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São Paulo, terça-feira, 29 de maio de 2018

Estreia

Cine

O show do vibrafonista Beto Montag, acompanhado do seu grupo
Psycoletivo contará com a participação especial do guitarrista André
Sampaio, representando a guitarra afro-rock. Montag apresentará as
músicas de seu disco de estreia, acompanhado por Guilherme Nakata
(bateria), Eder “O” Rocha (percussão), Mestre Nico (percussão),
Fabio Prior (percussão), Duda Francisquini (percussão), Gabriel
Catanzaro (baixo) e Lello Bezerra (guitarra). Influenciado por diversas correntes artísticas, ele extrai do seu vibrafone eletrificado sons
que vão além do som original, com timbres e distorções inusitados.

Uma performance audiovisual
que retoma a ideia das salas
de cinema com música ao
vivo, contextualizando-as na
arte contemporânea

Serviço: Sesc Avenida Pauçista, 119, Bela Vista Quinta (31) às 18h30. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (meia).

E

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360,
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (9) às
21h30. Ingresso: R$ 120.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Cine Sônico - Uma Abordagem do Início do Cinema.

Welles, 1934, 8”). Todas as trilhas sonoras serão construídas e executadas
ao vivo, com instrumentos musicais
tradicionais e objetos sonoros.

Respire… Deixe a vida correr.
Respire. Imagine que o ar ao seu redor é como um oceano. Quando você
inspira, uma onda de ar limpo e puro chega aos seus pulmões. Ele faz uma
pausa e depois se afasta à medida que você se entrega à expiração, da mesma
maneira que uma onda se afasta da costa, de volta ao oceano eterno.
Respire novamente. Permita que uma onda passe por você e encha seus
pulmões. Imagine esse ar preenchendo-o, energizando-o e o purificando. Ela
alcança suas próprias células, faz uma pausa e depois recua. Respire novamente.
Permita que ondas do oceano do amor o limpem e o estimulem.
Imagine que você queira construir uma fogueira na praia. Você teria que
esperar o oceano trazer a madeira que você queimaria. Você iria alimentar
essas oferendas ao fogo para atiçar as suas chamas. As energias mais densas
se voltariam para a luz!
Da mesma forma dentro de você existe uma chama da Divindade. Você a
abastece com amor. É o seu amor e a sua luz que irão queimar as trevas deste
mundo e transmutar estas energias mais densas em algo muito mais brilhante.
Você pode fazer isso de uma maneira muito humana, enviando amor e orando
por aqueles que estão na escuridão. No entanto, para aqueles que são sensíveis
e precisam se ajustar às freqüências caóticas do mundo, você também pode
queimar as trevas simplesmente como energia.
Você não precisa temer a ira do mundo. Você não precisa temer a tristeza, a
apatia, a resignação, a amargura, a falta de perdão e a hostilidade que muitos
de vocês sentem. Você não precisa bloqueá-los, mais do que você tentaria
bloquear uma onda do mar..
Em vez disso, respire. Inspire a partir desse oceano de amor e, enquanto
inspira, imagine que quaisquer energias mais densas ou desagradáveis que
entram, são atraídas para a chama do amor Divino em seu coração. Imagine
esse fogo de luz invisível queimando intensamente. Ao inspirar os males do
mundo, essas energias mais densas são atraídas para esse fogo em seu coração.
Este fogo de luz queima mais intensamente, animando-o, enchendo-o mais
profundamente com amor.
Você é a luz do mundo. A luz da Fonte vive dentro de você como uma bela
fogueira do amor Divino! Ao inspirar as energias “negativas” deste mundo, lance-as ao fogo desse amor. Simplesmente imagine que elas estão se queimando
nesse amor. Então permita que o ar se afaste de você, afundando em um oceano
de amor, purificado, e mais amoroso do que nunca.
Deus o abençoe! Nós o amamos muito. -- Os Anjos
Regina Drumond

