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Áries: Um dia excelente para firmar uma orien-
tação profissional de longo prazo. O trabalho 
que você vem desenvolvendo aponta hoje para 
firmá-la. Incorpore a nova direção aos poucos. 
Touro: Momento para se envolver e se motivar 
por algum ideal, uma causa elevada ou algum 
crescimento que queira imprimir à sua própria 
pessoa. Você se transforma naturalmente. 
Gêmeos: Um dia propício para explorar o des-
conhecido, e se abrir a novas possibilidades, 
em especial quanto ao ambiente familiar e à 
relação com sua moradia. 

Câncer: As relações humanas são altamente 
estimuladas e você se reaproxima de pessoas 
queridas. Poderá viver com elas sentimentos 
cheios de energia e intensidade. 
Leão: Momento especial para transformar a 
situação financeira, a partir de mudanças no 
ambiente de trabalho. Você pode descobrir 
talentos e capacidades que lhe são inerentes. 
Virgem: Momento de transformação pessoal 
a partir dos sentimentos amorosos que está 
experimentando. Você terá que viver o que 
realmente se passa em seu coração. 

Libra: Um dia excepcionalmente favorável 
para você se soltar de antigos ressentimen-
tos. Os pesos mortos devem ser deixados para 
trás, em definitivo - mesmo os pesos grandes. 
Escorpião: A comunicação e o contato com as 
pessoas podem ser tremendamente revelado-
res para você. Aspectos de sua própria identi-
dade tornam-se mais claros aos seus olhos. 
Sagitário: Um dia positivo para o desenvolvi-
mento profissional. Possível melhoria das con-
dições financeiras, a partir do trabalho. Tenha 
como meta resultados maiores e bem efetivos. 

Capricórnio: O contato mais profundo com 
altas intuições e fortes valores favorece seu 
desenvolvimento. Pode ter que mudar algo 
em você parar melhor refletir tais valores. 
Aquário: Momento favorável para você desco-
brir o que se passa nas camadas profundas de 
sua psique. Você tende a se sentir incomoda-
do com isso, mas lhe fará muito bem. 
Peixes: As relações humanas tendem a se in-
tensificar, quanto aos sentimentos e tensões 
que nelas circulam. Deixe os preconceitos de 
lado e veja as relações como elas são.
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Voz gaúcha que conquistou o jazz de NY

Liana Timm coloca o canto para fora

Revivendo o Trem Azul de Elis Regina

Gaúcha de Cachoeira do Sul radi-
cada em Nova York, Jamile ater-
rissa em Porto Alegre e canta na 
quinta-feira, às 21h, no Espaço 373 
(rua Comendador Coruja, 373). 
Além de clássicos do jazz e da 
MPB, a cantora promove Never Will 
I Marry, música lançada este ano 
ao lado do guitarrista Tony Davis.
Em 2019, Jamile lançou seu primei-
ro álbum, If You Could See Me Now, 
unindo as sonoridades típicas do 
formato norte-americano do jazz 
a doses generosas de brasilidade. 

Depois de cursar Música na Ufrgs, 
em 2017 Jamile foi fazer mes-
trado em Jazz na City College de 
Nova York. Ela chamou a atenção 
do apresentador Jimmy Fallon, que 
subiu ao palco para um dueto, 
e tem cantado em alguns dos mais 
renomados clubes de jazz do mun-
do. A cantora estará também na 
Biblioteca Pública do Estado (rua 
Riachuelo, 1.190), na quarta-feira, 
às 19h, dentro do projeto Chapéu 
Acústico, com entrada franca me-
diante doação espontânea.

A artista gaúcha multimídia Liana 
Timm coloca em evidência sua 
veia musical, ao lado de Gilberto 
Oliveira , na apresentação Música 
e Poesia – Sonoridades do Brasil 
e Portugal, nesta quinta-feira, às 
20h, na Maria Lisboa Casa do Fado 
(rua Olavo Bilac, 198). Ingressos por 
R$ 60,00. Reservas pelo telefone 
(51) 98482-1871. Liana mescla in-
fluências portuguesas e brasileiras 

na música e na literatura. Entre as 
canções, estão Fanatismo, de Fag-
ner e Florbela Espanca; Casa Bra-
sileira, de Geraldo Azevedo; Quase 
um Fado, de Rodrigo Maranhão; e 
Nem às Paredes Confesso, de Fer-
re Trindade, Artur Ribeiro e Max. Já 
entre os poemas, Liana trará textos 
de Álvaro de Campos, Camões, 
Gregório de Matos e Mario Quinta-
na, entre outros.

Nesta quinta-feira, Rosana Marques 
e banda revivem o show Trem Azul, 
de Elis Regina, após 40 anos do 
lançamento do álbum de mesmo 
nome. O espetáculo no Multipalco 
Eva Sopher do Theatro São Pedro 
(Praça Mal. Deodoro, S/N), começa 
às 20h, com ingressos a partir de 
R$ 40,00 pelo site da instituição.

Há 40 anos, também, Elis nos dei-
xava e reinterpretar este show é 
uma forma de relembrar um perío-
do muito importante da MPB, que 
segue influente nos dias atuais. Se-
rão homenageadas canções como 
Vivendo e aprendendo a jogar, Alô 
alô marciano,  Se eu quiser falar 
com Deus e Valsa de Eurídice.

Show de Jamile no Espaço 373 promete unir jazz e brasilidades
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