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São Paulo, quinta-feira, 15 de março de 2018

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. No 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. A apresentação acontece
no teatro Décio de Almeida Prado.
Discípulos de Ray, os integrantes do Tritono
Blues, se conheceram em meados dos anos 90,
em 2006 montaram um trio e apenas em 2010 a
banda chegou à formação atual: André Youssef
(piano e voz), Edu Malta (contra-baixo) , Bruno
Sant’Anna (voz e percussão) e André Carlini
(gaita e voz). Da formação até hoje, foram
mais de mil e quinhentos shows e três discos
gravados, Groovin, Mojito do Bom e Tritono
Blues Plays Ray Charles.

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

A Lua no signo de Peixes aumenta
a estabilidade em relação aos dias
anteriores. Use uma maneira mais
direta de agir beneficiando a vida
financeira e buscando novidades.
O relacionamento social e íntimo
deve melhorar até o final da semana,
mas a tarde pode ocorrer atritos.
75/675 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia,
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres,
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e
que seus desejos se tornarão realidade. Números de
sorte: 20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Simpatia da vela para arranjar namorado: Precisa de
1 vela branca (nova); 1 prato branco (novo); 1 pouco de
mel; 1 palito de dente. Todos nós temos o desejo de ter
ao nosso lado o nosso verdadeiro amor, seja por simpatia
ou oração. Não se sinta diferente, pois posso lhe garantir
que muita gente procura por orações, feitiços ou simpatias.
Pegue a vela branca (nova) e no palito de dente, escreva o
nome do homem que quer namorar em seguida passe a vela
no mel e acenda ela e coloque num pires branco. Nunca
apague a vela, deixe ela ir até ao fim. Pode juntamente
fazer as orações que mais gosta até mesmo falar com o
seu santo preferido. Vai ver que após uns dias irá sentir
os resultados pouco a pouco.

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 deve ter bastante harmonia e
compreensão. Muito pique e desejo
de fazer o que realmente motive a
avançar. Terá definição de sua vida
e do rumo que ela deverá tomar
até o final de março. As relações
sentimentais ficam mais abertas,
sinceras e honestas. 62/362 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Grande afetividade garante bons
momentos íntimos. Você começa a se
dedicar mais ao lar e a família, pois
terá maior firmeza para lidar com as
emoções. A melhor atitude agora será
ser mais discreto e esperar um novo
ciclo lunar para colocar mudanças
que estão preparadas em prática.
73/473 – 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)

Veja as coisas às claras sem sair da
realidade. Mantenha boas relações
a tarde que ajudem a apoiar os seus
planos para tornar real aquilo que
vem desejando. A valorização da
conquista, da ampliação do gosto
pelas boas coisas da vida aumenta.
63/663 – Azul.

Irão se abrir novos horizontes no seu
trabalho. Há uma positiva e franca
disposição para o uso prático de
nossos dons pessoais no dia a dia.
Precisa encontrar uma motivação
maior para agir. Livre-se do que
não serve mais e prepare-se para
a renovação que sua vida. 78/478
– Amarelo.

Desde às 07h13 a Lua ingressa
em Peixes e o astral vai ficar
mais sensível e amoroso. A forte
disposição pode levar a atritos com
pessoas que pensam diferente de
você. No final da noite, um período
bom para se refazer das dificuldades
e superá-las. 35/435 – Azul.

O dia deve ter bastante harmonia
e compreensão. À noite a Lua em
um bom aspecto com Saturno leva
a uma maior estabilidade emocional
e muito senso prático. Precisa
dedicar-se mais ao trabalho, pois
irá somar esforços de maneira
produtiva. 60/460 – Cinza.

