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São Paulo, quinta-feira, 22 de março de 2018

Lazer & Cultura

Lançamento CD

Intimidade
suspeita

Lucas Santtana apresenta
a turnê de “Modo Avião”,
sétimo disco de estúdio e
“um convite à pausa nessa
sociedade do cansaço, onde
ficar 10 minutos longe
do celular é um esforço
homérico”, conta ele

ançado no ano passado, o trabalho é tratado não apenas
como um álbum, mas como um
“audiofilme”, em que mistura música,
literatura, cinema e arte dramática para
retratar as vivências do músico baiano ao longo de seu processo criativo,
dessa vez com registro em áudio com
textos em parceria com JP Cuenca e

L
Virginia Cavendish e Nelson Baskerville:
um homem e a incapacidade de amar.

Um casal decide passar um fim de semana à beira
de um rio. O homem decide buscar trutas e, quando
volta, percebe que a namorada desapareceu. Ela surge
completamente diferente e, na sequência de acontecimentos, não é possível saber se o que se passa é ou não
real. Com narrativa não linear, “O Rio”, do britânico Jez
Butterworth, ganha versão dirigida e protagonizada por
Nelson Baskerville e compõem o elenco a atriz Virginia
Cavendish, que se revezam no papel da namorada.
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dro Á
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lvares
Cabral, s/n, Parque Ibirapuera, tel. 3629-1075.
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A edição 2018 do Lollapalooza Brasil vem com novidades.
O festival terá mais um dia de
shows, acontecendo nos dias
23, 24 e 25 de março. Como headliners, esta edição do evento
vai contar com as bandas Red
Hot Chili Peppers, Pearl Jam e
The Killers. O festival de música
conta ainda com artistas como
Imagine Dragons, Lana Del Rey,
LCD Soundsystem, Chance The
Rapper, Wiz Khalifa, DJ Snake,
Kygo, Liam Gallagher, The National, Alok e muito mais.

Serviço: Autódromo de Interlagos, Av.
Senador Teotônio Vilela, 261, tel. 5666-8822.
De sexta (23) a domingo (25) a partir das
11h. Ingressos: de R$ 350 a R$ 1.500.

Evandro
Santo

Águas da união

Popularmente conhecido como Christian Pior, o humorista
Evandro Santo apresenta seu stand-up comedy “Eu Com Vocês”.
Baseado na premissa de que “somos todos muito interessantes”,
o humorista conta que não consegue se diferenciar da plateia,
pois cada presente alimenta suas inspirações.
Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins Fontes, 71, Centro, tel. 3255-4380. Sábados às 23h30.
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 28/04.

Em tempos tecnológicos onde as fronteiras
se tornam inexistentes, mas a barreiras mentais ainda nos impedem de viver em união,
André Abujamra busca inspiração nas águas,
que também não conhecem fronteiras, e nesta
reflexão mergulha em “Omindá”, seu novo
trabalho que reúne participações especiais
de artistas de diversos países. “Omindá” é o

É tempo de dedicação ao trabalho
cotidiano e rotineiro. Faça o que tem
que ser feito evitando rebelar-se com
os compromissos. Este é o momento
de resolver uma situação pendente
na intimidade de uma vez por todas
e acertar sua vida sentimental de
uma vez por todas. 45/545 – Verde.

Conecte-se com o que você
realmente quer alcançar da vida.
Um sentimento novo nasce e os
problemas começam a se dissipar. Às
21h20 Mercúrio inicia o movimento
retrógrado e até a metade de abril o
desafio será pensar antes de tomar
qualquer decisão importante. 33/533
– Branco.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença
próxima. Se estiver doente, fi cará curado.
Tratando de doente, fi cará curado. Ser médico,
acautele-se com situações difíceis. Números da
sorte: 03, 08, 11, 28, 48 e 71.

Simpatias que funcionam
Por fim as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha
vermelha – água benta – 1 chaveiro. Leve o
chaveiro a uma igreja e mergulhe-o na água
benta. Secar com o lenço branco e colocar na
caixinha. De esse presente ao seu amado(a).
Não conte nada sobre a magia. Lave o lenço
e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo
estará bem mais calmo.
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.

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

Chiado
resultante
da má equalização

Etnia
predominante na
Hungria
Vale da (?),
região sericicultora
do Paraná

Há maior conquista de espaços
abertos e o caminhar livre de
amarras se faz necessária. Novas
experiências a ajudarão a encontrar
o seu caminho se isso ainda
não aconteceu. Seja uma pessoa
amistosa, mas também firme e
objetiva com as pessoas próximas.
35/935 – Verde.

