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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Oportunidade de comandar algum departa-
mento no trabalho. Surpresa no amor com 
sabedoria. Problemas de coluna.

Propostas surgindo na área profissional. 
Mudança de humor trará complicação no 
amor. Zelar pela saúde espiritual.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Descoberta de novo aprendizado no traba-
lho. A insatisfação no romance gerará melan-
colia. Problema gástrico.

Libra - 23 set a 22 out
Possibilidade de viagem a negócio com 
triunfo. A jornada no romance será satisfató-
ria e feliz. Desgaste nas pernas.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Usar a criatividade no trabalho terá êxito. O 
sol brilhará trazendo conquistas no amor. 
Sensibilidade na visão.

Touro - 21 abr a 20 mai

Melhoria na atividade profissional com êxito. 
Boa amizade mostrará a harmonia e o equilí-
brio emocional. Boa saúde.

Leão - 21 jul a 22 ago

Momento de agir com sensibilidade no tra-
balho. O excesso de proteção trará desajuste 
na família. Verificar o estômago.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A instabilidade e indecisão no trabalho po-
derão trazer conflitos. Saber lidar com sabe-
doria no relacionamento amoroso. Ponto frá-
gil, o maxilar.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Saber lidar com colegas no trabalho levará 
ao sucesso. Discernir o momento certo para 
uma união. Problemas de alergia.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Não desanime, o otimismo ajudará na carrei-
ra profissional. O ciúme poderá gerar queda 
no relacionamento. Rever a saúde.

Virgem - 23 ago a 22 set
Evitar o julgamento nas atividades profissio-
nais. A família poderá influenciar no seu rela-
cionamento amoroso. Apatia.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Abrir a mente e o coração no campo profis-
sional. Pessoas negativas poderão entrar em 
seu caminho. Sensibilidade na cabeça.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de tarô, numerologia cabalística, runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

De
20/11 a 

26/11

Por Naiá Giannocaro

O olhar fala...
Através do olhar podemos expressar sentimentos. Os olhos são os órgãos mais esotéricos 
do corpo, pois têm a capacidade de captar e sentir as coisas. Para muitos filósofos, é atra-
vés do olhar que expressamos nossos sentimentos, como tristeza, raiva, ciúmes e outros.

O olhar é como nossa impressão digital. O sentimento pode até ser disfarçado, mas o 
olhar não. Conversar olhando nos olhos do outro, nos traz conforto e confiança na es-
colha das palavras.

A expressão do olhar mostra a energia espiritual e através dele alimentamos as memó-
rias cerebral e extra cerebral com todas as experiências da vida atual.

Nas palavras de Leonardo da Vinci, “Os olhos são as janelas da alma e o espelho do 
mundo”.

Tenham uma abençoada semana.

“Música e Políticas Públicas: Histórico e 
Perspectivas” encerra a temporada de oficinas 

formativas do Festival de Música Instrumental - MIA
Neste ano, a programação do 

Festival de Música Instrumental 
- MIA foi toda apresentada no 
ambiente virtual e contou com 
diversos músicos, entre eles: 
João Bosco, François Muleka, 
Xenia França, Josyara, Kiko 
Dinucci e Letieres Leite, com 
apresentações e conversas dispo-
níveis nas plataformas digitais 
de Oficinas Culturais. Uma parte 
da agenda conta com formações 
que promovem o diálogo entre os 
profissionais da música e o mer-
cado. Entre elas, está a Oficina 
Música e Políticas Públicas: 
Histórico e Perspectivas, minis-
trada por Dani Ribas e com ins-
crição aberta até 30 de novem-
bro por este link: https://forms.
gle/C7X7nWWEkGGkH4Ee9.

O Festival de Música Instru-
mental - MIA, do Progra ma Ofi-
cinas Culturais, é uma rea lização 
do Governo do Esta do de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Cultura e Eco nomia Criativa, e 
gerenciado pela Poiesis. A Oficina 
Música e Políticas Públicas: His-
tórico e Perspectivas, nos dias 8 
e 10 de dezembro, terça e quin-
ta-feira, das 19 às 22 horas, é co-
ordenada por Dani Ribas, direto-
ra de pesquisa do DATA SIM e da 
Sonar Cultural Consultoria, além 
de prestar consultoria a artistas, 
selos e managers.