A Lua Nova se aproxima e a lunação
de Peixes vai acontecer na passagem
do Sol pelos últimos graus deste
signo da água. É preciso fortalecer
os vínculos e poderá facilmente
superar alguma decepção. Pode ter
dificuldade nas relações na parte da
tarde criando atrito com alguém.
44/544 – Azul.
A primeira parte do dia favorece
sobremaneira seus planos. A
situação financeira será melhorada
pelo seu talento de negociar e a forte
intuição. Com a Lua em seu signo
passa a predominar o bom senso e a
segurança. Cuidado com o que fala,
pode cometer gafes. 21/521 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 15 de Março de 2018. Dia de São Clemente, São Longino,
Santa Leocrécia, Santa Luísa de Marillac, e Dia do Anjo Rochel, cuja
virtude é a força. Dia do Circo, Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor e Dia da Escola. Aniversário do músico Sly Stone que faz
74 anos, o ex-jogador de futebol Euller nascido 1971, a atriz e escritora
Maria Mariana que faz 45 anos e a atriz Eva Longoria nascida em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser possuidor de uma
mente criativa e racional. Agradável e com personalidade charmosa
atrai muitos admiradores. Gosta de explorar novas ideias e tem
interesse pelo desconhecido. Muitos investigadores que resolvem
crimes intrincados e aparentemente insolúveis nascem neste dia. A
capacidade de compreender e solidarizar-se com o sofrimento alheio
é frequente, costumando ter também a habilidade de extrair um saldo
positivo de quase tudo, mesmo quando aparentemente sai perdendo. No
lado negativo a falta de autoestima provoca a insegurança emocional.
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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Mantenha a harmonia no ambiente
já que certas questões irão exigir
diplomacia para serem vencidas.
Pode ser levado a situações
de rompimentos se não evitar
desentendimentos a tarde. No final
do dia tudo isso irá se acalmar, mas
não se afobe diante dos problemas
do dia. 28/528 – Branco.

Cuidado com atitudes possessivas
que serão responsáveis por crises
na relação com outras pessoas,
acarretando desentendimentos.
Boa disposição para as relações que
envolvam trabalho profissional ou
comercial que deve ser executado
com dedicação, confiabilidade e
persistência. 20/920 – Cinza.

Lembre-se

T

Lua em um bom aspecto com Marte
fica fora de curso desde às 04h34 e
para quem despertar cedo é melhor
manter a rotina, sem querer alterar
nada. Relacionamentos e amizades
podem passar por algum atrito, mas
evite discussões no amor no início
da tarde. 85/485 – Amarelo.

Serviço: Instituto Cultural Samba Autêntico. R. Icatuaçu, 157, Freguesia do Ó. Sexta
(16) às 20h. Entrada franca.

Lembre-se sempre Você veio ao longo do caminho e superou
muitas coisas que pensou que eram impossíveis na época, e ainda
assim perseverou e chegou ao outro lado. Até agora, você está
100%, e assim naquelas manhãs difíceis, respire profundamente
e lembre-se de que você pode fazer isto. Então, coloque a sua
intenção e o seu pensamento sobre como gostaria que fosse o resto
do seu dia. Dê-se o espaço e observe o que acontece. Faça disto
um hábito diário, com antecedência, para determinar os eventos
que moldam o seu dia através do poder dos seus pensamentos.
Então, ao longo do dia, lembre-se de trazer a sua consciência
para o aqui e agora e compreenda que tudo está bem, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu
redor. Pensamento para hoje: Ao longo do seu dia, lembre-se de
respirar, acalmar a sua mente, seu corpo e os seus pensamentos.
Isto ajuda a reduzir o stress. Em seguida, pressione o botão de
reiniciar e comece novamente. E assim é. Você é muito amado e
apoiado, sempre. Os Anjos e Guias - Regina Drumond.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, R. Cojuba, 45 B,
Itaim Bibi, tel. 3079-3438. Sábado (17) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Esta quinta é o vigésimo sétimo dia da lunação. Lua em um bom aspecto com Marte fica fora de curso desde
às 04h34 e para quem despertar cedo é melhor manter a rotina, sem querer alterar nada. Às 07h13 a Lua
ingressa em Peixes e o astral vai ficar mais sensível e amoroso. A Lua Nova se aproxima e a lunação de Peixes
vai acontecer na passagem do Sol pelos últimos graus deste signo da água. O dia deve ter bastante harmonia
e compreensão. À noite a Lua em um bom aspecto com Saturno leva a uma maior estabilidade emocional e
muito senso prático.

