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São Paulo, terça-feira, 24 de julho de 2018

“Homem ao Vento”

Luciana Faria

Lançamento

Realidade e ficção
se confundem em
“Homem ao Vento”

N

Músico
Dori Caymmi

bandolinista Pedro Amorim e o
letrista Paulo Frederico. De sabor nordestino e letra feminista,
Me levem embora é uma volta
de Dori ao universo de Jorge
Amado, de onde ele tirou um de
seus maiores sucessos, Alegre
menina, gravada pelo jovem
Djavan para novela Gabriela.
Serra do espinhaço, então, é
a única parceria com o recém
falecido letrista Fernando Brant,
e que traduz o amor pelo chão
do Brasil ao celebrar a cadeia de
montanhas que se espraia pela
Bahia de sua família e a Minas
Gerais do parceiro.
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme,
195, tel. 3095-9400. Sexta (27) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Horóscopo

uma das mais importantes
da cena teatral de Curitiba,
há uma atenção especial ao
ritmo e à musicalidade das
falas. Para dar um tom mais
intimista ao espetáculo, os
diretores optaram por uma

Vida
do sertão
Surgido em Pernambuco
no momento pós-tropicalista
(1971), o Quinteto Violado focou seu trabalho na
música da região nordeste,
especialmente o sertão
pernambucano, valorizando
as manifestações populares.
O repertório deste show é
focado na produção do grupo
dos anos 70, em especial dos
discos A Missa do Vaqueiro
e A Feira, duas obras que
cantam a vida, os problemas
e as crenças no sertão.
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes
Leme, 195, tel. 3095-9400. Domingo (29)
às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

O otimismo e o romantismo são
ampliados neste dia que guarda
aspectos benéficos no campo das
emoções. É hora de melhorar a sua
vida material e a situação das pessoas
queridas. Abre-se um novo caminho
para expansão e muito sucesso naquilo que iniciar no mês que vem.
03/703 – Verde.
Com a Lua Cheia terá ajuda, clareza e melhor discernimento nas
atividades novas e pioneiras. Uma
ligação antiga poderá ser alterada
e até rompida e uma nova união
ocorrerá. Pode ganhar um dinheiro a
mais, repentinamente nesta semana.
92/492 – Branco.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho significa aborrecimentos por
dinheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe.
Junto com galinhas: aumento de família. Vê-lo
com ovos é felicidade no jogo durante três dias.
Mata-lo, perda de emprego. Dar de comer a um:
volta de pessoa ausente. Números de sorte: 05,
10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam
Para família mais unida: Misture um pouco de
essência de rosas em 1/2 copo com água. Espalhe
pingos desta mistura pelos cantos dos cômodos de
sua casa, pedindo muita energia positiva para toda
a família. Reze 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria. Use o
copo como de costume, depois de lavado. Faça a
magia todas as vezes que sentir necessidade.
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)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

O Sol em seu signo aumenta a
disposição física e mental trazendo
iniciativa para colocar planos novos
em ação. O otimismo e o romantismo
são ampliados no correr deste dia
que guarda aspectos. Irá encontrar
as soluções apenas através de seu
esforço pessoal. 02/902 – Amarelo.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Precisa se integrar, melhorar as situações e aos ambientes novos que
vier a conhecer até o próximo mês de
agosto. Favorável para as atividades
relacionadas à comunidade, assinatura de contratos, as pescarias e a
filantropia. Maior satisfação no relacionamento íntimo. 73/673 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

O relacionamento com as pessoas
queridas deve ser mais tranquilo,
tenha calma ao lidar com alguém
que pode pensar diferente. Há uma
necessidade de recolhimento e interiorização. Controle-se para não
brigar com ninguém no trabalho, pois
será prejudicado. 85/785 – Violeta.

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)

O Sol transitando na sua casa dois,
a casa da fortuna, traz benefícios
materiais com resultado digno de
um vitorioso. Terá a ampliação da
crença no melhor da vida, e na busca
pelo amparo diante da dificuldade.
Milagres acontecem quando estamos
dispostas a dar tudo e também a
renunciar. 73/573 – Verde.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça
Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista.
Sextas, sábados e segundas às 21h e aos
domingos às 19h. Pague quanto puder.
Até 06/08.