Fundador
de antiga
religião
persa

Sagitário
(22/11 a 21/12)

O dia será positivo para as conversas,
estudos e trocas intelectuais. A
Lua em bom aspecto com o Sol
antes do amanhecer traz muita
vitalidade e clareza. Prepare viagens
ou persiga um novo ideal. Cuidado
com a tendência a rebelião contra
compromissos que terá que assumir.
56/356 – Amarelo.

www.coquetel.com.br

A inspiração se amplia e a perspicácia
é ponto favorável. Projetos, desejos
e sonhos antigos podem se tornar
realidade. Pode empreender novos
projetos e fazer coisas que o façam
se sentir forte e autoconfiante! A
beleza, a arte e o comércio se unem
para trazer benefícios financeiros.
64/564 – Amarelo.

O começo do dia faz enxergar o que
deve ser feito, resolver assuntos e
até empreender novos projetos,
realizar algo que o faça se sentir
forte e autoconfiante. Um bom
momento para ficar perto dos
filhos e da família. Desde que tenha
planejado ganhará mais dinheiro
neste próximo mês. 78/578 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

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

A religiosidade e a franqueza são
colocadas em nível muito alto nesta
quinta. Fique perto das pessoas
queridas, faça viagens e volte as
suas raízes. Pode reiniciar a luta por
melhores condições de vida. A arte
a beleza e o comércio podem unirse para ajudá-lo a ganhar dinheiro.
52/252 – Marrom.

Lua e Vênus estarão em harmonia
desde cedo até as primeiras horas
da manhã levando a viver momentos
felizes ao lado de quem se gosta. A
tendência é ficar mais atraente neste
dia. Se mantiver a certeza no coração,
terá a satisfação de um desejo íntimo
neste final de março. 29/429 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Com o Sol na casa dois, a casa dos
bens e do dinheiro, cuide melhor do
que é seu e prepare-se para melhorar
seus ganhos. Bom para compra e
venda de bens e propriedades. A Lua
em mau aspecto com Netuno à noite
pode trazer confusão emocional. O
melhor a fazer é descansar. 56/556
– Branco.
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A linguagem peculiar
Técnica para
aos advogados
eliminar a principal
causa do mau hálito Motivo de desgaste
de casamentos
Elizeth (?), cantora

Coreografia de
quadrilhas juninas
Pessoas de cultura
muito reduzida

Luís
Roberto,
narrador
esportivo
George
Rouault,
pintor
francês

Ovo do
piolho
Lugares
indeterminados
com gente
ou coisas
incomuns

Teresa
Cristina,
sambista
carioca

Peça
protetora
usada por
alfaiates
Cenário
do "BBB"
Multiplique
por dois
A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Diâmetro (símbolo)
Arte de podar
plantas em formas
ornamentais
Fingem
que
trabalham
(gíria)

Instrumento que
afina a
orquestra
Torta de
(?), prato
típico da
Inglaterra
Nem, em
inglês
A Vênus
Platinada
Evento
como o
Brasileirão (fut.)

Nascido
no norte
da Finlândia

Concernente a
dia, mês
e ano

Letra que
identifica
o heliponto privado

"Rico (?)
à toa"
(dito)

Produtor
de peças de
cerâmica
"It Will (?)",
sucesso
de Bruno
Mars
"Progresso", em
SBPC

Traidor
de Otelo
(Lit.)

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Março de 2018. Dia de São Zacarias, Santa
Léia, São Otaviano, São Nicolau de Flue, São Basílio de Ancira,
e Dia do Anjo Sitael cuja virtude é a sorte. Dia Mundial da
Água. Hoje aniversaria o cantor e compositor Jorge Benjor que
chega aos 76 anos, o ator Matthew Modine que nasceu em 1959
e o ator Vladimir Brichta que faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo deste segundo dia e grau do sol em Áries é uma pessoa
independente e ousada com natureza aventureira. A motivação
é a chave para seu sucesso. É liberal, líder e autoconfiante.
Visionário, pensa grande e se sente bem iniciando ou estando
à frente de novo projeto ou empreendimento. Deve superar
a tendência a ser autoritário e muito entusiástico. É sempre
amante da verdade, sustenta a palavra e tem prazer em ajudar
aqueles que dele necessitam. Rápido em suas decisões resolve
tudo de forma prática através do diálogo aberto e franco. Mas
no lado negativo pode ser hipócrita e ingrato.
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O dia é bom para começar coisas
novas e aproximar-se de pessoas
dando início a novas relações que
tendem a se tornar importantes
para a felicidade. Poderá firmar
importantes alianças ou rompê-las
definitivamente neste dia em que
o Sol está na casa sete em Áries.
66/466 – Azul.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n,
Parque do Ibirapuera. Sexta (23) e sábado (24) às 21h e domingo
(25) às 19h.Ingressos R$ 30 e R$ 15 (meia).