Paraitinga, Itu e São Sebastião.
Após cada apresentação, haverá bate-papo com o público
sobre o espetáculo e o tema
abordado.
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zação do Carnaval, a resistência
do samba de raiz, a intolerância
religiosa e o preconceito racial.
A circulação segue até o mês
de julho. “Virado à Paulista”
também passará por Rio Claro,
Piracicaba, Itapira, Quadra,
Tatuí, Capivari, São Luiz do
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Barbosa, entre outros, estão
presentes no cortejo, que conta
com a participação do público
e propõe uma viagem que tem
como portos as raízes africanas,
os encontros na Festa do Bom
Jesus de Pirapora, os cordões
carnavalescos, a institucionali-

3/dac — eve — lap — lcd — leg — lot — vox. 5/umari.

Horóscopo

Cia. Cênica apresenta “Virado à Paulista”.
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Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira
César, tel. 3231-2042. Quintas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$
25 (meia). Até 29/03.
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Darwin Demarch, Rita Murai em 7 divertidíssimos personagens que falam do cotidiano contemporâneo do brasileiro. Com participação especial de
Silvetty Montilla uma das figuras mais conhecidas da
noite LGBT. Os atores viajaram por diversos estados
observando o comportamento da plateia em seu
antigo projeto, trouxeram na bagagem personagens antigos e atuais, que conversam diretamente
com a plateia, figuras que muitas vezes olhamos
com curiosidade, mas compreendemos que cada
um tem um jeito, uma forma de enxergar a vida.
Imagina uma bêbada com sua amiga imaginária,
que se depara com uma hippie pregadora de
seita, um assalto deixa o público pensativo sobre
os valores materiais da vida e Sheila uma funkeira
desesperada em busca do grande amor. Esses personagens você vai encontrar em “Só Por Deus - A
Comédia”, muito mais do que um espetáculo uma
experiência. Com Darwin Demarch, Rita Murai e
Silvetty Montilla.

circulação busca refazer os caminhos e descaminhos da história
do samba paulista - das raízes
do samba rural às formas
assumidas nos dias atuais. A
primeira apresentação será
no dia 16, sexta-feira, às 20h,
no Instituto Cultural Samba
Autêntico, em São Paulo. No
mesmo fim de semana, o grupo
apresenta o espetáculo em
Santana de Parnaíba (dia 17,
sábado) e Pirapora do Bom Jesus (dia 18, domingo). Nomes
como Geraldo Filme, Dionísio
Barbosa, Henricão, T. Kaçula,
Paulo Vanzolini e Adoniran
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Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos,
tel. 3226-7300. Terça (20) às 21h. Ingressos: R$ 180 e R$ 140.

Cortejo de rua
que homenageia
o samba paulista,
seus compositores
e intérpretes, o
espetáculo “Virado
à Paulista”, da Cia.
Cênica, de São José do
Rio Preto, começa a
circular neste mês de
março por 12 cidades
do estado de São Paulo
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Elza Soares

Uma das maiores personalidades da música popular brasileira, Elza Soares voltou à cena musical no ano de 2015 com
o show da turnê “A Mulher do Fim do Mundo”, o primeiro
álbum de inéditas da carreira da artista. O trabalho une
poesia, samba, MPB e temáticas sobre a violência contra a
mulher e o racismo. No set-list canções do álbum, como Coração do Mar (Poema de Oswald de Andrade musicado por
José Miguel Wisnik), Firmeza?! (Rodrigo Campos), Malandro
(Jorge Aragão), A Carne (Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson
Capellette), Volta Por Cima (Paulo Vanzolini), Maria Da Vila
Matilde (Douglas Germano), entre outras. Também estão
no roteiro da apresentação sucessos de sua trajetória, como
Malandro, A Carne e Volta por Cima.

“Virado à Paulista”
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“A Mulher
do Fim do Mundo”

LGBT

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

