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São Paulo, sexta-feira, 21 de julho de 2017

Brincadeiras
O Vanguart
acabou de lançar
seu quarto álbum
de estúdio, “Beijo
Estranho” (Deck),
disponível no formato
digital e nas lojas (CD
e LP)
novo trabalho mostra
maior pluralidade dentro do próprio cancioneiro da banda, abrindo um
leque poético e musical. No
repertório do show estão as 11
canções inéditas do disco, assinadas por Reginaldo Lincoln
(voz e baixo) e Helio Flanders
(voz, violão e piano). A sonoridade mais elaborada transita
por acid rock (“Beijo Estranho”, folks à la Smiths (“Eu
Preciso de Você” e “Felicidades”), hippie-glam (“Todas
As Cores”) e até os contornos
soturnos da noite paulistana
em “Quando Eu Cheguei Na

Cidade”. O Vanguart, formado
por Reginaldo, Helio, David
Dafré (guitarras e bandolins) e
Fernanda Kostchak (violinos),
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Procure ser mais otimista e não reclamar tanto do que não dá certo. Ainda
pode ser desafiado ou contrariado
com a Lua fora de curso. As intensas
emoções o levam a enfrentar situações passionais se quiser impor-se
demais às pessoas. 14/514 – Verde.

Saia da rotina e faça algo novo, inédito e avançado, inovador. É tempo
de novas uniões e parcerias, com o
Sol indo para Leão, poderá decidir-se
quanto a um relacionamento. Pode
ser desafiado ou contrariado com
a Lua solta e minguando gerando
tensão e descontrole emocional.
59/359 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia,
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no
joga. Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres,
sonhar com bolsa é aviso de felicidade no amor e
que seus desejos se tornarão realidade. Números de
sorte: 20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para ter muita paixão na noite de encontro:
Escreva o nome da pessoa amada no fundo de quatro peças íntimas suas. Durante três dias seguidos,
coloque uma peça a cada dia. Use a quarta peça na
noite do encontro. Use peças novas e sensuais para
esta simpatia. Não permita que seu amor tenha conhecimento do ritual.

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

O dia é de preocupações, insônias
e aborrecimentos familiares ou
profissionais se ainda não fez ainda
aniversário. Pode ter uma grande
melhoria da situação material e
financeira, pois o idealismo está em
alta. Depois do aniversário comece
a agir e irá receber tudo o que lhe é
devido. 37/637 – Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

O dia pode ser de acontecimentos
repentinos. Mas o momento não é
bom para aquisições por meio de
compras nem aos relacionamentos
que serão levados ao desencontro.
Com o Sol nestes dias em Leão seja
mais prático no modo de pensar.
28/228 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

A Lua em num bom aspecto com
Netuno aumenta o romantismo e deixa todo mundo muito mais sensível
na noite desta sexta. Sendo assim
as relações ficam muito intensas e
bastante emocionais no final do dia.
Fique mais atento aos compromissos
que deem lucro imediato. 89/589
– Cinza.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Desde cedo a Lua em bom aspecto
com Urano faz surgirem ideias novas
e luminosas, até mesmo em mensagens através de sonhos. Mesmo assim
a sensibilidade pode se converter em
fator psíquico de muita vantagem.
Evite brigas, tanto em casa como no
trabalho. 34/434 – 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)

A Lua em num bom aspecto com
Netuno aumenta o romantismo e deixa todo mundo muito mais sensível
na noite desta sexta. Será um bom
momento para fazer uma reflexão
das atitudes que se tomou no último
mês para iniciar a nova lunação com
objetivos claros e objetivos. 12/112
– Branco.

“No mundo moderno,
estamos condicionados a
nos compararmos com os
outros. Assim como vemos,
comparamos; assim como
comparamos, desejamos. E,
como desejamos, perdemos
a habilidade de sermos contentes com o que somos e
temos. Que tal dar um fim a
esse hábito da comparação?
Para isso, tenha em mente
que: você é singular, único,
e é impossível ser igual a
outro alguém. Lembre-se,
ainda, que a sua vida é um
presente e uma oportunidade de criar o seu próprio
caminho e de moldar o seu
destino. E pra completar,
não esqueça que você já
tem o que precisa.”
Brahma Kumaris.