Perspectiva

Perspectiva.Uma mudança na perspectiva é o ingresso.
Uma mudança de perspectiva está acontecendo à medida que
a sua consciência se expande e você começa a explorar e a
experienciar a vida a partir desta nova compreensão. Acolha
estas mudanças, pois você não tem absolutamente nada a temer
e tudo a celebrar. Você pode não saber exatamente como as
coisas se revelarão. Você apenas sabe que será bom. Vale a pena
o esforço e vale a pena esperar. Lembre-se de quem você é
verdadeiramente. Lembre-se de sua magnificência. Você é uma
alma imortal que está tendo uma experiência humana. Veja as
coisas a partir desta perspectiva e observe como as mudanças
se revelam e você tem a clareza de ver além do que é. Tenha
coragem e confie em si mesmo. Olhe atentamente e escolha o
caminho que mais lhe oferece a iluminação. Pensamento para
hoje: Alinhe-se com o Espírito, pois há milagres a caminho e
parcerias divinas para explorar uns com os outros! E assim
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

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

A Lua transita para Capricórnio no
começo da noite as 18h50. aproveitar
a vontade de viver o ambiente da
casa ou do trabalho. A casa da família
está aumentando a dedicação ao lar,
aos pais, filhos e irmãos. A harmonia
e o clima descontraído favorecem
o bem-estar para inovar no amor.
73/273 – Azul.

Timmermann, Heleno Rohn,
Lucas Buzato e Marrara Mara.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Desde de manhã até o final da tarde a Lua fora de curso aconselha a
manter a rotinas, será bom evitar fazer compras que podem não agradar ao gosto. Com a Lua em Capricórnio no começo
da noite haverá muita inspiração, ideal para entretenimento, ver um filme ou estar com amigos. No entanto, Marte
em mau aspecto com a Lua dá pouca tolerância para as diferenças. Outro mau aspecto com Júpiter cria ansiedade
e atropelos. Cuidado com os exageros por volta da meia-noite, cautela com a propensão a brigas e desentendimentos.
Precisa tomar atitudes rápidas e
decisivas sem fazer muito alarde
ou chamar a atenção e será bemsucedido neste seu dia favorável da
semana. A fase é positiva para ficar
em casa e juntos aos seus familiares.
É tempo de fazer algo novo e avançar
em seus planos. 58/458 – Amarelo.

plateia em formato de arena,
permitindo que o elenco fique
no meio do público. Além de
Rosana Stavis, participam da
peça Bruna Spínola, Bruno
Anacleto, Carol Damião, Consuelo Schoemberger, Fabiano

Os assuntos sociais e amorosos
trazem mudanças decisivas, mas
precisa ter cuidado com a saúde. O
dia pode trazer de repente lucros
e vantagens, mas é neutro para a
saúde o amor. Aprenda a dividir
o seu tempo com as várias tarefas
que surgirem nesta terça-feira.
62/762– Branco.
Qualquer atividade que dependa de
criatividade e aquelas que lidem com
invenções, também estará muito
beneficiada. Até o seu aniversário
evitar realizar mudanças que não
tenham sido pensadas antes. Até lá
não faça nada que possa comprometer sua situação atual, siga a rotina.
82/682 – Cinza.
Desejos tendem a se realizar e uma
compra muito desejada poderá ser
feita até o final de julho. É hora de
usufruir suas conquistas ao chegar à
plena realização de um sonho. O dia
guarda aspectos benéficos no campo
das emoções e dos sentimentos.
54/554 – Azul.

A Lua Cheia aumenta a sensibilidade
emocional e ajuda a ter maior clareza. Cuidado, não mude nada na sua
vida de última hora, sem analisar
bem os efeitos desta mudança para
o futuro. Tudo deve ser antes bem
pensado, para ter continuidade.
83/183 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de Julho de 2018. Dia de São Vitor, São Ursino,
Santa Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de Sabóia, e Dia do
Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. Hoje aniversaria a atriz
norte-americana Lynda Carter (a mulher Maravilha) que nasceu
em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez que completa 48 anos e
o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talentos, tem interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem
informado através da busca de novas ideias. Costuma ter facilidade
para expressar-se, tanto falando, quanto escrevendo. Um legalista,
muito ordeiro, tem uma visão organizada do mundo e dos fatos,
vendo em tudo de uma forma lógica. Normalmente gosta de fantasiar ou devanear com coisa que considera realizável e não perde
seu tempo com pensamentos que não levem a nada. Trabalhador,
mas muito instável no que se refere às emoções. No lado negativo
precisa superar a tendência a ser teimoso ou a ter ideias fixas.

