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São Paulo, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

Totalitarismo

Celso Fonseca apresenta seu novo CD Turning Point.

O espetáculo de Celso Fonseca no formato de quarteto,
é baseado em seu 15º álbum, lançado recentemente pela
Universal Brasil. A sonoridade do disco (e show) Turning
Point combina programações eletrônicas com o conceito
das canções atemporais, característico do trabalho do
artista. No repertório, além de músicas autorais do novo
álbum - como a releitura de Sparks (Coldplay), Desliga
a Luz (parceria do compositor com Erika Ender, autora
do hit Despacito) e Turning Point - estão composições
mais antigas como: Sorte (gravada por Gal, Caetano e
Tiago Iorc), Slow Motion Bossa Nova (parceria dele com
Ronaldo Bastos) e a versão do funk Ela Só Pensa em
Beijar (de MC Léozinho, gravada por Celso, em 2006).
Outras releituras nacionais e internacionais também
estão no programa.
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo
(23) às 18h. Ingresso: R$ 20.

Rock e viola

Concerto de baterias

Com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, “Um
Povo Omitido”, espetáculo Cia. Teatro do Incêndio, faz última
apresentação no dia 24/09. Uma leitura surrealista, ainda que
transite por outras linguagens, do massacre final sofrido pela
cultura brasileira em nome de toda forma de lucro, apoiado
por uma falsa religiosidade de políticos pastores e ruralistas
sem quaisquer resquícios de valores que não o dinheiro e
uma moral falida. No enredo, Caboclos e Índios Gamela
ressuscitam o espírito da rebelião por meio da resistência
da ancestralidade, compreendendo a formação do brasileiro
como um fato político e retornando ao estado animalesco
toda relação de negociação sobre direitos. Uma “parteira de
encantados” busca, ao lado dos Caboclos Darcy e Arlinda
Rosa e do Guerreiro Gamela, o parto dos espíritos da cultura
popular que estão mortos dentro das pessoas, transformando
o movimento em insurreição após um violento ataque a aldeias
e sentimentos indígenas. Sem se importarem se é vingança
ou justiça, revidam a pele arrancada sem piedade dos seus
inimigos, doutrinadores de profissão. Com Gabriela Morato,
Francisco Silva, Marcelo Marcus Fonseca, Elena Vago, Lia
Benacon, André Souza, Thays Ferreira, Ana Beatriz do
Araújo Borges e Yago Medeiros.

A tradição musical do sudeste brasileiro, ao som da
viola caipira, parecia não ter nada em comum com o rock,
até que cinco músicos se uniram para formar a banda
Matuto Moderno no final dos anos 90 e derrubaram a
crença de que música de raiz atrai apenas o público
“mais velho”. Desde então, a banda formada por Ricardo
Vignini (viola caipira), Zé Helder (viola caipira e vocal),
Edson Fontes (vocal e catira), Marcelo Berzotti (baixo e
vocal), André Rass e Carlinhos Ferreira (percussão) tem
se apresentado nos palcos mais nobres de São Paulo, em
outras regiões do país e no exterior, com participações
especiais de diversos artistas brasileiros.
Para comemorar seus 20 anos, a banda realiza o show
“Matuto Moderno convida André Abujamra” com uma
seleção de faixas dos 5 CDs gravados.Do repertório,
entrarão ainda “Manacá” (Ricardo Vignini e Zé Helder),
“Curva de Rio” (Ricardo Vignini) e “Ecologia Brasileira”
(Índio Cachoeira e Cuitelinho), gravada pelo violeiro
Índio Cachoeira, da dupla sertaneja de raiz Cacique e
Pajé, que morreu em abril último. Ele será homenageado,
assim como Inezita Barroso e Pena Branca, pelo esforço
e persistência em valorizar e divulgar a música de viola.

O evento de abertura do Projeto Bateria Brasileira,
o Concerto de Baterias traz um show inusitado com
efeito musical impactante ao reunir 20 bateristas, sob
a batuta do maestro e baterista Dino Verdade, que
também assina as composições a serem apresentadas.
Entre os temas do programa, Groove Tribal, Sambalelê, Drum’n Baião, Trem Bala e Bateras 100% Brasil
(composta para ser tocada em quatro vozes, a peça
é dividida pelos bateristas que hora tocam uníssono,
hora dividido em duas vozes e hora dividido em quatro
vozes).Os bateristas que integram a orquestra nesta
apresentação são: Naná Aragão (Alma Djem), Amilcar Christófaro (Torture Squad), Edu Garcia (John
Wayne, One Arm Away, Cosmos, Unscarred), Bart
Silva (Baleia Mutante), Dudu Carvalho (Amanita),
Jorge Anielo, Henrique Giachetto, Leandro de Carle,
Daniel Marinho, Marcelo Moraes, Edson Ferreira, Gui
Figueiredo (ex-Project46), Alex Portezan, Cleivisson
dos Santos, Julio Caio Vaz, Marcelo Alves, Fernando
Araújo, Jaderson Cardoso, Yuri Alexander (Illuhmina,
Heresy) e Dino Verdade (regência).

