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São Paulo, terça-feira, 22 de maio de 2018

Literatura
e rap

Mariana Beda

Um encontro que apresenta
ao público as múltiplas
relações existentes entre a
literatura e o rap, reunindo
três importantes nomes de
artistas do cenário nacional

A cantora Karina Buhr, o rapper Thaíde e o poeta multiartista Caco Pontes.

sarau, que conta ainda com a participação
especial de Mautari no beatbox, o trio mostra narrativas e reflexões sócio-culturais
da poesia e do rap, num bate-papo que

cantora Karina Buhr, o rapper
Thaíde e o poeta multiartista
Caco Pontes. Em resumo, esta é
a proposta do Sarau Ritmo e Poesia. No

A
Cena do filme Cinema Novo.
Trailer: (https://www.youtube.com/watch?v=TY1TMPCnLOA).

Cotidiano

Companhia Casa da Tia Siré prorrogou a temporada do espetáculo “Adoráveis Criaturas Repulsivas” até 30 de maio. O
primeiro 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 geral 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 precárias. 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.

Costurar, pintar e bordar o amor. Enfeitar e dar graça
a desilusões, tropeços, desavenças. É assim que o artista
plástico Jorge Fonseca concebe sua obra, criações que
dão um novo significado a objetos do imaginário coletivo e
apontam brechas de afeto em coisas simples do cotidiano.
As mais de 30 obras da mostra (que pertencem a acervos
de grandes instituições e colecionadores) Labirinto de
Amor, de Jorge Fonseca, foram produzidas entre 1998 e
2015 e contam um pouco da trajetória deste artista mineiro autodidata, que por mais de 15 anos foi maquinista de
trem e marceneiro. Em criações singulares que misturam
artesania, arte conceitual, pop, kitsch, há uma forte atitude contemporânea, uma crítica contundente às relações
humanas. Ele dá outra leitura a materiais comuns, tecidos,
miudezas de armarinho ou objetos simples que habitam o
imaginário de muita gente.

Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel.
3221-4704. Terças e quartas às 20h. Entrada franca. Até 30/5.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro. De terça a domingo
das 9h às 19h. Entrada franca. Até 29/7.

Serviço: Cine Eldorado, R. Frei Ambrosio de Oliveria Luz, 55, Bairro Eldorado,
Diadema, tel. 4056-1649. Sábado (26) às 16h. Entrada franca.
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Que todos os seres possam ser felizes, contentes e realizados.
Que todos os seres possam se sentir saudáveis e equilibrados.
Que todos possam ter aquilo que querem e precisam. Que
todos estejam protegidos contra o mal e livres do medo.
Que todos os seres tenham paz interior e bem-estar. Que todos estejam despertos, liberados, independentes e não tenham
limitações.Que haja paz neste mundo e em todo o Universo.
Siddhartha Gautama

Lívia Nestrovski e Fred Ferreira.

Duo

A cantora Lívia Nestrovski e o guitarrista Fred
Ferreira se apresentam com as participações especiais de Arthur Nestrovski (25/5) e José Miguel
Wisnik (26/5). No palco, a dupla interpretará
obras de nomes como Kurt Weill, José Miguel
Wisnik, Luiz Tatit, Guinga e Milton Nascimento,
fazendo com que compositores da nova geração
e eruditos sejam colocados lado a lado, traçando

Nota
A cantora Solange Almeida lança seu mais
novo single, “Cozido da Patroa”. Esse é mais
um single de Solange após o lançamento, em

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

POÇO - Vê-lo, perigo inesperado. Tirar água,
união com pessoa rica. Com água limpa, felicidade. Com água suja, aborrecimento. Transbordando, sorte no jogo durante a fase da Lua
em que sonhou. Seco, evite o jogo. Cair nele,
rompimento amoroso. Ver alguém vivo no poço,
união amorosa. Sendo casado, nascimento em
família. Números da sorte: 01, 11, 13, 22, 47 e 62

Simpatias que funcionam
Afastar doenças na família: Coloque dentro
de um saquinho lilás: o papel com os nomes dos
familiares, o alho, o carvão e a pipoca. Amarre o
saquinho com a fita e amarre-o na vassourinha.
Guarde no alto ou pendure atrás da porta e
procure nunca mexer. Daqui um ano, despache
este em um local verde e faça outro. Peça a Deus
muita saúde e proteção para a sua família.

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

Dicionário dos sonhos

Os resultados do que esteja em
andamento devem aparecer até o
final de maio. Neste dia é importante confiar nas percepções e nos
sentidos, dando valor à intuição e
à premonição que serão corretas.
O Sol em Gêmeos o aproxima do
ambiente e da família esta semana.
32/332 – Branco.
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O dolo de quem trafega em alta Unidade de venda de
velocidade em frente a uma es- tinta para impressoras
Debochar, na gíria cola (jur.) O único exclusivados jovens
mente brasileiro é a caatinga

Programa
radiofônico
oficial do
Governo

Estrutura
como o
ciático
(Anat.)