A Commune de São Paulo monta Otelo,
com direção de John Mowat, baseado na
peça de peça de William Shakespeare,
com pré-estreia no dia 1 de junho. A
inversão da etnicidade de “Desdêmona
e Otelo” oferece uma nova visão sobre
a relação deste casal. Desdêmona, uma
garota negra, está apaixonada e casa-se
secretamente com um jovem general
branco do exército veneziano, contra
a vontade da mãe dela, Dona Brabancia. Cinco atores interpretam todos os
personagens sendo que um deles não
apenas representa um juiz e um cão, mas
52.724 soldados do exército veneziano.
Com, Miriamm Lima, Alan Benatti, Silvia
Nicollatto, Paulo Dantas e Augusto Marin.

Foto do ensaio de Otelo.

Nota
Um dos grandes sucessos de Emicida,
“Mandume” é uma homenagem a um rei
angolano, símbolo de resistência às invasões

portuguesas e alemãs no século passado.
A letra cita vários heróis negros e Emicida
chamou alguns MCs, que são referências
no rap nacional, para cantar com ele. No
show da gravação do DVD, não por acaso

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

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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

(?) a noite:
prática do
notívago
Fúria

Bom, em
inglês

Efeito sonoro aproveitado
em shows

Harmônico

Abandono
de (?):
motiva a
demissão
por justa
causa
Hiato de
"miúdo"

Corte
feito por
cirurgiões

Guiomar
Novais,
pianista
brasileira

Estado da
hidrelétrica de Jirau (sigla)

Omar
Epps, ator
da série
"House"
O sacoleiro, pela
atividade
comercial

Não deve
ser trocado pelo
duvidoso

Reza;
oração
Vida, em
francês
Ingrediente que dá liga em massas (Cul.)
Guiada Pegar (?):
(a viatura) surfar

Ave de rapina que
se nutre de
serpentes

(?)-o-Peso,
mercado
de Belém
(PA)
Unidade
de medida
de energia (Fís.)

Eterna ameaça ao
Seu Madruga (TV)
Sorte;
destino
Protelar;
postergar

A roupa
muito curta, para o
puritano
(?) chi
chuan,
arte
marcial

Mais (?):
depois
Etapa
do ciclo
cardíaco
(Fisiol.)
Enfeite
de mesas,
em festas
de casamento

"(?)
Giovanni",
ópera de
Mozart
Moradia
de famílias
indígenas

"No (?),
no gain":
"sem dor
não há
ganho",
dito inglês
Trecho de
viagens

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura
militar
Atribui
a si
próprio
(tarefa)

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 29 de Maio de 2018. Dia de Santo Alexandre, São Maximino,
São Cirilo de Cesaréia, São Sisínio, São Marcelino Champagnat, e Dia
do Anjo Haiaiel, cuja virtude é a verdade. Dia do Geógrafo, Dia do
Estatístico, e Dia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística). Hoje aniversaria o ator Rupert Everett que nasceu em
1959, a cantora e bailarina Gretchen que também chega aos 59 anos,
a atriz Débora Bloch que chega aos 55 anos, o ator Danton Mello que
nasceu em 1975 e a atriz Juliana Knust que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau pode influenciar positivamente
as outras pessoas. Possui nobreza, orgulho interior e tino para os
negócios. Sua boa comunicação indica que possui uma personalidade
versátil e expressiva. Outra de suas características mais marcantes
é a capacidade de discernir, com grande clareza, aquilo que lhe fará
bem, daquilo que poderá lhe prejudicar, nos vários níveis de sua vida.
O poder de adaptação faz com que consiga conviver bem em todos os
ambientes. No lado negativo tem tendência a extravagâncias.
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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Para afastar pessoa indesejada do seu caminho: Esta
é sem dúvida das simpatias mais poderosas para tirar um
inimigo do seu caminho. 1 punhado de sal grosso ou sal
fino caso não tenha o grosso. Caso tenha aquele vizinho ou
amigo que não sai de sua casa, ou tem vindo atrapalhar a
sua vida de forma negativa e você quer que essa pessoa se
afaste de vez de você, é bem simples. Pegue um pouco de
sal grosso e coloque na porta do seu vizinho ou um caminho
por onde ele passe e peça para afastar para bem longe essa
pessoa indesejada de você. Se for alguém do seu trabalho,
você pode levar um pouco de sal grosso ou fino no bolso e
quando passar pela pessoa ou o local onde ela costuma estar
faça o mesmo, coloque sal sem que ninguém veja e mentalize
afastar de uma vez por todas essa pessoa.

