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HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Procure fazer as atividades profissionais no 
seu limite. Não se julgue por algo desneces-
sário, poderá aborrecer o coração.

Descoberta de habilidade profissional 
com êxito. Possibilidade de viagens com 
familiares.

Câncer - 21 jun a 20 jul
A insegurança para a argumentação trará re-
sultados não satisfatórios. Procures harmoni-
zar-se com os familiares.

Libra - 23 set a 22 out
Fase momentânea de embaraço na atividade 
profissional. A fé sempre orientará e mostra-
rá o caminho a seguir. 

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Mudanças repentinas na área profissional. A 
alteração de ânimo poderá alterar o estado 
emocional.

Touro - 21 abr a 20 mai

Use sua força para atingir metas na profissão. 
O aprimoramento na vida social mostrará o 
caminho a seguir.

Leão - 21 jul a 22 ago

Transformação necessária nas atividades 
profissionais. Momento de reflexão nas esco-
lhas das amizades.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A impulsividade poderá trazer obstáculos. 
Cuide-se. Coragem e força para enfrentar no-
vos desafios.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Usar a imaginação e a inteligência ajudarão 
alcançar o sucesso. Boas ideias surgirão na 
relação amorosa.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
Qualquer que seja a atividade profissional 
terá resultados positivos. Boas notícias no 
campo afetivo.

Virgem - 23 ago a 22 set
Possibilidade de fazer várias tarefas ao mes-
mo tempo. Usar a razão para solucionar con-
flitos amorosos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
A preocupação pelo outro no trabalho pode-
rá prejudicar seus objetivos. A sensibilidade 
ajudará a manter a harmonia no lar.

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
12/2 a 

18/2

Por Naiá Giannocaro

A magia do alecrim!
O alecrim é uma das plantas mais conhecidas no mundo 
místico, muito famoso por suas propriedades protetoras!

Pode ser usado de muitas maneiras, desde chás, oferen-
das, defumações, como incenso e muito mais.

Atrai prosperidade, proteção, combate negatividade, o 
desânimo e a depressão.

O alecrim é puro fogo, então ajudará em muitos feitiços 
e rituais que precisam de energia!!

E você, de que forma usa essa erva tão poderosa?

Tenham uma abençoada semana!

Clubes de Leitura e do Audiolivro são opções 
on-line nas programações da Biblioteca de 

São Paulo e da Biblioteca Parque Villa-Lobos
Em fevereiro, com obras de 

temáticas variadas, os Clubes de 
Leitura e Clubes do Audiolivro 
da Biblioteca de São Paulo 
(BSP) e da Biblioteca Parque 
Villa-Lobos (BVL), são opções 
gratuitas e on-line para quem 
gosta de Literatura. Entre os 
livros selecionados para os de-
bates, destaque para “Enterre 
seus Mortos”, de Ana Paula 
Maia, vencedor do Prêmio São 
Paulo de Literatura (2019). 
Para participar, é necessário fa-
zer inscrição, respectivamen-
te, pelos links www.bsp.org.br/
inscricao e www.bvl.org.br/ins-
cricao. As vagas são limitadas. 
A BSP e a BVL são equipamen-
tos da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, geridos pela 
Organização Social SP Leituras 
– eleita pelo terceiro ano conse-
cutivo uma das 100 Melhores 
ONGs do Brasil.

 O Clube de Leitura é rea-
lizado em parceria com a Com-
panhia das Letras e o Clube do 
Audiolivro, com a Toca Livros. 
No Clube de Leitura, os primei-
ros inscritos receberão instru-
ções para baixar o título gratui-
tamente. No caso do Clube do 
Audiolivro, indicado para jovens 
entre 11 e 14 anos, quem garan-
tir sua vaga receberá instruções 
para realizar o empréstimo da 
obra em questão, também de 
forma gratuita. E, a partir des-
te mês, o participante terá de 
ser sócio da biblioteca para ou-
vir o livro. Importante lembrar 
que a carteirinha pode ser feita 
presencialmente ou em nossos 
sites, de forma simples e rápi-
da, clicando em www.bsp.org.br/ 
cadastro-online/ e www.bvl.org.br/ 
cadastro-online/. Confira, a se-
guir, cada uma das obras e seus 
respectivos clubes, com media-
ção das equipes das bibliotecas.

