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Eterna Callas

Analfabetismo

Em outubro, chega ao
Brasil Callas in Concert
– The Hologram Tour

vançada e inovadora
tecnologia permite dar
vida a maior celebridade da ópera do século XX,
Maria Callas. Por meio de
projeção digital a laser, Callas
é recriada digitalmente nos
mínimos detalhes. Seu holograma tridimensional surge no
palco, acompanhado por uma
orquestra ao vivo, e a voz da
cantora, que dominava o canto
lírico com perfeição, está presente em gravações originais
digitalmente remasterizadas,
40 anos após seu falecimento.
Uma encenação requintada
para um show único e inesquecível, em que a plateia é
envolvida pela elegância de
sua presença, dos mínimos
movimentos de suas mãos
a seus gestos faciais mais
sutis, até o poder de sua voz.
Callas in Concert – The Hologram Tour permite que o
público vivencie a força emocional da maior soprano de
todos os tempos. Do primeiro
ao último instante, os fãs vão
sentir seu calor apaixonante,

A
O Espetáculo pretende refletir sobre as consequências
do analfabetismo e, principalmente,
do analfabetismo funcional
A Cia do Tijolo encena “Ledores no Breu”. A montagem
tem direção de Rodrigo Mercadante e atuação de Dinho Lima
Flor. O Espetáculo pretende refletir sobre as consequências do
analfabetismo e, principalmente, do analfabetismo funcional. A
partir de textos de Paulo Feire, Lêdo Ivo, Zé da Luz, Patativa
do Assaré, Luiz Fernando Veríssimo, Frei Betto, canções de
Cartola, Jackson do Pandeiro e Chico César, figuras se cruzam,
histórias se embaraçam e tecem as trajetórias dessas vítimas do
crime de não saber ler. Inspirado no texto Confissão de Caboclo,
do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador
Paulo Freire, o solo trata das relações entre um homem sem
leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. O espetáculo
traz histórias de personagens que, a partir de suas relações
com as letras e as palavras, têm suas vidas profundamente
transformadas. Histórias que acompanham analfabetos em
pleno século 21, homens percorrendo distâncias para elucidar
suas dúvidas, seus erros e seus crimes. Há o homem que não lê,
habitante do breu, que por isso mesmo é capaz de assassinar o
bem maior de sua vida. Há também outro homem que lê, mas
não consegue interpretar o texto, perdendo- se num mar de
palavras sem sentido. Há ainda aqueles que leem as palavras,
mas não leem o mundo: são muitos os ledores no Breu. O que
é ser analfabeto em São Paulo, nos grandes cruzamentos de
capitais do Brasil? Qual o valor da palavra nesse mundo em que
vivemos? O que faz com que a cultura seja a porta-voz, não só
de um desejo de emancipação, mas também, paradoxalmente,
sirva de mecanismo de exclusão e demarcação de fronteiras
sociais se apoiando em preconceitos linguísticos.
Serviço: Espaço de Tecnologias e Artes, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 31117000. Quinta (30) às 19h30. Ingresso: R$ 17.
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Não se apegue
“Tudo se move, nada é estático.
E quando você se apega a alguma coisa,
perde a realidade.
Apegar é o problema, pois a realidade
muda e você não flui com ela.”

“Dendê”

Canción Bonita

A versão do Pato Fu para “Private Idaho”,
clássico da banda norte-americana B-52’s,
tem incendiado os shows do disco “Música
de Brinquedo 2”. Assim como as demais
canções do projeto, a música interpretada
inteiramente por instrumentos de brinquedo
ou em miniatura tem seu lyric video disponibilizado no YouTube e, de forma inusitada,
no Instagram da banda. O webclipe foi feito
a partir de mais de 70 boomerangs, recurso
do Instagram, registrados durante o show de
estreia da turnê do álbum em São Paulo. As
imagens foram filmadas e editadas por Dudi
Polonis. “Música de Brinquedo 2”, lançado
no ano passado pela Deck, deu sequência
ao bem-sucedido projeto da banda mineira.
Sucesso de público e crítica, o disco foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira 2018,
na categoria “Melhor Álbum Infantil”. Para
assistir, acesse:( https://www.youtube.com/
watch?v=grQuf-Jfv7c).