Palavra
latina
posposta
a citações

Compulsão
do marido
mulherengo

Tássia
Camargo,
atriz
brasileira

Quaisquer
matérias
caracterizadas por
suas propriedades
específicas

Exemplo de preposição essencial
Que gostam de
criar confusão

(?)-stop: o
voo sem
escalas

Três vezes
campeão

Idem
(abrev.)
Tipo de
guerra

Motivo
de desgaste de
objetos

Sigla, em
inglês,
da ONU
"Quem (?), Cantor de
consente" "Goiabada
(dito)
Cascão"
Regalia proporcionada pelo
dinheiro
Lances
que constituem o
filme
Pousada,
em inglês

Item da maquiagem
que define o desenho
dos lábios e facilita a
aplicação do batom

Rega (o
jardim)
Não sancionada

Olivier
Anquier,
apresentador de TV

Unidade de Pronto
Atendi- Variação
mento coloquial
(sigla) de "estou"

Região do
Descobrimento
(abrev.)

Preparou
medicamento
prescrito

Célula
(?): é produzida
pelo timo

O (?) da vida: o começo da velhice (fig.)
Fibra têxtil cultivada na Amazônia
Pó fino
das flores
História
fantasiosa

Cobalto
(símbolo)
Amido de
raízes e
tubérculos

Adicional
sobre
produto
tabelado
Canídeo
similar ao
lobo
Condição
de quem
concluiu o
mestrado

Hans
Geiger,
físico
alemão
Entristecer (fig.)
Quente,
em inglês

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Organiza
as Olimpíadas
(sigla)

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Maio de 2018. Dia de Santa Quitéria, São Casto, São Romão, e Santa Rita de Cássia. Dia do Anjo Mehiel, cuja
virtude é o amparo. Dia do Apicultor, Dia do Talento, Dia do
Economiário, e Dia Nacional das Vocações. Hoje aniversaria
o músico e ator Charles Aznavour que faz 94 anos, o cantor Morrissey nascido em 1959, a modelo Naomi Campbell que chega aos
49 anos, o jornalista Tiago Leifer nascido em 1980 e a atriz Sofhia
Abrahão que faz 27 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito tolerante e
compreensivo. Possui um senso comum refinado e um ponto de vista
liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso e intelecto afiado. Tende
a considerar-se piloto de sua vida e gosta de coisas vistosas e objetos
exóticos. É do tipo de pessoa que não sabe mentir e não aceita mentiras.
É honesta e criativa. No lado negativo precisa evitar obstinação, pressa
e a tendência de falar demais ou se envolver em discussões.
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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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A reflexão é mais importante que a
ação neste momento em que a Lua
em Virgem. Nem todas as percepções
são claras no início, por isso pense
mais, analise tudo. Aumentam as
chances de encontrar soluções em
negócios e nos assuntos domésticos.
02/402 – Verde.

A Lua em Virgem é fator que amplia
a intolerância à interferência de
outras pessoas e o torna detalhista.
Há fortalecimento da capacidade
de concentração. Colabore com
os demais sem fazer alterações
decisivas em sua vida, que podem
ser negativas. 19/219 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Procure colocar um pouco mais de
diversão e lazer em sua vida. As dietas
serão melhores realizadas e começar
um tratamento para emagrecer tende
a trazer bons resultados. Com a Lua
em Virgem haverá determinação e
força de vontade para preparar-se
melhor. 78/378 – Amarelo.

No trabalho os relacionamentos serão
mais fáceis com colegas e chefes nesta terça, seu dia favorável da semana.
Fique atento aos acontecimentos
e ouça opiniões. Deve confiar nas
percepções e nos sentidos para não
errar. Uma sociedade será retomada
com firmeza e determinação. 50/350
– Cinza.

É o momento de cultivar as ideias
inovadoras e conseguir uma
orientação de vida mais abrangente
com a Lua em seu signo. Dê valor à
intuição e à premonição que se mostrarão corretos. O relacionamento
sexual fica cada vez mais intenso
e o aproxima da pessoa amada.
10/310 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Está mais envolvido com a pessoa
amada, desejando viver intensamente casa momento. Poderá captar
ideias inovadoras que trarão novos
rumos à sua vida em breve. Não
desista de seus planos que poderão
se realizar neste resto de maio desde
que acredite neles. 04/104 – Lilás.