O primeiro EP de Drik Barbosa
já traz toda a força do canto, da
palavra e do ritmo dessa jovem
de 25 anos. Cantora, compositora
e integrante do coletivo Rimas &
Melodias, ela compôs 5 músicas
que expressam bem sua personalidade, tanto que batizou o EP
de “Espelho”.O trabalho também
é permeado pelo simbolismo
da água. “A água representa a
purificação, a origem da vida, a
limpeza e traz cura mas também
é força e fúria quando necessário.
E, independente de onde esteja,
em um copo ou no oceano, a água
continua sendo água e da mesma
forma que, independente de onde
eu vá ou esteja, mantenho a minha
essência”, explica Drik.
A sonoridade de “Espelho”
transita entre rap e R&B. A direção musical é assinada por Grou,
produtor e beatmaker, que já
trabalhou com Emicida, Kamau,
Criolo e Rimas & Melodias, entre
outros e produziu 4 faixas do EP.
O primeiro single, “Melanina”, foi
produzido por Deryck Cabrera,
também beatmaker, que tem no
currículo trabalhos com Criolo, Jay
Prince, Don L. e outros. “Espelho”
já está disponível nas principais
plataformas digitais. Para ouvir,
acesse: (https://onerpm.lnk.to/
DrikBarbosa).

C R O F
A G I A
R
L
D A
T
O R O A
S A
D
O B R E
I
D
E A G I
N S
A
R
O L
O
L O B O
A
O G
M P E O

A vida sentimental terá desejos e
interesses que leva ao entendimento
íntimo e uma maior aproximação
sexual. Neste dia a necessidade de
liberdade se faz sentir com maior
intensidade. Pode sofrer perdas
por atos impensados e lembre-se
de respeitar a individualidade.
20/520 – Cinza.

resultado de um sonho de mais de 11 anos,
um espetáculo que além da banda e orquestra que estarão no palco, serão projetadas
imagens com a participação dos convidados.
Todos foram filmados em seus países de origem, entre eles Japão, França, Jordânia, India,
Portugal, Estados Unidos, Uruguay, Argentina.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação. Lua em Gêmeos deixa a quinta leve e comunicativa. O dia será positivo para as conversas,
estudos e trocas intelectuais. A Lua em bom aspecto com o Sol antes do amanhecer traz muita vitalidade e clareza. Às 21h20
Mercúrio inicia o movimento retrógrado e até a metade de abril o desafio será pensar antes de tomar qualquer decisão
importante. Não vai adiantar ter pressa para resolver as questões, pois o que pode acontecer é que teremos mais trabalho para
corrigir os erros. A Lua em mau aspecto com Netuno à noite pode trazer confusão emocional. O melhor a fazer é descansar.
A Lua nova faz sentir com intensidade
onde pode pisar neste novo ano
astral que se inicia. A afetividade o
leva a demonstrar seus sentimentos
à pessoa amada aumentando a
compressão com amigos e familiares.
Bom para ficar bem juntinho de
quem o ama. 17/617 – Branco.

Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e
Lana Del Rey estarão no festival.

Notalançamento

L
M I
M
P
S E
Z
C A
D
A
O L
R I
N
G
U
C A

Horóscopo

Lucas Santtana

Lollapalooza Brasil 2018

Serviço: Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Sexta e
sábado às 21h e domingo às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 25 de março.

Standy-up

Divulgação

livro artesanal, costurado a mão,
ão, com
ilustração de Rafael Coutinho e design
de Iansã Negrão. O projeto o leva a
um lugar nunca visitado: o da criação
de personagens, para contar histórias
em forma de oito canções. Gravado
com microfone binaural, que permite
uma audição 360°, próxima do
o ouvido
humano, a audição é imersiva.
siva. As
músicas são intercaladas com diálogos
interpretados pelo músico e porr atores.
Patrícia Pillar interpreta Maria,
a, Georgette Fadel, Graciela, Mariana Lima dá
voz a Alice, Aury Porto ao personagem
onagem
O outro, Maria Manoella representa
essenta a
mulher do avião, Cadu Fávero,
o, o garçom do restaurante e Carolina Bianchi,
Bian
a chi,
a personagem Marina.

3/nor. 4/rain — rins. 6/magiar. 7/arábias. 8/topiaria.
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www.netjen.com.br
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lauralobato11.ll@gmail.com