Preparando-se para divulgar seu primeiro
álbum solo, “Dendê”, previsto para o dia 14
de setembro, Janine Mathias libera videoclipe
para a faixa-título do projeto. Com participação de Rincon Sapiência, que também compôs
a letra em parceria com Eduardo Brechó e a
própria artista, single embala-se pela estética
funk ao apresentar, entre versos, batidas e
movimento, uma forte crítica social: Alinhada
com toda a concepção criativa do conteúdo,
a curitibana Highness assina o figurino e
destaca, nele, a essência do dendê em força
cultural e pluralidade de significados, além
de inspirar-se em elementos das religiões
de matriz africana e, diretamente, na figura
de Oxum, orixá que rege as águas doces,
O resultado é uma imagem sofisticada, de
realeza, que mistura-se o tempo inteiro com
o urbano, descolado e futurista. Assista aqui:
(https://youtu.be/E7Y14rgAYeY).

Depois do sucesso do single Canción
Bonita, que alcançou mais de 20 milhões de
reproduções nas plataformas de streaming,
o grupo chileno Moral Distraída lança uma
nova versão com a participação de dois
importantes artistas latino-americanos: o
rapper Emicida e Jiggy Drama, um artista
urbano muito conhecido na Colômbia que
conquistou popularidade em escala mundial
quando a música “Con Locura” foi incluída
na trilha sonora do filme Velozes e Furiosos
6 em 2013. Esses artistas se encontraram
para atualizar Canción Bonita, single com
o qual Moral Distraída fez uma turnê bemsucedida com mais de 35 apresentações
e participação em grandes festivais como
Lollapalooza, Festival del Huaso de Olmué
e Festival Taytakunan. O remix de “Canción
Bonita” já está disponível em todas as plataformas digitais. Para ouvir, acesse: (https://
sptfy.com/Inb)

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

Evite atritos que afastam as pessoas
de seu convívio e causam dificuldade
de relacionamento. Não pense muito
para não perder uma boa chance.
Mantenha o astral elevado nesta
terça e tudo ocorrerá bem, numa
boa sem dificuldades maiores com
a Lua em Capricórnio. 67/567 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CONSTRUÇÃO – Em andamento: você está próximo
(a) de grande vitória. Abandonada ou parada: cuidado
com adversidade. Demolir para construir é sinal de que
gostaria de recomeçar algo. Números de sorte: 03, 13,
22, 36, 41 e 50.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o amor: Pegue um pequeno pedaço de
papel e escreva nele o nome da pessoa que quer. Agora
pegue uma maçã e faça um furo na fruta. Coloque o papel
ali dentro e feche o furo da maçã com uma mistura de
açúcar e mel. Pegue a maçã e leve até a um jardim. Lá
você deve virar de costas e jogar a maçã no jardim, jogar
por cima de sua cabeça, siga em frente e não olhe pra
trás (pra ver aonde a maçã caiu), não olhe. Dica: Escolha
um local onde você não precise passar sempre pois você
deverá não passar neste jardim durante 7 dias seguidos.

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

Poderá iniciar algo novo que já
estiver preparado. Evite coisas de
última hora e aquilo que ainda não
estiver preparado. No amor, nada
de querer controlar, impor ou exigir.
Não é um bom momento para fazer
cobranças no relacionamento a dois.
27/227 – Vermelho.

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)

Terá soluções em assuntos novos,
modernos e avançados e tudo que
seja inédito e inovador. Fique perto
do seu amor e evite impor sua vontade o que pode abalar a relação.
Diante de pressentimentos não deve
deixar de ouvir a intuição para não
errar. 59/359 – Amarelo.

Evite fazer alguma coisa que gere
confusão. Muita sensibilidade e a
intuição e também a busca pelo
amparo promoverá encontros
com amigos e trará boas soluções
para aquilo que vem limitando as
realizações. Haverá propensão à
agitação e ansiedade no começo do
dia. 31/831 – Amarelo.
Aproveite para realizar viagens e
mudanças, descartando o que está
superado. Alterações serão bem
aceitas em seu ambiente. Aguarde e
comemore o dia de seu aniversário e
inicie seu novo ciclo de vida depois
que começar o seu novo ano astral.
81/381 – Verde.

Há maior interesse para a convivência em grupo, para o trato social e
para as amizades, do que propriamente para os vínculos afetivos.
Não sofra antecipadamente devido
a problemas do dia a dia, eles serão
resolvidos. Mantenha o ânimo e a
ousadia para alcançar um desejo.
12/512 – Azul.
A Lua ainda crescente provoca
indefinições. Sua imaginação pode
perturbar sua vida. Anime-se, pois,
logo momentos felizes serão vividos
na intimidade e no relacionamento
conjugal. Descobertas importantes
podem acontecer neste dia guerreiro. 77/177 – Amarelo.