Ribas apresentará, pela ati-
vidade, um histórico das políti-
cas culturais, da Lei Rouanet, 
até hoje, principal fonte de fi-
nanciamento da área musi-
cal, ao Sistema Nacional de 
Cultura. Em seguida, abordará 
a dimensão econômica da músi-
ca e das perspectivas para o se-
tor num momento marcado pela 

digitalização acelerada.
Mais informações a respei-

to da programação virtual estão 
no hotsite https://poiesis.org.br/
maiscultura/.

São 30 vagas | Classificação 
indicativa: a partir de 16 anos

Plataforma: Zoom
Para se inscrever: https://forms. 

gle/C7X7nWWEkGGkH4Ee9
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Dani Ribas ministrará a Oficina de Música e Políticas Públicas: 
Histórico e Perspectivas, uma das atividades desenvolvida no festival

No dia 28 de novembro o can-
tor FELIPE ARAÚJO vai re-
viver o cenário retrô dos anos 90 
no show que acontecerá no Villa 
Country, na Zona Oeste de São 
Paulo. A concepção é para sim-
bolizar este retorno e ressaltar 
a importância de uma relação 
mais intimista com os fãs, de es-
trutura reduzida e de um “resu-
mo” do que se pode fazer, hoje, 
dentro do chamado “novo nor-
mal”. As apresentações ficaram 
suspensas desde o mês de mar-
ço, quando iniciou a pandemia, 
por conta do Coronavírus.

WOLFGANG VAN HALEN 
estava se preparando para lan-
çar músicas com a sua banda 
solo Mammoth WVH a algum 
tempo. O plano mudou quan-
do seu pai e ícone da guitarra 
Eddie Van Halen, ligou para ele 
e disse que seu Câncer havia re-
tornado. Wolfgang decidiu colo-
car tudo em espera para poder 
ficar junto de seu pai durante 
sua batalha. Durante essa épo-
ca, Wolfgang estava escrevendo 
materiais para seu futuro álbum 
solo (disponível via Explorer1 
Music Group/EX1 Records em 
2021), do qual o primeiro single, 
“Distance” nasceu.

O projeto Edição Limitada, do 
Espaço das Américas, segue tra-
zendo diversos artistas da músi-
ca brasileira nessa nova retoma-
da de shows com público. Desta 
vez, a casa apresenta JORGE 
E MATEUS, no dia 5 de dezem-
bro em um show especial em 
formato inédito. Os ingressos já 
estão sendo vendidos no site da 
Ticket 360. Para esta apresenta-
ção, os cantores elaboraram um 
novo show. Com mudança de re-
pertório e, seguindo as orienta-
ções da Organização Mundial 
de Saúde, a plateia ficará aco-
modada em mesas ou camaro-
tes mantendo o distanciamento 
necessário. Importante: a com-
pra de ingressos deverá ser fei-
ta por pessoas do mesmo nú-
cleo familiar ou convívio social, 
conforme protocolo vigente. 
Compras de ingressos: On-line 
pelo site Ticket 360 (https://goo.
gl/xgibPV)

No dia 12 de dezembro, o 
GRUPO PIXOTE volta ao pal-
co do Espaço das Américas, em 
São Paulo, para a apresenta-
ção do show “Sem Moderação”, 
cujo repertório vem recheado 
de sucessos para levar ao públi-
co o melhor do pagode, com os 
artistas que, há 27 anos, vêm 
encantando multidões. Por 
questões de segurança, devido 
à pandemia de Covid-19, a casa 
se adaptou para receber o pú-
blico. Desta vez, o show será 
na configuração de mesas e ca-
deiras e os ingressos podem ser 
comprados pelo site da Ticket 
360.

RAÇA NEGRA faz grande 
apresentação no Espaço das 
Américas, no dia 18 de dezem-
bro. Seguindo todas as reco-
mendações dos órgãos pú blicos 
e atendendo aos protocolos 
de segurança e prevenção à 
Covid-19, publicados no últi-
mo decreto válido para a cida-
de de SP, a banda chega junto no 
“Edição Limitada“, projeto que 
promete reunir grandes nomes 
da música brasileira em shows 
para público reduzido. Com 37 
anos de carreira, Luiz Carlos e 
seus companheiros já provaram 
ser unanimidade em todos os 
segmentos musicais. 

