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Áries: Você passa a confiar mais em um futuro 
positivo e que lhe resgate dessa vida sem sen-
tido. Os relacionamentos se firmam em seu 
lado melhor, e isso lhe ajudará também.
Touro: Você se acerta em suas rotinas e se 
sente muito melhor. Confie mais em projetos 
de longo prazo, inclusive no trabalho. Você 
pode começar a se livrar de muitos problemas.
Gêmeos: Sua carreira profissional começa 
a se desenvolver com mais desenvoltura e 
efetividade. No amor, os sentimentos afetivos 
se definem e você pode colocá-los em prática.

Câncer: As viagens, pela geografia do planeta 
ou pelos campos da imaginação, voltam a ser 
favorecidas, e também os estudos e a ativida-
de filosófica e espiritual. Vá em frente.
Leão: Os negócios prosperam novamente. 
Os contatos, comunicações e estudos são 
favorecidos. Sua vida ganha em dinamismo e 
diversão, de muitas maneiras.
Virgem: As relações e parcerias se estabele-
cem em direção a um futuro bastante promis-
sor. Os assuntos financeiros vão melhor, agora 
que se decidiu a novos negócios e atividades.

Libra: Júpiter direto indica retomada da con-
fiança e da auto-estima, com o quê o conjunto 
de sua vida volta a caminhar para adiante. 
Agora, as decisões lhe são possíveis.
Escorpião: Não caia nas confusões, armadi-
lhas e enganos da situação familiar. Viva o 
amor com mais grandeza e plenitude, agora 
que os sentimentos se definem e estabilizam.
Sagitário: A situação familiar e de moradia co-
meça a se decidir a seu favor. Será tudo mais 
fácil do que você imaginava antes. Os projetos 
para o futuro ganham força e boa direção.

Capricórnio: As relações de trabalho se definem 
a seu favor, permitindo começar novos projetos 
e abrir perspectivas boas para o futuro próximo. 
Termine de aperfeiçoar sua comunicação.
Aquário: Melhoria da situação financeira, pois 
os problemas começam a mostrar como podem 
ser resolvidos. Abertura dos horizontes para a 
sua mente e a orientação espiritual de vida.
Peixes: Júpiter, seu regente, indica a retomada 
da vontade de viver e da esperança para um 
futuro renovado e positivo. A facilidade de 
relação íntima lhe dará novo sabor de viver.
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Exposição de Trampo na Trensurb

Na polirritmia do afrobeat

Música na UFCSPA com Érico Moura 

O celebrado artista visual Luis 
Flavio Vitola, o Trampo, está ten-
do seu trabalho exposto na Ga-
leria Xico Stockinger, no túnel de 
acesso à plataforma da Estação 
Rodoviária da Trensurb (Largo 
Vespasiano Júlio Veppo, 70). A 
exposição Mosaico Fractal ficará 
exposta no espaço até o dia 28 
de fevereiro de 2023, diariamente 
das 5h às 23h20min.
Trampo, artista que ocupará o 
espaço pelos próximos meses, 
é um dos pioneiros na arte do 
grafite em Porto Alegre. Com seu 
estilo único e traço marcante, ele 

já foi reconhecido em grandes 
exposições nacionais e inter-
nacionais, em espaços como 
o Santander Cultural, em Porto 
Alegre, e a Galeria Choque Cul-
tural e Paço das Artes, em São 
Paulo. Nascido em Porto Alegre 
em 1972, Luis Flavio ‘Trampo’ é 
artista visual, arte-educador e 
ativista social. Graffiti, muralismo, 
tattoo, skate e graffiti são as ba-
ses que sustentam o trabalho do 
artista veterano, que, ao longo de 
30 anos de estrada, carrega na 
bagagem a vivência de um eterno 
pesquisador da cultura popular.

Na próxima quarta-feira, o cantor 
Jorge Foques faz apresentação 
no Foyer Nobre do Theatro São 
Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), 
às 12h30min, dentro do projeto 
Musical Évora. Com entrada fran-
ca, o músico sobe ao palco ao 
lado de Luiz Souza (contrabaixo), 
Alexandre Lemos (congas), Paulo 
Romeu (djembe), Marco Farias 
(piano), com performance de 

Renata Mouray, para apresenta-
ção especial do Dia da Consciên-
cia Negra. Passando pelo violão, 
acordeon, piano e violino, Jorge 
traz Ayò para o público, uma 
apresentação com temas criados 
em português, iorubá, cinyanja, 
contendo a polirritmia do afro-
beat, bem como expressões uti-
lizadas como parte integrante da 
cultura brasileira.

O cantor, compositor e instrumen-
tista Érico Moura faz show no Tea-
tro Moacyr Scliar, na UFCSPA (rua 
Sarmento Leite, 245), na quarta-
-feira, às 20h. Com entrada gratui-
ta, o músico apresenta ao público 
seu mais recente espetáculo, Flu-
xo, que traz pitadas de MPB, rock, 
passando pelo pop e folk.
Intimista e minimalista, o artista 
se debruça sobre seu repertório 
autoral, costurando canções de 
seus três álbuns e apresentando 

novos singles, como por exem-
plo Rosa, lançada em setembro 
de 2022. Acompanhado pelo 
multi-instrumentista Gian Becker 
ao piano, trompete e backing vo-
cal, Érico traz seu violão prepa-
rado com afinações inusitadas, 
criando uma atmosfera pampea-
na. A apresentação faz parte do 
projeto Música na UFCSPA, que 
está retornado ao formato pre-
sencial após os piores momentos 
da pandemia.

Mosaico Fractal permanece no espaço até 28 de fevereiro de 2023
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