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Forma da casquinha
de sorvete Em (?):
em comCúmplice pensação
Peça representada por um
único ator

Rebelde
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(?) biológica: antraz
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Manobra
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(Gráf.)
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Londres
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(?): reestruturar
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(Lit.)
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Concerto
de um só
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Elizeth
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carioca

"Quem (?),
cuida"
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espanhol

Cinza,
em inglês
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com a
vista

Jogador de futebol
que faz corpo mole,
fingindo contusão
(gíria)

Deixa
(o recinto)
Norma

(?)-transporte,
direito
trabalhista

Estado natal do barriga-verde
(sigla)

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 21 de Agosto de 2018. Dia de Santa Ciríaca, Santa Humbelina,
São Rômulo e Donato, São Pio X, e Dia do Anjo Haziel, cuja virtude é a
bondade. Dia da Habitação. Hoje faz aniversário o cantor Kenny Rogers
que faz 80 anos, a atriz canadense Carrie-Anne Moss, que nasceu em
1967, o ator Murilo Rosa que faz 48 anos e o ator Carmo Dalla Vecchia
que também nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é dinâmico, versátil, ambicioso e com
muitos interesses e facilidade social. Ao mesmo tempo é uma pessoa
criativa, charmosa, independente e intuitiva. Não tem paciência com
pessoas chatas e pode se cansar facilmente e promete muitas vezes o que
não podem cumprir. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo aos
mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação consciente
e consequente de seus atos. No lado negativo é inquieto mentalmente e
que deve evitar o excesso de ansiedade ou falta de praticidade.

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.

BANCO

54

Solução
D
T E
B
L I
O T
T O
A
A U
R TO
E M
S A
T
A I
S C
H O

Com a Lua em seu signo é melhor
manter a rotina e evitar decisões
importantes. Cuide mais de si mesmo
e da sua saúde que pode sofrer nesta
final de agosto. Evite os excessos
alimentares e as bebidas alcoólicas
no final desta terça-feira. 33/433 –
Amarelo.

Um desejo secreto pode se realizar
se começar a agir mantendo um novo
ânimo para sua atividade. Aproveite
para terminar tudo o que iniciou e
descartar de sua vida o que não dá
mais. É tempo de iniciar algo que foi
preparado para dar lucro no futuro.
63/663 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Com o Sol indo para sua casa doze
esta semana, a tendência é se isolar
e fugir de situações difíceis. Mudanças inesperadas podem tumultuar a
vida afetiva esta semana. Mantenha
o ânimo e a disposição de manhã
e termine o que estiver realizando
mesmo diante de maus pressentimentos. 64/664 – Azul.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Terça (16/10) às
21h30. Ingressos: De R$ 250 a R$ 600. (Os
ingressos já estão a venda).
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Ainda podem surgir dificuldades,
mas nada que não possa ser resolvido. Terá solução para uma grande
dificuldade com empenho e dedicação. No final do dia será de muito bom
proveito para os trabalhos criativos
e para os que dão abertura para se
inovar. 41/941 – Cinza.

20 e que nunca perdeu lugar
entre os artistas clássicos mais
vendidos no mundo.

Nota

Esta terça décimo primeiro dia da lunação. A Lua no signo de Capricórnio desde o começo do dia, desde a 01h02 desta manhã,
faz com que aquilo que almejamos conseguir na vida seja bastante exigido. No início da noite, aspecto de oposição a Júpiter
pode dar maior otimismo, com algum exagero. Propensão à falta de comedimento. À noite, haverá imprevisibilidade e o que foi
programado pode mudar de repente. É preciso cuidado com o nervosismo no final da terça-feira. No final do dia será de muito
bom proveito para os trabalhos inovadores. Dar um toque de peculiaridade ao trabalho, estudar de uma forma diferente, tentar
outros métodos, ter uma atitude arrojada, sair da rotina, trará compensações.
Bom momento para viver intensamente perto de quem lhe seja fiel.
Controle o ciúme exagerado e a
carência afetiva que provoca emoções fortes. Aproveite para realizar
melhorias no ambiente, tanto no lar
como no trabalho nesta terça, seu
dia favorável da semana. 55/755 –
Vermelho.

Callas faleceu precocemente
com apenas 53 anos, em setembro de 1977, mas continua sendo a diva operística, a soprano
descendente de gregos nascida
nos Estados Unidos, que definiu
e até redefiniu a ópera no século

2/il. 3/ash — lot. 4/gain. 7/itálico. 9/revoltada. 10/chinelinho.

Horóscopo

sua vulnerabilidade comovente,
sua confiança feroz e sua graça
de tirar o fôlego. O público
testemunhará a força e dramaticidade da interpretação de
personagens que lhe renderam
a alcunha de La Divina. Maria
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(OSHO)

Tecnologia recria a diva da ópera Maria Callas para turnê inédita
Callas in Concert – The Hologram Tour.

