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São Paulo, sábado a segunda-feira, 29/09 a 01/10 de 2018
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Obras suspensas
Junior Pacheco

“Tchiribim Tchiribom,
Cantando pelo Mundo”,
Um passeio pelas
tradições musicais de
povos e regiões ao
redor do mundo, como
China, Israel, África,
Itália, México e Nova
Zelândia

João Caldas

Lazer & Cultura

m síntese, esta é a
proposta do musical infantil “Tchiribim
Tchiribom, Cantando pelo
Mundo”, que estreia no próximo dia 06, a mais recente
parceria entre a cantora
Fortuna e o compositor e produtor musical Hélio Ziskind,
dois importantes nomes da
atual música infantil brasileira. Viagem Musical, Como
uma “cantadora de histórias”,
Fortuna dá sequência ao seu
tradicional trabalho de apresentar músicas do mundo, levando este universo de povos
e culturas de forma divertida
para o público infantil, apresentando-se acompanhada
pelos cantores/bailarinos
Denise Yamaoka, Duda Mo-

E

reno, Rafael Pucca e Tamirys
O’hanna. Completam a formação no palco um grupo formado
por cinco músicos, que dão
vida às canções: Gabriel Levy

Sentimentos

Considerada uma das revelações do samba de raiz, Thais Duran
reafirmou com o seu novo disco “Me Chamo Pandeiro” o seu pulso
musical. Para o show ela prepara um repertório somando canções do
recente trabalho e gratas surpresas para encantar o público presente.

Inspirados no termo francês Naïf, criado para denominar a
arte ingênua e espontânea, a marionetista Daiane Baumgartner e o compositor João Sobral unem suas experiências na
performance Naïfs . Em cena os artistas contam o cotidiano
de uma senhora e um músico inventor que toca com sua vassoura, construindo um ambiente poético e lúdico. Por meio
da mistura de música, bonecos e dança, entram em cena as
alegrias e dores, os anseios e vazios contidos na memória e
nas histórias experimentadas pelos dois personagens nos
propondo um convite a valorização do nosso dia a dia. Naïfs
é uma mistura poética de teatro de animação, artes plásticas, música e dança. Canções como Felicidade (Lupicínio
Rodrigues), Meu Boi, Meu Boi (João Sobral), Juazeiro (Luiz
Gonzaga), Leãozinho (Caetano Veloso), entre outras, promove um emaranhado de sensações contemporâneas que
resultam em dança, movimentos, ações e cenas transportando
o público para uma viagem entre sonho e a realidade através
das imagens construídas.

Serviço: Bar Brahma, Av. São João, 677, República. Terça (2) às 20h. Ingresso: R$ 40.

no resultado mais elevado e escolha bem. Expresse-se com amor enquanto compartilha sua
luz ao longo do caminho. Pensamento para hoje:
Sua alma o está chamando para compartilhar
sua luz e fazer a diferença no mundo. Você
está pronto para isso! E assim é. Você é muito
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br

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

De manhã prepare algo novo ou
inédito que pode se revelar muito
positivo com a Lua em Gêmeos.
Comércio ligado a bens mais sofisticados e a presentes, também é favorecido. Atividades ao ar livre terão
a preferência e serão seu principal
alvo nesta segunda. 28/328 – Branco.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar.
Voar sobre um vale ou floresta, satisfação e felicidade.
Voar de braços abertos como um avião, se você está
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

Simpatias que funcionam
Para a pessoa amada aparecer sempre que desejar: O grande drama da amante é a vida que ela perde
esperando seu amado aparecer. Nesses casos, o melhor
a fazer é usar uma simpatia capaz de fazê-lo ouvir ou
sentir o chamado a longa distância todas as vezes em
que ela assim o desejar. Para isso, pegue uma foto dele,
ponha-a sob um pires com mel, pingue algumas gotas
do seu perfume preferido, depois deixe no peitoril de
uma janela, enquanto houver luz do sol no céu. Quando
escurecer, retirar e lavar o pires em água corrente. Se
não for atendida na primeira vez, tente apenas mais
uma vez. Se não der certo de novo, é melhor rever esse
relacionamento.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

O dia é bom para manter a rotina e
cuidar um pouco mais da saúde. Seja
tolerante com as pessoas nesta fase
mais delicada do ano que vai até o
aniversário. Aguarde para conseguir
a satisfação de um dos seus desejos
pessoais a noite. 90/190 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Com a Lua em Câncer aumenta o seu
prestígio para ter melhores ganhos
materiais. Tarefas onde possamos ter
liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas. Pode iniciar
algum empreendimento que melhore
a carreira profissional e equilibre as
finanças. 78/778 – Cinza.