A Lua fora de curso aconselha a
manter a rotina e evitar expectativas. Também poderá ser desafiado
ou contrariado neste momento em
que a Lua acentua a sensibilidade e
o ciúme. Boas relações ajudarão no
trabalho, podendo ampliar o campo
de atuação. 33/133 – Amarelo.

A Lua ingressa em Câncer às 05h11
da manhã e a sexta deve ser mais
quente, amorosa e acolhedora. Uma
relação nova será iniciada ou uma
antiga ficará mais firme e sólida nesta
fase mais delicada do ano. Mantenha
a paz e tranquilidade, pois poderá
enfrentar conflitos. 38/438 – Verde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Doutrina que propõe
(?) de São a união da
Pedro: mais América
importan- Latina
te edifício
do Catolicismo, no
Vaticano

Pressão
sobre
corpos
moldáveis

Procure ouvir orientações e reflita
um pouco mais antes de querer se
impor a um familiar, chefe ou amigo.
A sensibilidade pode se converter
em fator psíquico de muita vantagem ou não. Alguém pode ajudá-lo
a resolver uma das questões que o
preocupam. 74/374 – Branco.

Feitiço
contra princesas (Lit.)
Grosso

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.

Ex-jogadora
de vôlei
Montanha
que mais
"sofre"
com o aquecimento global

Rutênio
(símbolo)

"Ouro", em
"aurífero"
Fazer nova leitura

Navio das
Grandes
Navegações (Hist.)

Véspera,
em inglês

Nicolau
Copérnico,
astrônomo
polonês

Edward
Norton,
ator de
"Birdman"

Reduzido
(abrev.)
"Do Seu
(?)":
hit de
Nando
Muham- Reis, fez
mad (?), sucesso
ex-lutador com o Jota
Quest
de boxe
Poema de
caráter
entusiástico

(?) bem:
causar
boa
impressão

Líquido de
feridas
infectadas

Antigo
Testamento
(abrev.)
Burro
(Zool.)
Cinta de
calças

(?) Maravilha,
ídolo do
Galo (fut.)
Cor rubra
visível no
céu ao amanhecer

Comemorações e aniversariantes do dia

O nativo do dia

(?) Pacino,
ator
americano
Infalível

Aparelho
cuja popularização fez
surgir
sites
como o
Fotolog

Haste
pendurada
em araras

Peça de
costureiras
"(?) Tropicais", livro

Cautelar
(a prisão)
Variedade
de couve

O nativo de Câncer deste dia e grau costuma conhecer bastante as formas
de expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem com pessoas
de qualquer classe. Gosta de se divertir, é criativo e tem espírito independente. Impacienta-se com a negligência dos outros quanto a compromissos,
e seu refinamento pode ser confundido com distanciamento dos demais.
Normalmente tende à magreza sem exageros. No lado negativo têm por
hábito a prudência na hora de avaliar os outros, por isso precisa aprender
a confiar nas pessoas e superar a tendência a ser desconfiado.

© Revistas COQUETEL
Néftis, Baco ou
Iemanjá (Rel.)
(?) Fontaine,
fabulista francês

O atentado
que não
deixa sobreviventes

Papel do líder de um
time desacreditado

Tem chance de encantar as pessoas,
se evitar a irritação, respeitando o
pensamento do outro como quer
que respeitem o seu. Será um bom
momento para fazer uma reflexão
das atitudes que se tomou no último
mês para iniciar a nova lunação
com objetivos claros e objetivos
74/474 – Azul.

SEXTA 21 de Julho de 2017. Dia de São Lourenço de Bríndisi,
Santo Alexandre, São Daniel, e Dia do Anjo Hahassiah, cuja virtude é
criatividade. Hoje aniversaria o cantor e compositor Cat Stevens que
faz 70 anos, o narrador Galvão Bueno que nasceu em 1950 e a atriz
Emanuelle Araújo nasceu em 1976.

Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa,
285, Jardim Paulista, São Paulo, tel.
2737-1249. De terça a sexta das 10 às
19h e aos sábados das 11 às 17h. Entradafranca. Até19/08.

BANCO

3/eve. 6/cabide — noites. 7/arrebol — motivar. 14/bolivarianismo.

Desde cedo a Lua em bom aspecto
com Urano faz surgirem ideias
novas e luminosas, até mesmo em
mensagens através de sonhos. Fique
mais perto das pessoas com quem
tenha afinidade e dê mais atenção
a eles. Use de generosidade e de
desprendimento. 95/385 – Verde.