O samba contagiante e ale-
gre de SORRISO MAROTO 
abrilhantará o projeto Edição 
Limitada, do Espaço das Amé-
ricas. A banda chega com for-
ça total e show montado, es-
pecialmente para a ocasião, no 
dia 23 de dezembro (quarta-fei-
ra) e os ingressos para esta icô-
nica noite já estão à venda. Ao 
reabrir a casa e seguir todas as 
recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, o Espaço das 
Américas criou o projeto Edição 
Limitada, em que convida os no-
mes mais importantes da nossa 
música popular para apresen-
tações intimistas. No caso do 
show do Sorriso Maroto, a pla-
teia será acomodada em me-
sas com cadeiras espaçadas ou 
camarotes - para que não haja 
contato direto entre as pessoas.
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Virada da Consciência 2020 tem programação até dia 30
No mês de celebração do 

Dia da Consciência Negra a ci-
dade de São Paulo obteve avan-
ços na implantação de políticas 
de combate ao racismo estru-
tural e institucional e no resga-
te da história da população ne-
gra. A entrada em vigor da Lei 
Municipal nº 17.503 que dá o 
nome de personalidades negras 
a 12 Centros de Educacionais 
Unificados (CEU), no último dia 
11, e o Decreto 50.749, que ins-
tituiu a Política Municipal de 
Prevenção e Combate ao Ra-
cismo Institucional, são pas-
sos importantes para contrapor 
uma prática que ao longo de sé-
culos foi sistematicamente apa-
gando da história, os registros 
da rica contribuição da popula-
ção negra e de seus expoentes 
na sociedade.

A cidade de São Paulo, em 
parceria com a Universidade 
Zumbi dos Palmares, promove a 
Virada da Consciência (VICO), 
com uma programação repleta 
de ações afirmativas que cele-
bram a cultura e a inclusão da 
população negra. A lista inclui 
atividades educativas, culturais 
e de resgate histórico das me-
mórias das lutas e de personali-
dades negras.

A Virada da Consciência co-
meçou na última segunda-fei-
ra (16) e segue até o dia 30. Por 

toda a capital haverá uma pro-
gramação de cursos, seminários 
e mesas de discussão abordando 
temas como Políticas Públicas 
de Igualdade Social, Sub-re pre-
sentação Negra e combate ao 
racismo estrutural. Diversas 
atrações culturais como exposi-
ções, performances, espetáculos 
de música, dança, teatro e inter-
venções urbanas como a proje-
ção de fotos e textos em prédios 
fazem parte da celebração.

Durante a Virada da Cons-
ciência, os 12 Centros de Educa-
cionais Unificados (CEU), as 
placas de identificação com os 
nomes dos homenageados. Entre 
eles o dramaturgo, escritor e po-
lítico, Abdias do Nascimento e 
a escritora Carolina Maria de 
Jesus, o advogado e ativista Luis 
Gama e o cantor e compositor 
Luiz Melodia.

Paralelamente a estas ações, 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação vai realizar capacitações 
e formações aos servidores mu-
nicipais sobre questões que tra-
tam das relações raciais nos am-
bientes de aprendizagem e a 
valorização da cultura e histó-
ria da população africana e afro -
brasileira em sala de aula.

A Secretaria Municipal da 
Saúde por meio da área técni-
ca de atenção à saúde da popu-
lação negra está desenvolvendo 

ações de conscientização para 
a prevenção de doenças e agra-
vos que são mais prevalentes 
nessa população, como a ane-
mia falciforme e a hipertensão. 
Profissionais da SMS vão pro-
mover ações extramuros com 
foco nestes temas.

A hipertensão, sem o con-
trole adequado provoca doenças 
como infarto e AVC que levam 
a morte. Um dado importante 
é que este fenômeno afeta ape-
nas a população negra que vive 
nas Américas, que em geral des-
cendem de negros que foram es-
cravizados, e não nos negros da 
África, que apresentam índices 
de prevalência de hipertensão 
compatíveis com os de outros 
grupos étnicos. Ou seja, há uma 
relação direta, portanto, entre 
maus tratos, má alimentação e 
estresse a que os negros escra-
vizados foram submetidos e o 
preconceito, após o período es-
cravagista, e os altos índices de 
prevalência da hipertensão nes-
sa população.

Confira a programação com-
pleta da Virada da Consciência 
no link abaixo: https:// 
www.dropbox.com/s/qbrss8dl 
v l i iqzs /11_17_2020-Relea-
se%20-%20Virada%20da%20
Consci%C3%AAncia%20vf%20
1 % 2 0 c o m % 2 0 p r o g r a m a % -
C3%A7%C3%A3o.pdf?dl=0