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)

Com o Sol em seu signo sua energia
é total e melhora a disposição. Não
deixe para depois, comece tudo
aquilo que foi programado depois
do aniversário. Dediquem-se as suas
atividades com empenho e dedicação, terá os resultados esperados em
breve. 37/837 – Branco.

Conviver com novos ambientes e
conhecer outras pessoas lhe fará bem
neste começo de semana. Os impedimentos começam a se dissipar e a
confiança no que deseja aumentará
ainda mais. Aproveite esta segunda
para traçar metas e objetivos de vida.
63/263 – Amarelo.

Nem tudo irá ocorrer como esperava
no trabalho, os desejos podem se
chocar. O momento pede responsabilidade pelo destaque na carreira.
Há um aspecto mais positivo, podendo retomar atividades paradas,
com boas chances de sucesso.
36/236 – Cinza.

Ótimo para desempenhar trabalhos
criativos, que expressem o estilo
e as ideias. O final do dia é o momento de cuidar da vida material e
dos seus bens pessoais. Melhora o
tino comercial e a meticulosidade
na condução de ações rotineiras.
98/398 – Cinza.

A Lua em Câncer a tarde cuide de
seu ambiente e curta momentos
de lazer. Faça tudo que puder para
chamar a atenção das pessoas. A atividade social e participação comunitária irão trazer grande equilíbrio
e renovar suas relações pessoais e
profissionais. 12/112 – Azul.

Talvez precise tomar uma atitude
diferente no que diz respeito à
maneira de se comunicar com as
pessoas. Com a Lua plena em Gêmeos de manhã haverá maior alegria
e descontração em suas atividades
em que tenha que chamar atenção.
Dedique-se ao trabalho inteiramente a tarde. 93/393 – Branco.

O firmamento
Pano
usado por
bebês nas
refeições
Mulher,
em inglês
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"Terra", em
"geoide"
Luta
japonesa
Morcego,
em inglês
Acidez; irritação (fig.)
São eliminados pelo
exaustor,
na cozinha

René (?),
filósofo
francês
Região
turística
da cidade
litorânea
Poeta amO reino de bulante da
Iemanjá
Grécia
(Folcl.)
Antiga
Sistema
Único de
Saúde
(sigla)

Erva-doce
(Bot.)
Cobra
com guizo
na cauda
Faltar
para fazer

Península
grega onde se situa
Atenas
Antônio
Olinto,
político e
engenheiro

Rei criado
por Shakespeare
(?) Péron,
ex-primeira dama
argentina

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau costuma ser individualista, inovador,
corajoso dotado de muita energia com espírito pioneiro, quer sempre fazer
tudo sozinho, o que o faz desenvolver habilidade executiva e de liderança.
Sabe falar bem e gosta muito de ler e se informar. Acredita na justiça e na
igualdade de condições entre as pessoas. Tem o dom de fazer nascerem
nas pessoas novas esperanças e a alegria de viver. Precisa, porém aprender que o mundo não gira ao seu redor evitando assim a inclinação a ser
ditatorial. No lado negativo não gosta de trabalhar e tende a ser levado a
viver por meios ilícitos.
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.

Cada face
do
perímetro
(Geom.)
Explosivo
da granada
(?) qual:
igual

Local do
"happy
hour"

Por (?):
às ocultas
Aparelho
para tecer

Programa
usado por
arquitetos
(Inform.)
Orifício
para
escoar
água

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 01 de Outubro de 2018. Dia de Santa Teresinha do Menino
Jesus, Santa Teresa de Lisieux, São Veríssimo, São Milor, Santa Júlia, e
Dia do Anjo Daniel, cuja virtude é o trabalho. Dia Nacional do Vereador,
Dia do Representante Comercial, Dia da Esquadra, Dia Pan-americano do
Vendedor e Dia do Viajante Comercial. Hoje aniversaria a atriz e cantora
Julie Andrews que faz 83 anos, o pintor Marcos Duprat que nasceu em
1944 e a atriz Aleksandra Bechtel que completa 46 anos.

Cosmético
para
hidratar a
pele
Ozzy
Osbourne,
cantor de
rock

Órgão da
Aeronáu- Deus nagô
da guerra
tica
(bras.)
(sigla)

Estados
separados Ritmista
pelo rio de escola
Tapajós de samba
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Boa segunda-feira para dedicar-se à
relação social ou familiar e agir com
paciência e persistência. À tardinha
arregace as mangas e arrume-se.
Cuide de seu ambiente, do lar e da
família. Bom para fazer atividades
ligadas ao ambiente familiar. 78/378
– Branco.