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 33214400. De hoje (20) a domingo (23) às 19h15. Entrada franca.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Hoje
(20) às 19h. Entrada franca.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel.
2609-3730. Sábado (22) e domingo (23) às 21h e segunda (24) às 21h.
Ingresso: Pague quanto puder.

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

A Lua Crescente aumenta a tendência a ânimos exaltados durante toda a
manhã e início da tarde. Impressões
e reações mentais muito rápidas se
somam à notável capacidade humana
de absorver o que é novo depois das
duas da tarde. 43/443 – Branco.

O Sol se alinha a Mercúrio em uma
conjunção que pode nos dar a oportunidade de falar o que tem que ser
dito de forma objetiva. É preciso ter
cuidado com a inclinação a cometer
gafes e indiscrições. É bom pensar
antes de falar ou tomar atitudes na
parte da manhã. 35/635 – Cinza.

A velocidade dos acontecimentos
diminui, mas boas chances surgem.
Prepare-se para a ação e uma
natureza de um comportamento
emocionalmente muito impulsivo.
Siga com cautela e prudência, sem
fazer alarde de suas conquistas, fale
menos para não falar o que não deve.
21/321 – Azul.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. Amarela:
sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: adversidades.
Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. Dourada: você
gostaria de ser admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de
pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: brigas
por excesso de autoridade. Prata: casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão definitiva e muita sorte. Verde:
confiança na vida. Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Para acabar com cravos e espinhas: É bem simples:
passe o lenço de papel no rosto, em todos os lugares onde
tenha as erupções. Conte quantas são, e então pegue
o mesmo número de moedas. Guarde tudo no mesmo
envelope, o lenço e as moedas, e coloque em baixo do
seu travesseiro. Deixe lá durante sete noites de sono.
Depois de passar o período da simpatia, dê as moedas a
alguém que precise, e jogue fora o lenço e o envelope.

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

Com a Lua aumenta a tendência
de maior vitalidade e energia. Pela
manhã o mau humor aconselha a não
provocar ninguém pela tendência
de ânimos exaltados. É bom pensar
antes de falar e agir neste dia para
não se arrepender depois. 54/545
– Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Muita bagunça poderá prejudicar
o desenvolvimento de sua vida. O
dia não traz felicidade nas relações
amorosas, mas em compensação dá
bons lucros e êxito no trabalho. Compartilhe a harmonia com as pessoas
e tudo se acalmará no seu ambiente.
55/355 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A Lua faz um aspecto negativo com
Vênus que tende a dificultar as
relações. Pode dedicar-se a novas
atividades e aperfeiçoar-se ainda
mais no trabalho que realiza. O dia
é bom para negócios comerciais
ligados à arte e a beleza com o
Sol aproximando-se do seu signo.
75/575 – Azul.

Leão
(23/7 a 22/8)

O Sol se alinha a Mercúrio em uma
conjunção que pode nos dar a oportunidade de falar o que tem que ser
dito de forma objetiva. Nesta quinta,
cooperação nas relações de parceria
fica prejudicada. Comece a dedicarse mais ao ambiente familiar e terá
uma base emocional mais sólida.
55/155 – Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Este é um dia de muita disposição,
vigor na palavra e forma de agir muito
incisiva e franca. À tarde haverá mais
vigor, energia, aumento do dinamismo e da impulsividade. Tudo deve ter
sido bem planejado, evite atitudes
impulsivas ou radicais, pois a reação
pode ser explosiva. 83/583 – Cinza.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo com Vênus que tende a dificultar
as relações. Pode ser complicado contar com a boa vontade alheia. Muita teimosia e inflexibilidade. O Sol está
saindo do signo de Virgem e iremos sentir a energia diminuir um pouco na busca pelas atividades práticas e de
rotina. O Sol se alinha a Mercúrio em uma conjunção que pode nos dar a oportunidade de falar o que tem que ser
dito de forma objetiva. Será preciso saber ir direto ao ponto, para não errarmos.
Há mudanças profundas, maiores
do que as esperadas. Impressões e
reações mentais muito rápidas se
somam agora à notável capacidade
humana de absorver o que é novo.
Fique atento e prepare-se, pois,
a precipitação tende a provocar
perdas, valorize os detalhes e as
minúcias. 67/167 – Amarelo.
Procure manter a paz em seu ambiente social evitando um comportamento impulsivo a tarde. É um dia
propício para aproximar o seu sonho
da realidade. Chega ao ponto alto
tudo que esteja sendo desenvolvido
ou realizado nas últimas semanas.
77/477 – Verde.