 Em fevereiro, o Clube do 
Audiolivro trará “Histórias do 
Brasil” e “O Mágico de Oz” 
para o centro dos debates on-li-
ne promovidos pela BVL e pela 
BSP, respectivamente. No pri-
meiro título, o autor reúne len-
das do Folclore nacional e até 
cantigas de roda. No segundo, a 
clássica aventura tem como pro-
tagonista a órfã Dorothy, que 

é levada para uma terra má-
gica. Pelo caminho, ela encon-
tra personagens que tornam a 
aventura ainda mais eletrizan-
te. No Clube de Leitura, “Todos 
os Santos”, sétimo romance de 
Adriana Lisboa, será o tema 
e, na BVL, “Enterrem seus 
Mortos”, de Ana Paula Maia; 
a escritora recebeu também o 
Prêmio São Paulo de Literatura 
por “Assim na Terra como 
Embaixo da Terra” (2018).

Com a necessidade de es-
timular o distanciamento so-
cial e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo 

Coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
criou o #Culturaemcasa, que 
amplia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos. 
Vale acrescentar que a BSP e 
a BVL estão retomando as ati-
vidades presenciais de progra-
mação cultural gradualmente, 
com capacidade de atendimen-
to reduzida e respeitando os 
protocolos de saúde. Para sa-
ber mais sobre a programação 
das duas bibliotecas, acesse os 
sites www.bsp.org.br e www.
bvl.org.br, além de nossas re-
des sociais.
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Clube de Leitura na BSP

No final de janeiro, DILSINHO 
anunciou um novo passo em sua 
carreira profissional, o de se tor-
nar empresário - além de can-
tor, músico e compositor. Sua 
primeira aposta é Pedro Felipe, 
que era seu backing vocal e lan-
çou sua carreira no dia 19 janei-
ro de 2021, apresentando a mú-
sica “Uma Noite”, 
do projeto solo 
“Deus, Eu e Você. 
No dia 5 de feve-
reiro, Pedro Felipe 
lançou “Dormindo 
no Sofá”, que tem 
participação espe-
cial de Dilsinho. 
Link de “Dormindo 
no Sofá”: https://
w w w. y o u t u b e . 
com/watch?v=LN-
nUl4d2pjA - Pedro 
e Dilsinho compu-
seram juntos a fai-
xa, que traz em seus 
versos a história de 
um relacionamento 
que chegou ao fim por conta de 
um erro cometido, e um dos en-
volvidos reconhece, se arrepen-
de e quer voltar “Dormindo no 
Sofá” já está disponível em to-
das as plataformas digitais, e a 
canção é a segunda faixa lança-
da do projeto “Deus, Eu e Você”, 
que teve participações espe-
ciais de Dilsinho, Rodriguinho e 
Ávine Vinny.

O mercado musical está em 
constante mudança e a cada 
dia, novos artistas surgem. No 
entanto, apenas os melhores 
conseguem alcançar o sucesso 
e, de sucesso, JOÃO BOSCO E 
GABRIEL entendem. Com ape-
nas 2 anos de carreira, os amigos 
estão se preparando para gravar 
o quarto álbum. No dia 3 de fe-
vereiro, a dupla registrou, em 
Goiânia, o DVD “Cola Aqui com 
João Bosco e Gabriel”. Sob di-
reção geral de Rafael Vannucci 
e Dudu Oliveira, o projeto con-
ta com a ilustre participação 

de Flay (famosa 
por sua participa-
ção no BBB20), MC 
Rogerinho e Diego 
& Victor Hugo. 
Prometendo iniciar 
a nova fase musical 
da dupla, o álbum 
conta com 11 músi-
cas totalmente iné-
ditas, que contarão 
histórias que vão 
desde o início de um 
grande amor, até a 
superação após um 

término traumático.