Tonelada,
em inglês
Associado a
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Simpatias que funcionam

Casamento por
interesse
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JOIAS- Um sonho que está relacionado com felicidade e conquista de seus ideais. Possuí-las, infelicidade no amor. Ganha-las,
casamento próximo. Recebe-las, traição amorosa. Compra-las,
felicidade no amor. Perde-las, separação. Rouba-las, achado de
valor. Ser roubado, mudança. Acha-las, sorte no jogo durante a
fase da Lua em que sonhou. Números da sorte: 08, 12, 20 e 54

Reserva financeira
para situações
inesperadas
Instrumento do afoxé
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Dicionário dos sonhos

Com a Lua em Sagitário estão favorecidos os relacionamentos onde
haja características como liberdade,
espaço e franqueza. Bons momentos
ao lado dos familiares e da pessoa
amada. O Sol em Gêmeos faz a
família e o meio no qual vive mais
importante. 68/368 – Bege.

© Revistas COQUETEL
Peixe do Atlântico
ocidental, assemelhado à enguia
Ponto, em inglês

(?) de drogas: ação
da PF em
aeroportos

J

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Não se sobrecarregue de tarefas e
coisas novas para fazer, como é bem
do seu estilo. Algumas atividades podem parecer mais lentas e não deve
se preocupar com isso é passageiro.
Novas ambições devem ser evitadas
até que o que deseja seja alcançado.
82/282 – Azul.

Sua disposição para as relações
sexuais vai melhorando neste meio
de ano. Cultive o bem-estar tanto
material como emocional. Faça
aquilo que lhe agrada e dê satisfação.
À noite, a Lua em sagitário aumenta
a disposição dando mais agitação e
independência. 51/651 – Azul.

Tempestade
sobre o mar
Mané (?): o Anjo das
Pernas Tortas (fut.)

I

Lua sagitariana dá impessoalidade e
foco no bem-estar do grupo. A semana não será de muitas novidades, mas
poderá colher os resultados daquilo
que realizou nos meses anteriores.
Aproveite para conviver com a pessoa amada, amigos e com a família.
61/861 – Verde.

Um melhor convívio com a pessoa
amada também melhora o ambiente social. As alianças e sociedades
iniciadas recentemente ficam mais
firmes através do entendimento. Bom
para ser cúmplice do seu par e buscar
reciprocidade melhorando a relação
sexual. 17/217 – Cinza.

Faça planos bem elaborados e valorize a moral. É importante aprimorar a
questões em andamento e encontrar
soluções para os obstáculos. Com
seu astro Mercúrio em boa sintonia
com Vênus promoverá conversas
agradáveis e terá facilidade para
se divertir no final do dia. 65/665
– Verde.

www.coquetel.com.br
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Com a o Sol em Gêmeos verá tudo
melhorar, até a vida financeira,
principalmente ao diminuir os desperdícios. Ótimo entendimento com
a pessoa amada leva a uma troca
intensa de afeto. Terá maior ascensão
profissional e melhoria das condições
no ambiente do lar. 21/621 – Cinza.

Logo virão novidades e boas perspectivas que poderão mudar sua
vida neste próximo mês de junho.
Antes de qualquer coisa precisa ter
paciência, dosando a autoconfiança
e o otimismo exagerado e negativo.
Nem tudo virá imediatamente, mas
se investir logo terá o que pretende.
56/556 – Amarelo.