A carreira profissional pode ganhar
um novo rumo e algo pode ser revelado de forma surpreendente. No
amor novas paixões surgem, dando
oportunidade de se dedicar a algo
que goste de fazer. Tudo o que for
ligado ao lazer, estará especialmente
favorecido. 72/772 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Com o Sol em Libra, na casa sete esta
semana trará novas ligações, uniões
ou novas sociedades e parcerias que
estão sendo definidas. Com a Lua
canceriana as atividades domésticas
serão bem-sucedidas. Até a metade
da tarde será melhor seguir a rotina.
94/494 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

C
R
E O
M O
E
O
A R
E L
D A
O
L
T A
A D
L O

Esta segunda é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Gêmeos fica fora de curso todo o dia até ingressar
em Câncer as 15h02 da tarde desta segunda. O final do dia será bom para o comércio e os assuntos domésticos,
que também é favorecido. Atividades domésticas terão a preferência com a Lua canceriana. Tudo o que for ligado
ao lazer, estará especialmente favorecido. Ótimo para desempenharmos trabalhos criativos, que expressem nosso
estilo e nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas.

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400 . Sábado (6)
às 15h. Entrada franca.
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pois agora é a hora de agir de acordo com suas
inspirações de alguma forma, pois elas têm a
capacidade de se transformar em algo mais.
Estenda-se para fora da sua zona de conforto
e para o potencial. Mantenha-se fiel ao seu
caminho e continue a voar cada vez mais alto
e a brilhar mais. Tenha visões maiores para
você e sua vida. Você está pronto para voar
além de qualquer coisa que tenha imaginado
anteriormente. Esteja disposto a se concentrar

3/bat — cad. 4/lear. 5/ática — woman.

Horóscopo

Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi tel. 3279-1520. Sábados e
domingos às 15h. Ingresso: R$ 60. Até 25/11.
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Expansão.
Prepare-se para abrir as suas asas.
Você está pronto para voar e mostrar ao mundo
sua luz. Você tem um potencial ilimitado e está
apenas começando a explorar essa bolsa de
magia que carrega por eons de tempo. Confie
nas possibilidades, confie em seu potencial,

sob direção geral de Roberto
Lage.

Samba raiz

ReflRefl
exões
exões
ReflexõesReflexões
Reflexões
SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

(teclado e acordeom), Mario
Aphonso III (sopros), Marcus
Simon (bateria), Marquinho
Mendonça (guitarra e violão) e
Ricardo Zohyo (baixo). Todos
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000. Terça a sábado das 10h
às 21h e aos domingos e feriados das 10h às 19h30. Entrada franca. Até 02/12.

Cena do musical infantil “Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”.
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Obra Cicloviaérea de Jarbas Lopes.

A exposição coletiva Via Aérea reúne trabalhos de 12
artistas visuais da cena contemporânea nacional e internacional.O conjunto de obras é formado por esculturas,
instalações, filme, fotografias e vídeos em disposição
aérea, que se relacionam com a arquitetura da unidade
ao explorar o aspecto de leveza e as transparências. As
criações se apresentam suspensas, flutuantes, içadas.
Algumas obras são inéditas, comissionadas especialmente
para a exposição. Os artistas participantes são: Adrià Julià(espanhol, radicado na Noruega), Daniel Lie & Centro
da Morte para xs VIVXS (São Paulo, SP), Distruktur (duo
de brasileiros, radicados na Alemanha), Ernesto Neto (do
Rio de Janeiro, RJ), Geraldo Zamproni (de Curitiba, PR),
Isabel Caccia (de Córdoba, Argentina), Jarbas Lopes (de
Nova Iguaçu, RJ), Letícia Ramos (gaúcha, radicada em
São Paulo), Lucía Madriz (da Costa Rica, radicada na
Alemanha), Merce Cunningham (EUA), Fancy Violence
(personagem/alter ego do paulistano Rodolpho Parigi) e
Sérgio Bonilha & Luciana Ohira (São Paulo, SP). Entre
os destaques da exposição, está RainForest (filme transferido para vídeo, de 1968), obra histórica do coreógrafo
Merce Cunningham. Destaque também para a instalação
de Daniel Lie, artista que reverencia a zona leste de São
Paulo nesta exposição; jovem que vem despontando
com projeção internacional no campo das artes visuais.

