vida, onde todas as
condições são permanentemente perfeitas.
Catherine Ponder em “Abra sua mente para receber”

A Companhia Casa da Tia Siré apresenta
o espetáculo Adoráveis Criaturas Repulsivas . O espetáculo juvenil tem texto e
músicas de Juh Vieira, que também assina
a direção musical e está em cena ao lado de
Andressa Ferrarezi, Arthur Chacon, Breno
Barros, Clara Kok, Felipe Pan Chacon e
Glauber Pereira. A direção é de Rogério
Tarifa. Dentro de um circo decadente as

atrações são criadas e executadas por
uma banda de insetos, um corvo e dois
palhaços. O jogo entre os palhaços, o Sr.
Realejo Amargus (Glauber Pereira) e Tunico (Andressa Ferrarezi) são utilizados para
deflagrar a opressão existente no mundo
do trabalho.Na trama, o circo Pantaleon
está decadente mas o show não pode parar.
Os números passam a ser executados por
um palhaço desempregado que se oferece
para trabalhar no circo em condições pre-
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Serviço: Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista. Sexta
(15) e sábado (16) às 21h. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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O cantor e compositor Marcos Sacramento
apresenta ao lado do violonista Luiz Flavio Alcofra.

Aracy de Almeida (1914-1988), uma
das mais importantes cantoras da história da música brasileira, sobretudo,
da primeira metade do século passado.
Essa é a proposta do show “A Rainha dos
Parangolés”, que o cantor e compositor
Marcos Sacramento apresenta ao lado
do violonista Luiz Flavio Alcofra. Aracy é uma personagem multifacetada.
Amiga de artistas e intelectuais, ela se
consagrou na história da música popular
brasileira como uma estilista do samba,
sendo considerada uma das maiores
intérpretes das canções de Noel Rosa.

Para celebrar sua obra, o show, que
a dupla também registrou em disco,
apresenta histórias saborosas de Aracy
de Almeida, entremeadas com músicas
de seu inestimável repertório. Entre as
músicas que serão apresentadas estão “O
orvalho vem caindo” (Noel Rosa e Kid
Pepe), “Camisa amarela” (Ary Barroso),
“Quando tu passas por mim” (Antonio
Maria e Vinicius de Moraes), “Filosofia”
(Noel Rosa), “São coisas nossas” (Noel
Rosa), “Onde está a honestidade?” (Noel
Rosa e Francisco Alves) e “Ganha-se
pouco mas é divertido” (Wilson Batista).
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Serviço: Theatro Municipal de São Paulo,
Praça Ramos De Azevedo, s/n, República,
tel. 3053-2100. Sexta (15), terça (19), quinta
(21), sábado (23) e segunda (25) às 20h e
domingo (17) às 18h. Ingressos: de R$ 40
a R$ 150.

Homenagem
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que se encontra em dificuldade
econômica, visita a prima Marechala
para contar-lhe sobre sua proposta
de noivado à Sophie (filha única do
rico burguês Faninal), não imagina
que está interrompendo um momento íntimo entre a parente e seu jovem
amante Octavian. Para escapar da
situação constrangedora, o rapaz
veste-se com roupas femininas. Ao
ser apresentado como a nova dama
de companhia da Marechala, desperta no Barão um interesse amoroso.
Entre encontros e desencontros,
esta ópera, com tom de comédia,
evidencia um dos maiores interesses
de Strauss: a psicologia feminina.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (15) e sábado
(16) às 21h30. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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A ópera “O Cavaleiro da Rosa”,
de Richard Strauss, com libreto de
Hugo von Hofmannsthal, estreia
no dia 15 de junho. Sob a direção
cênica de Pablo Maritano e musical
do maestro titular da Orquestra
Sinfônica Municipal de São Paulo,
Roberto Minczuk. O elenco traz,
entre os principais solistas, Carla
Filipcic Holm no papel da Marechala
Marie Therese von Werdenberg,
uma mulher madura e experiente
que tem como amante o jovem
Octavian (papel travestido, escrito
por Strauss para ser interpretado
por cantoras). Neste espetáculo, a
mezzo-soprano Luisa Francesconi
vive o personagem. Dirk Aleschus é
o Barão Ochs, primo da Marechala,
e Elena Gorshunova representa
Sophie von Faninal, dama por quem
Octavian se apaixona. Quando o
Barão Ochs, nobre das províncias

que começou de forma independente e
lúdica, Chico César elaborou uma série
de shows comemorativos ao término da
turnê do seu último disco. Durante essas
apresentações, Chico revisita as faixas do
disco, ao lado de sua banda e convidados.
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Estreia

Negão, o trombone de Raul de Souza em
Miaêro e… Confirmo: sou fã de carteirinha
desse paraibano que, não há duvida, está
profundamente em estado de poesia!”,
afirma Dominique Dreyfus (jornalista e
pesquisadora francesa, autora do livro
“Vida do Viajante”, uma biografia de Luiz
Gonzaga. Inspirado pelo registro de um
dos momentos mais felizes de sua carreira,
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Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Quinta (14) e sexta (15) às
21h e sábado (16) às 20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Chico César apresenta show de encerramento da turnê “Estado de Poesia”.
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Alice Caymmi e Rubi. interpreta na íntegra, o álbum
“Tropicália ou Panis et Circensis”, obra importante para o
cenário cultural da década de 60 no show “Tropicália, O
Disco”. Lançado em 1968, o disco manifesto uniu música
popular e artes visuais em um momento de tensão política
e social. Já passado quatro anos da ditadura militar instaurada no país, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa,
Os Mutantes, Tom Zé, Rogério Duprat e Torquato Neto
se juntaram para apresentar as melodias esteticamente
inovadoras e letras questionadoras de “Tropicália ou Panis
et Circensis” que ainda reverberam nos dias atuais.