Atitude firme trará a solução dos
problemas que venham sendo
enfrentados na parte da tarde e da
noite. Maior valorização das amizades colore o dia e vida da gente.
33/133 - Azul.

Deve procurar a harmonia e o dialogo reconsiderando alguns pontos
de vista junto daqueles com quem
convive. Os projetos importantes
ganham forma. Terá um final de
tarde com muito mais confiança e
otimismo. Fique à noite junto das
pessoas que gosta. 89/389 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 20 de Setembro de 2018. Dia de São Eustáquio, São André Kim
Targom, São Paulo Chong Hasang, São Francisco Maria, São Teodoro, e Dia
do Anjo Behael, cuja virtude é a saúde. Dia do Engenheiro Químico, Dia
do Pombo da Paz, Dia do Gaúcho, Dia do Policial Civil e Dia do Funcionário Público Municipal. Hoje aniversaria a atriz Sofia Loren que faz 84
anos, a cantora Eliana de Lima que faz 71 anos, o ator Guilherme Berenguer
que nasceu em 1980 e o ator André Bankoff que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é intuitivo, adaptável e compreensivo.
Gosta de atividades cooperativas em que possa interagir e colaborar, compartilhando experiências e aprendendo com os outros. Como é charmoso e
diplomata pode se relacionar com pessoas de todos os tipos e camadas sociais.
Em geral vive até uma idade avançada. Otimistas e amorosos são, no entanto,
bastante rigorosos no que toca à hierarquia, ainda mais no meio da família. É um
indivíduo participante na vida de sua comunidade, em sindicatos e associações,
e procura ser sempre muito justo em suas decisões. No lado negativo tende
a se magoar com as críticas e se envolver com problemas que não são seus.
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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Neale Donald Walsch

Carmo Dalla Vecchia e Rodrigo Caetano em 1984.
guerra mundial que eliminou as tempo todo pelas “teletelas”, uma Rogerio Brito, Inês Aranha, Lanações e criou três grandes po- espécie de televisores espalhados erte Késsimos, Fabio Redkowicz
tências totalitárias. Esse Estado é nos lares e em lugares públicos, e Chiara Scallet.
pautado pela burocracia, censura capazes de monitorar, gravar
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de
e, sobretudo, pela vigilância. Qua- e espionar tudo. Com Carmo Piracicaba,
740, Campos Elíseos, tel. 3226se sem qualquer forma de priva- Dalla Vecchia, Rodrigo Caetano, 7300. Quartas e quintas às 21h . Ingresso:
cidade, cidadãos são espiados o Gabriela Fontana, Eric Lenate, R$ 60. Até 06/12.
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Neste dia de sua vida, querido(a)
amigo(a), acredito que Deus quer
que você saiba... QUE CADA DIA É
UM NOVO COMEÇO....e que nada de
ontem tem que afetar quem você é
hoje. Não é bom lamentar-se de tudo
o que você poderia ter feito em um
dia antes de hoje ou mesmo, a um
momento atrás. Você não precisa levar
isso para o momento presente, nem é
sua culpa se você vai levar isso numa
boa. Simplesmente resolva tornar-se
uma versão diferente do seu eu, aqui
e agora. Use ontem para inspirar o
amanhã, e não para desencorajá-lo.
Você sabe exatamente por que recebeu
esta mensagem. Amor, Seu Amigo.

O

romance foi publicado em
65 países e virou minissérie, filmes, quadrinhos,
mangás, ópera e até inspirou o
reality show Big Brother, criado
em 1999 pela produtora holandesa Endemol. Recentemente, a
obra foi transformada em uma
adaptação teatral dos ingleses
Duncan MacMillan e Robert
Icke. Esta última versão foi o
ponto de partida da montagem
brasileira. A história se passa
no fictício Estado da Oceânia,
governado por um líder supremo
chamado Grande Irmão, que
chegou ao poder depois de uma
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Cada dia
é um novo começo

Considerado um
dos romances mais
influentes do mundo
no século XX, a
distopia 1984, do
jornalista e romancista
britânico George Orwell
(1903-1950), ganha
uma nova adaptação
teatral do Núcleo
Experimental, com
direção de Zé Henrique
de Paula na peça 1984

3/air — nut. 4/tori. 5/sutra. 6/spirit.
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