O dia pode trazer doenças, preocupações, insônias e aborrecimentos
familiares ou profissionais. Alguns
obstáculos serão contornados com
firmeza e segurança em relação a
metas que deseja atingir. Precisa
preparar um futuro novo e melhor
fazendo tudo de forma bem pensada
e planejada. 90/490 – Azul.

O Sol no seu signo dá um ímpeto para
realizar as mudanças necessárias. O
dia pode ainda ter aborrecimentos
familiares. Mas poderá obter a realização de um desejo logo depois do
aniversário. Com a Lua em Virgem,
ficará mais atentos aos cuidados com
o corpo e a saúde. 51/251 – Bege.

tro Eduardo Lages. Com sucessos como “Me
Faça O Favor” e “Revoltada”, o DVD já soma
mais de 75 milhões de visualizações de vídeos
disponíveis no canal da cantora no Youtube.
(https://SMB.lnk.to/CozidodaPatroa),
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O Sol em sua casa doze aconselha a
manter a rotina e evitar a ansiedade.
A Lua está plena em Virgem nesta
terça e por isso desde cedo, aumenta
o fortalecimento da capacidade de
concentração. Cuidado com a intolerância à interferência de outras
pessoas na sua vida. 66/166 – Branco.

Com o Sol na casa dois aumenta a
disposição para relacionar-se sexualmente. É importante confiar nas
percepções e nos sentidos, dando
valor à intuição e à premonição.
Nesta terça aumenta o fortalecimento da capacidade de concentração.
91/591 – Azul.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel.
3170-0800. Sexta (25) e sábado (26) às 21h30. Ingressos: R$ 30 e
R$ 15 (meia).

2017, de “Sentimento de Mulher”. O álbum
firmou sua carreira solo e trouxe participações especiais de nomes como Ivete Sangalo,
Anitta, Joelma, Tiago Iorc, Gusttavo Lima,
Claudia Leitte, Padre Fabio de Melo e o maes-

Esta terça é o oitavo dia da lunação. A Lua está plena em Virgem nesta terça e por isso desde cedo, aumenta o
fortalecimento da capacidade de concentração. Para atrair o público, será melhor oferecer serviços de qualidade,
bom atendimento, praticidade, organização e que tudo esteja muito bem arrumado e limpo! Muito bom para
uma seleção nos armários do que não se usa nem serve mais. Com a Lua em Virgem, ficamos mais atentos
aos cuidados com o corpo e a saúde, por isso dietas serão melhores realizadas e começar um tratamento para
emagrecer será ideal neste segundo dia útil da semana.
Procure agir imediatamente visando melhorar a sua vida material e
financeira até o final deste mês de
maio. Porém cuidado com o risco
de confusões e enganos, mantenha
a praticidade. É o momento de se
organizar e colocar tudo nos seus
devidos lugares com a Lua em Virgem. 86/486 – Amarelo.

narrativas inusitadas entre canções brasileiras
e do mundo. O duo une sutileza, virtuosismo e
expressividade, utilizando-se de guitarra e voz
para dar lugar à experimentação timbrística e
interpretativa, num vasto repertório, que vai
do clássico ao contemporâneo e do popular ao
erudito de maneira original e rebuscada.
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Horóscopo

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela
Vista, tel. 3170-0800. Quinta (24) às 20h30. Entrada franca.

Circo

Daryan Dornelles

“Cinema Novo”, filme que faz parte do acervo do Sesc,
é um ensaio poético, um olhar aprofundado e um retrato
íntimo sobre o Cinema Novo, movimento cinematográfico
brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema mundial, lançou grandes diretores e criou uma estética única,
essencial e visceral que mudou a história do cinema e a
história do Brasil para sempre . Estreou nacionalmente
no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e premiado
em Cannes, com o Olho de Ouro, na categoria melhor documentário, a produção, ecoa com uma memória que está
visceralmente ligada ao Brasil de hoje. É um documentário
político, sobre pessoas, sobre o Brasil. Iniciado na década
de 1960, pré-regime militar, focado em produções de baixo
custo e mais ligadas à realidade, com um olhar para o subdesenvolvimento do País. Foi um movimento que sofreu
com a repressão e a censura da ditadura. O documentário
desconstrói o didatismo, ele é um garimpo entre cenas
de filmes do Cinema Novo, algumas raras, e entrevistas.
Cinema Novo foi lançado nos cinemas brasileiros em
2016, com direção de Eryk Rocha, filho do diretor Glauber
Rocha, um dos principais ícones do movimento, o diretor
percebeu que não existia uma produção que explorasse
a grandeza do movimento do cinema e decidiu elaborar
um ensaio-documentário sobre o período.

também inclui leituras e intervenções. A
atividade possui interpretação em libras.

3/hot — inn — non — sic. 4/juta. 8/eventual.

Cine

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