O Sol em seu signo tende a aumentar
a disposição, dando maior confiança
e provocando a tomada de decisões
importantes. Pode encontrar dificuldades que devem ser superadas
de forma estratégica e com muita
diplomacia. Boa disposição para a
cumplicidade com seu par. 89/389
– Amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

D

Está vivendo a fase mais delicada
com possibilidade de atritos e impedimento para que o que deseja não se
concretize logo. Com a influência do
signo do centauro deve pensar mais
em termos coletivos e ser levado à
reflexão e meditação. 77/377 – Verde.

O bom aspecto do Sol na casa dois
aumenta o interesse pelas viagens e
a elevação espiritual. Novos valores
e princípios passam a orientar a sua
vida. Mercúrio em boa sintonia com
seu astro Vênus dá conversas agradáveis e facilidade para se divertir no
final do dia. 51/251 – Verde.

dia 20 de novembro, participaram dessa
música: Drik Barbosa, Amiri, Coruja BC1,
Rico Dalasam, Muzzike, Raphão Alaafin e
Rashid (https://www.youtube.com/watch?v=OBSSGs4a0a0).

T A
D
I
A
R

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta terça é o décimo quinto dia da lunação. Com a Lua plena em Sagitário estão favorecidos os relacionamentos onde
haja características como liberdade, espaço e franqueza. Será de grande valia incrementar um clima de aventura
e novidades na relação, como também presentear com generosidade o ser amado. Podendo ser com presentes ou
com carinhos... e muita alegria! Aliás, a alegria será o principal ingrediente para um convívio especial neste final
de maio. As pessoas estão mais entusiasmadas, esfuziantes e querem sair para se expandirem. Todos procuram os
lugares que sejam amplos e espaçosos.
Com o Sol em Gêmeos, na casa três,
o momento é vibrante para as relações amorosas e sexuais. O afeto e
a compreensão levam a momentos
inesquecíveis a dois. À noite haverá
um estado emocional de humor mais
solto, que faz com que deseje maior
liberdade. 73/773 - Branco.

Serviço: Teatro Commune, R. da Consolação, 1218, Consolação, tel. 3476-0792. Sábados às 21h e aos domingos âs
19h30. Ingresso: R$ 30. Até 24/6.

3/dot — ton — vie. 4/good — pain. 6/congro. 8/diástole.

Horóscopo

“Desdêmona e Otelo”

Divulgação

MENSAGEM DOS ANJOS
canalizada por Ann Albers.

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela
Vista, tel. 3170-0800. Terça (29) e quarta (30) às 21h. Entrada franca.

R

O violonista, compositor e arranjador Marco Pereira convida a cantora
e intérprete Mônica Salmaso para
apresentarem, juntos, em um show
inédito, releituras personalíssimas de
canções que trazem, no título, nomes
dessas mulheres tão inspiradoras ou
que, na letra, sugerem figuras femininas mais ou menos abstratas. O espetáculo “ELAS” traz composições de
Pixinguinha (Rosa), Chico Buarque

m síntese, esta é a proposta
do projeto Cine Sônico Uma Abordagem do Início
do Cinema, com a participação do
grupo O Grivo e do artista plástico
mineiro Roberto Freitas. As exibições com filmes franceses, alemães
e norte-americanos do período
silencioso como Emak bakia (Man
Ray, 1926, 16’’), Anemic Cinema
(Marcel Duchamp, 1926, 6”), Entr’act (René Clair, 1924, 20’’19’),
Rhythmus 21 (Hans Richter, 1921,
3”) e The Hearts of Age (Orson

(A Rita, Angélica), Dorival Caymmi
(Doralice, Dora), Adoniran Barbosa
(Iracema), Gilberto Gil (Drão), Ary
Barroso (Maria) e outros grandes
compositores da música brasileira,
como o nosso “maestro soberano”,
Antônio Carlos Jobim, autor de pérolas como Gabriela e Luíza. E ainda
Beatriz, parceria de Edu Lobo com
Chico Buarque.
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Mulheres

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com

Divulgação

Lazer & Cultura

