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Estreia

Mental Abstrato

Em cada história, Anatol e seu cúmplice Max
(uma espécie de duplo do protagonista)
têm amantes diferentes, burguesas, atrizes,
prostitutas e costureiras, sem fazer distinção de
idade, classe social ou estado civil

Ronaldo Gutierrz

lauralobato11.ll@gmail.com

C
Mental Abstrato

O Mental Abstrato apresenta seu novo e segundo disco
“UZOMA” - no dialeto africano Igbo, “o bom caminho a ser
percorrido”. O trabalho sucede o “Pure Essence”, lançado
pelos japoneses em 2010. “Esse álbum é outra história,
mas não deixa de ser uma continuação. Enriquecemos
as composições, com arranjos muito mais elaborados,
proporções de elementos e timbres. Tem essa parada
da música orgânica encontrando-se com as batidas
programadas. Tudo evoluiu, mas sem perder aquilo que
enxergamos como fundamento da nossa música”. Gravado no Red Bull Music Studios, o CD foi produzido pela
própria banda e conta com as participações especiais de
Claudya, do hit “Deixa eu Dizer”, Bocato, trombonista
que tocou com Elis Regina, Gil Duarte, Guizado, Rodrigo
Brandão, Erica Dee (CAN) e Ozay Moore (EUA), além
de outros grandes artistas e instrumentistas. Com uma
linha de frente formada por Omig One (percussão &
beats), Calmão (beats) e Guimas Santos (baixo e bateria), Mental Abstrato segue reverenciando o hip-hop,
samba jazz, neo soul, broken beat e os sons ancestrais
de matriz africana. Isso fica ainda mais evidente com a
faixa “Khamisi”, que abre o projeto com aguerê, um toque
sagrado em homenagem ao orixá Oxóssi. O resultado, ao
longo das 12 faixas que compõem UZOMA, é uma viagem
sonora urbana e afro-jazzística, representando a musica
brasileira contemporânea, dos subúrbios de São Paulo
para o mundo.
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Quinta (06/09) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

“Dentro de Cada Um”
Elza Soares apresenta o lyric video da música “Dentro de Cada
Um”. O registro foi feito durante o show de estreia da turnê de seu
novo álbum, “Deus É Mulher”, em São Paulo, no Sesc Vila Mariana.
As imagens foram gravadas pela Aruac Filmes, com direção de Eryk
Rocha, e editadas por Pedro Hansen. O vídeo capta o vigor da cantora
ao vivo acompanhada da sua banda. Assim como no disco, o clipe traz
a participação especial do bloco afro de percussionistas Ilú Obá de Min.
A canção, de autoria de Luciano Mello e Pedro Loureiro, fala sobre a
libertação feminina de diversas situações. O álbum “Deus É Mulher”
está disponível em todas as plataformas digitais e em CD pela gravadora
Deck e, também, em vinil e cassete pela Polysom. Para assistir: (www.
youtube.com/watch?v=TxivAxebqKc&feature=youtu.be).

Serviço: Teatro Paulo Eiró, Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, tel. 5686-8440. Sextas e sábados às 21h e aos domingos, às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 30/09.

Nota
Chamando atenção do público e da crítica por trazer uma
experiência sonora e visual únicas, Edgar prepara-se para
apresentar o álbum “Ultrassom”. O disco, primeiro com uma
gravadora, a Deck, já tem data de lançamento confirmada:
6 de setembro. Com produção assinada por Pupillo (Nação
Zumbi), o novo trabalho estará disponível nas plataformas
digitais e nas lojas em CD, vinil e cassete. Recentemente
ele apresentou duas músicas com clipes impressionantes:
“Plástico” e “O Amor Está Preso?”. Sua sonoridade muito
original é acompanhada por letras com afiadas críticas à
nossa sociedade. Ultrapassando os limites da música, sua
criatividade ainda está refletida nos figurinos produzidos por
ele com material descartado. Com 25 anos de idade, o artista
de Guarulhos (SP) começou a rimar na adolescência, a partir
de aulas de percussão, encaixando palavras e sílabas para
imitar a batida de tambores e repiques, enquanto entendia
a diferença entre gêneros musicais. Tendo como referência
o rap, a música eletrônica, ritmos nordestinos e o rock, ele
já lançou um EP, um álbum e dois discos disponibilizados
em formato de curta metragem no YouTube. Para assistir
“Plástico”: (www.youtube.com/watch?v=j4CJ6OVFceY).
Para assistir “O Amor Está Preso?”: (www.youtube.com/
watch?v=aZCm8t_7qsg)