O mais recente single do 
TURMA DO PAGODE, a fai-
xa “Faz um Coração Aí”, foi a 
música mais tocada nas rádios 
de todo o país no mês de janei-
ro. “Faz um Coração Aí” faz 

parte do mais recente trabalho 
da Turma do Pagode, o DVD 
Turma no Quintal. Gravado 
no final de outubro de 2020 na 
Vila dos Ingleses, em São Paulo, 
o DVD é um retorno às raízes 
do grupo que iniciou a carrei-
ra despretensiosamente em ro-
das de samba nos quintais e ba-
res da cidade de São Paulo. O 
repertório de Turma no Quintal 

conta com 9 canções 
inéditas do sam-
ba romântico e mú-
sicas contagiantes, 
além de medleys de 
clássicos do sam-
ba e pagode, e par-
ticipações especiais 
de Tiee, Os Prettos, 
Menos é Mais e Vou 
pro Sereno.

Fundo De Quin-
tal, Raimundos e 
Hungria levam a 
Folia 2021 para a 

TV. Homenagem ao sambista 
UBIRANY E O FUNDO DE 
QUINTAL com registro come-
morativo dos Raimundos: o ca-
nal de TV por assinatura Music 
Box Brazil preparou progra-
mação diversificada de C faze-
rarnaval, para animar os foli-
ões impedidos de aglomerações 
nas ruas este ano. O especial 
vai ao ar entre 12 e 16 de fe-
vereiro, das 20h30 à meia-noi-
te, e em horários alternativos. 
Os músicos Digão (Raimundos), 
Leandro Lehart (Art Popular), 
a rapper Kmilla CDD, a jovem 

popstar Lary e Andrezinho 
(Molejo) se revezam como VJs, 
para comandar o “abre-alas” 
de shows, acústicos, videocli-
pes, jam sessions e documentá-
rios, distribuí dos em cinco dias 
temáticos.

Nessa sexta-feira (12), o Música 
na Band apresenta o álbum 
“O Embaixador The Legacy”, 
de GUSTTAVO LIMA. O dis-
co inclui 13 faixas, entre elas, 
as inéditas “Duas da Manhã”, 
“Acabou”, “Até Ontem” e a re-
gravação do sucesso “60 Se-
gundos”. Registrado no dia 
28 de julho na Villa Cavalcare 
(Goiânia, GO), o projeto foi ela-
borado em dois meses. A confec-
ção da cenografia, inspirada na 
série Game Of Thrones, durou 
26 dias e toda montagem foi re-
alizada em menos de uma sema-
na. Na internet, Gusttavo Lima 
é um dos cantores brasileiros 
mais populares da atualida-
de. Só no Instagram, o sertane-
jo contabiliza mais de 37 mi-
lhões de seguidores. Música na 
Band vai ao ar nesta sexta-feira, 
às 22h45, na tela da Band, com 
apresentação de Zeca Camargo.

Na última terça-feira (9), a bai-
larina e atriz carioca MARI-
LENA ANSALDI morreu, aos 
87 anos devido a complicações 
pulmonares. A informação foi 
divulgada no Instagram do di-
retor teatral José Possi Neto, 
amigo da artista. Ansaldi, filha 
de pai e mãe artistas, iniciou 
sua carreira após ingressar na 
Escola de Dança de São Paulo, 
em 1951, e ficou conhecida como 
um dos primeiros e maiores no-
mes a compor o Corpo de Baile 
do Theatro Municipal de São 
Paulo. A artista se destacou por 
realizar e produzir os primei-
ros espetáculos brasileiros do 
teatro-dança.
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