Últimos dias
Público tem até o dia 29
de julho para conferir o
espetáculo Aqui Jaz Henry.
Da obra homônima do canadense Daniel MacIvor, e
solo de Renato Wiemer. O
espetáculo conta a história
de um homem que acabou
de morrer e tenta explicar
uma série de fatos sobre a
existência humana. Nem
ele mesmo sabe o que é
verdade - e nem teria como
saber - pois mente a respeito tudo, até sobre a própria
mentira.
Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista,
2.073, Bela Vista, tel. 3170-4059. Sábado
às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$
60 e R$ 30 (meia).
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Como
anda Fred
Flintstone
(TV)
Diz-se de
quem não
trabalha
(pej.)

Alunos
Maior sucesso de Julie Andrews, atriz
homenageada em 1/10/2015 pelos 80 anos subsidiade seu nascimento
dos
Roupa de 14 camaTriste, em inglês
das usada por astronautas

(?)
balões:
prática
criminosa
"Amor (?)",
canção da
banda Jota
Quest

Camas
para
transporte
de feridos
Bryan (?),
cantor
canadense
A Lua, na
Mitologia
tupi
Monarca

Depressão com
água, no
chão

Dentes
caninos
do javali
Peça do
aparelho de jantar
Simone de (?),
escritora francesa de
"O Segundo Sexo"

Tardado;
demorado
(bras.)

Faz riscos
Parasitas do intestiElevada; no de verpura (fig.) tebrados
Secreção
de
abscessos
(Patol.)
Autômatos
típicos das
fábricas
japonesas
Túnel (?),
acesso à
Zona Sul
do Rio

Diz preces
(?) e Leo,
dupla
sertaneja
Instituto
que reúne
advogados (sigla)

Base da
pamonha
"Curtindo a
Vida (?)",
filme com
Matthew
Broderick
(1986)
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de pastel
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Myriam Vilas Boas

A trama se passa em uma sala de ensaios
onde atores brigam para entender uma peça e seus personagens.
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Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor,
822, Ipiranga. Sexta (27) e sábado (28)
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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Kelly Souza e receberá
como convidados especiais
o rapper Emicida e a cantora Stefanie - sua parceira
no Rimas & Melodias. No
repertório estão as faixas do
EP - “Camélia”, “Melanina”,
“Inconsequente”, “Banho
de Chuva” e “Espelho” -,
além dos singles “Deixa Eu
Te Levar” e “1992”, entre
outras surpresas.
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Clássicos de Dori

O músico Dori Caymmi apresenta as canções de seu quinto
álbum solo, Voz de Mágoa, que
traz 13 poemas de Paulo César
Pinheiro musicados. Embora
sejam canções novas, todas
remetem à história da longa
parceria dos dois que o disco, em
última instância, celebra, tendo
como marco os 45 anos das
primeiras gravações das composições conjuntas, Evangelho e
Tati, a garota, ambas registradas
em 1972. As três outras faixas
do disco são No coração da
procela, uma canção marítima
portuguesa (que nos remete à
Na ribeira deste rio, clássico de
Dori sobre poema de Fernando
Pessoa), é uma parceria com o

a montagem metalinguística da Marcos
Damaceno Cia. de
Teatro, o público assiste
aos artistas da peça interpretando atores que tentam
dar andamento aos ensaios
de um espetáculo prestes
a estrear. As relações caóticas estabelecidas entre os
personagens da peça fictícia,
no entanto, impedem que os
“atores” consigam chegar a
um consenso sobre o texto
que ensaiam. As discussões
também colocam à prova
as relações entre esses
próprios artistas, revelando
as complexidades de relacionamentos sociais, como
entre homens e mulheres
ou entre familiares. Escrito
por Marcos Damaceno, que
dirige a montagem ao lado da
atriz Rosana Stavis, o texto
também em coloca em cena
a ambivalência de questões
como ordem e caos e memória e invenção. Como em outros trabalhos da companhia,

3/sad. 4/jaci. 5/adams — maior. 6/etérea. 8/beauvoir — rebouças. 9/bolsistas.

Uma das principais representantes femininas do rap
brasileiro, Drik Barbosa já
era conhecida pelos seus
singles, participações em
músicas de outros artistas
e por integrar o coletivo Rimas & Melodias, até que no
início do ano lançou seu trabalho solo, o EP “Espelho”
(Laboratório Fantasma),
no qual apresentou cinco
músicas de sua autoria que
foram muito bem recebidas,
tanto pelo público como pela
crítica especializada. Drik
agora leva o trabalho para o
palco com show que marca
sua estreia solo no palco e
por isso será mais do que
um lançamento, será uma
verdadeira celebração de
tudo o que Drik já fez no
rap até hoje. Drik Barbosa
será acompanhada pelo DJ
Faul e pela backing vocal

www.netjen.com.br

lauralobato11.ll@gmail.com
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Marcelo Almeida

Lazer & Cultura
C
Cu
ultura