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

Deixar de beber: Pegue uma cabaça (um
porongo), um papel e um lápis. Faça um furo
no pescoço da cabaça, escreva no papel o nome
da pessoa que bebe e coloque dentro através
do furo. Enterre em um lugar distante onde a
pessoa não passe.
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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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 03 de Setembro de 2018. Dia de São Gregório Magno,
Santa Dorotéia, Santo Aristeu, Santa Basilissa, e Dia do Anjo Ieiael,
cuja virtude é a descoberta. Dia da Guarda Civil, Dia da Polícia
Militar, Dia do Biólogo e Dia das Organizações Populares. Hoje
aniversaria o guitarrista e compositor Steve Jones que faz 63 anos, o
ator Charlie Sheen nascido em 1965 e o apresentador Luciano Hulk
completa 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau é uma boa companhia que gosta de se
divertir e também participar de atividades sociais. Tem senso artístico
e também de humor, o que o faz ser encantador com possui boa percepção das coisas. Têm consciência de que tudo passa e esse princípio
tanto o orienta para viverem bons momentos, quanto o consola nas
dificuldades. Dotado de opiniões e comportamento excêntrico, é normalmente considerado diferente por aqueles que o rodeiam. Gosta de
viagens, e aprecia conhecer os povos, as culturas e as topografias de
diferentes regiões. No lado negativo tem tendência para se entediar
facilmente e querer abraçar o mundo com os pés e com as mãos, se
tornando indeciso.
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Solução
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BURRO - Símbolo de luta por ideias mais nobres.
Montar em um burro indica êxito certo em negócios. Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar
cercado de muitos burros é sinal de que gente
ignorante à sua volta. Compra-lo, aumento de
fortuna. Números de sorte: 12, 50, 56, 76, 90 e 00.
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Dicionário dos sonhos

As fortes emoções podem provocar
situações tensas no trabalho e perdas. Por isso controle-se. Precisa
aceitar todas as situações que surgirem mesmo as difíceis para poder
resolvê-las. Evite qualquer coisa
que não tenha sido bem pensada
e planejada antes. 63/163 – Verde.

Símbolo maior da
Guerra Fria, destruído
pelo povo alemão em
novembro de 1989
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Precisa resolver relações de parceria
no trabalho e conquistar novos aliados. Pode realizar um desejo através
da compra de algo que trará conforto.
As atitudes que tomar ou causam
rompimentos ou a admiração dos
outros. Muita disposição e força de
vontade. 31/631 – Vermelho.

Tenha muita calma ao lidar com
suas emoções para evitar desentendimentos. Diálogos podem ser
importantes para melhorar a convivência com alguém. Tendência a ser
levado a situações de rompimento
brusco com pessoa importante em
sua vida. 98/498 – Cinza.

www.coquetel.com.br
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Com a Lua em Gêmeos não se recolha; prefira as tarefas em que possa
se fazer notar. A intenção é brilhar,
chamar a atenção. Precisa conviver
com amigos, pois a alegria será
contagiante. Porém, quem já é expansivo demais, fique atento para não
atropelar o parceiro. 65/465 – Verde.

Esta segunda semana de setembro
melhora suas boas intenções e dá
mais ímpeto e força de vontade.
Haverá um forte interesse pelo trabalho e atividades agradáveis. A Lua
em Gêmeos ajuda a fugir da rotina e
focar as realizações para este mês de
setembro. 77/877 – Verde.

O Sol em seu signo acentua o seu
interesse pela vida, pela relação a
dois e as atividades financeiras. Mas
evite negócio movido pelo otimismo,
faça tudo bem pensado e planejado
nesta segunda. De todo modo, ficará
mais fácil estimular o desejo e apimentar o romance. 21/621 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Use a disposição que aumenta com a
Lua plena em Gêmeos nesta segunda.
Algo novo deve ser preparado só para
depois do aniversário. Precisa ainda
ter cuidado com confusões. Faça
tudo bem pensado e espere chegar
seu aniversário para começar a agir.
66/766 – Azul.

A Lua plena em Gêmeos neste começo de semana dá a necessidade
de vibrar em relação as pessoas com
quem se relaciona. Realize as tarefas
de curto prazo, que dependem apenas de você. Não deixe nada para
depois e prepare-se para mudar
a rotina se divertindo juntos das
pessoas. 82/982 – Amarelo.

Com Sol na casa da família haverá
maior afetividade que garante bons
momentos íntimos. O Sol em Virgem
o aproxima das suas raízes e o leva a
viagens curtas, passeios e encontros
inesperados. Não se recolha; prefira
as tarefas em que possa se fazer
notar. 88/388 – Amarelo.