A exposição “Relíquias”
do artista multimídia Luiz
Martins foi montada na forma
de site-specific. A mostra é
composta por 15 obras, esculturas e desenhos e revela as
inúmeras camadas de pesquisa
e experimentação desenvolvidas pelo artista em seu ateliê,
revisitando sua trajetória e propondo ao público uma relação
gradual de descoberta de seu
trabalho. Ao apresentar peças
em diversos formatos, como
se fossem verdadeiros achados arqueológicos, o intuito
de Luiz Martins é aproximar
sua produção do espectador,
desvendando na riqueza de
detalhes suas propriedades
mais particulares.

Mundo moderno

Leci Brandão foi a primeira mulher a participar da ala de
compositores da Mangueira.

Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Urano faz surgirem ideias novas e
luminosas, até mesmo em mensagens através de sonhos. A Lua ingressa em Câncer às 05h11 da manhã e a sexta deve
ser mais quente, amorosa e acolhedora. A Lua em num bom aspecto com Netuno aumenta o romantismo e deixa todo
mundo muito mais sensível na noite desta sexta. Será um bom momento para fazer uma reflexão das atitudes que se
tomou no último mês para iniciar a nova lunação com objetivos claros e objetivos neste final de semana que vem aí.

Achados

Reflexões

47
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Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça
da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. Quarta
(02/08) às 19h15. Entrada franca.

Serviço: Estúdio, Av. Pedroso de Moraes, 1036, Pinheiros. Sábado (22) às 17h.
Ingressos: Pista: R$ 80 e R$ 40 (meia), Pista
Premium: R$ 160 e R$ 80 (meia). Doando 1kg
de alimento não perecível paga meia entrada.
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A sambista e compositora
Leci Brandão convida para um
bate-papo afetivo, descontraído e musical conduzido pelo
pesquisador e diretor artístico Marcus Preto. O maior
sucesso da carreira de Leci
Brandão, a música “Zé do
Caroço”, composta por ela,
é uma história verídica. De
tom engajado, a letra retrata
o nascimento de um líder comunitário que batalha e “que
malha o preço da feira” para
ganhar a vida. A composição
tem a cara da artista já que
sempre foi ligada à cultura
popular e às causas sociais.
“Zé do Caroço” é a canção
mais regravada e executada
da artista.

Horóscopo

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

sobe ao palco acompanhado
do tecladista Julio Nganga, do
baterista Loco Sosa e de um
quarteto de cordas.

Conversa de samba

Música latina
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Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado
(22) e domingo (23) às 17h. Entrada franca.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre
Adelino, 1000. Belenzinho, tel. 20769700. Hoje (21) às 21h30. Ingressos: R$
20 e 10 (meia).

Lançamento

O

Espetáculo infantil “5 dançadeiras... Peiras Meiras
Dimofeiras Seracoteiras” criado do diálogo da dança
com a música ao vivo e as artes visuais, 5 dançadeiras
contam as histórias sobre um caminho para casa,
onde os personagens divertem-se jogando amarelinha e pião, sonhando explorar o fundo do mar e
lançar o corpo como peteca no ar. Em cena, o corpo
artístico risca e escava o solo em meio a brinquedos,
cenários e figurinos que são ressignificados a cada
quadro, numa grande brincadeira dançanda, tocada
e cantanda. Com Gisele Penafieri, Lívia Imperio, Lia
Mandelsberg, Nô Stopa, Flora Poppovic. Elenco suplente: Cristina Bosch e Rita Maria. Direção cênica:
Elizabeth Menezes.

As diversas sonoridades
da América Latina em um
encontro inédito entre as
bandas Francisco, el Hombre (Brasil/México) e Cuatro
Pesos de Propina (Uruguai).
Do lado brasileiro, a Francisco apresenta o repertório
do Soltasbruxa, e do lado
platense, Cuatro Pesos
interpreta os clássicos da
banda reeditados no álbum/
DVD Muerto, pero Vivo. Ska,
rock, MPB e ritmos populares latino-americanos estão
em um repertório dançante,
resultado do intercâmbio
artístico entre os dois grupos
reconhecidos na América
Latina por suas fusões de
ritmos e gêneros.

www.netjen.com.br

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Lazer & Cultura