Tempos de mudança

Mensagem de Abril de Kuthumi, canalizada por Lynette Leckie-Clark.
Bênçãos e centelhas do Amor Universal para você. O que notei em 2018 é
a aceleração do tempo. Esta aceleração do tempo é devido ao afinamento
do véu. O véu que tornou tão difícil no passado a conexão com o nosso Eu
Superior e os nossos guias espirituais. Agora a Luz está fluindo em nosso
planeta e milhões de pessoas estão despertando, vibrando em uma frequência
mais elevada e ouvindo a sua própria sabedoria psíquica. Assim, o “véu”
afina e o nosso tempo linear parece se acelerar enquanto muitos atingem
dimensões mais elevadas do espírito. Não há tempo nas dimensões superiores. Assim, quando encontramos os guias espirituais e sentimos a energia,
as nossas células vibram mais rápido, enquanto as partículas da energia da
Luz permanecem conosco. Começamos a experiencar o não tempo mais e
mais. Em uma nota diferente, temos fortes planetas se tornando retrógrados, assim muitos problemas e emoções surgem para serem eliminados de
nossos corpos mentais e emocionais. Além disto, oportunidades avançam
em novos empreendimentos. Então, embora tenhamos começado 2018
sem planetas retrógrados, aqui eles estão em abundância! É também um
momento para rever, pensar e planejar antes de dar aqueles novos passos
ousados, que podem aparecer enquanto viajamos através do ano. Peço-lhe
que envie preces aos seus guias e à Fonte/Deus pela paz, particularmente
na Síria. Precisamos muito disto, não por um dia, uma semana ou um mês,
mas todos os dias. Muitas bênçãos. Lynette, Mike e Mestre Kuthumi.
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br
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O Sol na casa três provoca mudanças,
viagens e lhe dá maior liberdade para
novas conquistas. Saia um pouco da
rotina e mude seus hábitos. Logo a
vida financeira vai melhorar, saiba
esperar. Terá boa capacidade para
resolver problemas e demonstrar
sua capacidade de trabalho. 24/924
– Branco.

Fase para dedicar-se a uma atividade
que gere algum lucro. A influência
da Lua geminiana faz o dia positivo
para usar a capacidade de alterar sua
vida. Dê um novo rumo a sua vida,
fazendo as concessões necessárias
para não magoar pessoas queridas.
51/851 – Azul.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua está plena em Gêmeos neste começo de semana trazendo
mudanças nos rumos de nossas vidas. É uma fase boa para terminar e finalizar pendência e não a de dar
início a empreendimentos novos, que podem dar para trás ao invés de se desenvolverem. À tarde, dificuldade
de locomoção acima da média; já que acontece um mau aspecto de Mercúrio com a Lua fazendo também com
que o entendimento fique prejudicado. No início da noite haverá maior disposição, agilidade e dinamismo.
Defina o que deve ser alcançado
ainda neste mês de setembro, porém
não faça nada precipitado. Terá
definição dos rumos que sua vida
deverá tomar antes do final do ano.
A intenção é se comunicar e realizar
mudanças na rotina com a Lua plena
em Gêmeos. 82/682 – Vermelho.

Cena da peça “Anatol”.
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Horóscopo

om direção de Eduardo Tolentino de Araujo e tradução feita
especificamente para a encenação, a peça “Anatol”, que estreia no próximo dia 07, publicada em 1882, é o primeiro texto
teatral escrito pelo polêmico autor vienense, que flertava com as
ideias do psicanalista Sigmund Freud sobre a sexualidade humana.
Pouco conhecido no Brasil, Schnitzler também é autor de La Ronde
(“A Ciranda”), que foi censurada em 1903 por causa de seu conteúdo
erótico, semelhante ao de Anatol.Dividida em seis curtos episódios,
com diálogos carregados de humor ácido, a peça traça as aventuras
e desventuras de um Don Juan moderno em sua busca incessante de
prazer em relações desprovidas de afeto. Em cada história, Anatol
e seu cúmplice Max (uma espécie de duplo do protagonista) têm
amantes diferentes, burguesas, atrizes, prostitutas e costureiras, sem
fazer distinção de idade, classe social ou estado civil. Em uma época
de moral sexual bastante elástica e liberação feminina, essas mulheres
não são mocinhas frágeis e inocentes da literatura do século XIX, mas
sim donas da própria vida sexual. Em sua diversidade, elas revelam a
vulnerabilidade do homem moderno em sua falsa crença de domínio
e supremacia. Tendo como pano de fundo a efervescência artística e
intelectual de Viena na virada do século XIX, ambiente que forjou o
conceito de modernidade e revolucionou a vida cultural europeia do
século 20. Com Adriano Bedin, Antoniela Canto, Ariel Cannal, Athena
Beal, Bruno Barchesi, Camila Czerkes, Cinthya Hussey, Isabella Lemos
e Natalía Moço.

3/hiv — red — til. 8/raul bopp. 9/alto-forno. 10/descalabro. 11/prolixidade.
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