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Áries: Você se incomoda com o que os outros 
lhe trazem, e aponta falhas e critica qualquer 
ajuda ou participação em suas atividades. 
Esta é uma visão bem egoísta.
Touro: Certas ideias não se encaixam bem, 
e você pode forçar as pessoas a aceitá-las. 
Entrar em discussões e impor seus pontos de 
vista é o pior caminho a percorrer.
Gêmeos: Ideias impositivas ou que desconsi-
derem as demais pessoas levarão a prejuízos 
no trabalho. É preciso repensar com prudên-
cia seus gestos diante dos outros.

Câncer: A insatisfação na relação amorosa 
leva você a se tornar muito crítico e impli-
cante com a pessoa amada. A rispidez e a 
imposição afastam as pessoas de você.
Leão: Você terá que se adaptar a mudanças 
bruscas na rotina e no trabalho. As relações 
familiares trazem algum incômodo, e não 
adiantará querer se impor sobre elas.
Virgem: Tome cuidado com aquilo que você 
fala e com a impropriedade de sua comunica-
ção. Nas relações afetivas, as palavras fora de 
hora geram afastamento.

Libra: As relações familiares irão tocar pontos 
delicados seus e você tenderá a revidar. Nos 
negócios, evite achar que você pode impor 
suas ideias.
Escorpião: Sua comunicação está impositiva 
e dogmática, com você impondo aquilo que 
lhe é mais conveniente. Portanto, tenha 
prudência com seus gestos e palavras.
Sagitário: Mercúrio aflige Plutão e cerca-o de 
pequenas intrigas, mal-entendidos e proble-
mas práticos com dinheiro. Cuidado com as 
palavras injustas e de calúnia.

Capricórnio: Momento de atrito com amigos 
e associados. Os outros não lhe entendem, e 
vice-versa. No trabalho, falta de entendimen-
to, condução confusa das ações práticas.
Aquário: Enganos podem ocorrer na avalia-
ção racional dos assuntos do trabalho. Você 
pode atuar inadvertidamente contra si e 
prejudicar metas que pretendia alcançar.
Peixes: Corrigir sua maneira de pensar será 
muito mais proveitoso do que tentar defender 
seus pontos de vista. Você verá falhas em 
seus pensamentos e concepções.
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Reflexões sonoras pandêmicas

Grandes clássicos da música gaúcha

Gustavo Telles no Ocidente Acústico

O músico Marcelo Corsetti sobe 
ao palco do Centro Histórico-
-Cultural Santa Casa (avenida 
Independência, 75) para apresen-
tar ao público seu novo álbum 
Kaynakani. O show é no sábado, 
às 20h, e tem ingressos disponí-
veis na plataforma Sympla, com 
valores a partir de R$ 30,00.
Reconhecido desde a déca-
da de 1990 por sua sonoridade 
que mistura o jazz e os ritmos 
tradicionais gaúchos, Corsetti 
apresenta no novo trabalho uma 
brincadeira sonora com as pala-
vras, traço característico do cria-

dor das bandas Xquinas e Tri-Óh. 
Desta vez, a pandemia foi o tema 
principal de suas composições.
Ao lado de Marcelo, o álbum traz 
nomes importantes da música 
gaúcha, como Bebeto Alves (fale-
cido no começo deste mês), Kiko 
Freitas e Marcelo Delacroix. Além 
disso, tem novos ares com a con-
tribuição da pianista Mel Souza, da 
cantora Paola Kirst e do multi-ins-
trumentista Pedro Borghetti. O 
caldeirão que mistura o novo e o 
tradicional nos traz uma reflexão 
de quem viu o mundo parar, mas 
ainda olha para o futuro.

O renomado cantor Elton Saldanha 
sobe ao palco do Theatro São Pe-
dro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta 
quarta-feira, às 21h, para o show 
especial Eu Sou do Sul. Algumas 
das mais conhecidas músicas 
gaúchas serão apresentadas ao 
público no espetáculo, que tem in-
gressos a partir de R$ 50,00, com 
opções de meia entrada, à venda 
no site da casa.
Acompanhado dos músicos Carlos 

Freitas, Elmer Fagundes, Gustavo 
Ortácio e Alemão do M’Bororé, El-
ton Saldanha presenteará o público 
com suas aclamadas músicas au-
torais Eu sou do Sul, Castelhana, A 
primeira vez, Entrando no M’bororé, 
Os cardeais, Não chora china véia 
e Bailanta do Tio Flor, dentre ou-
tras. Convidados especiais estarão 
presentes no palco, como Ernesto 
Fagundes, Daniel Torres, Érlon Pé-
ricles e Luiza Barbosa.

Hoje, aos 43, novo álbum de Gus-
tavo Telles, será lançado nesta 
quinta-feira, às 21h, no Bar Ociden-
te (avenida Osvaldo Aranha, 960). 
O show da série Ocidente Acústi-
co celebra a chegada do disco, gra-
vado entre maio de 2021 e julho de 
2022, ao formato físico. Ingressos 
no Sympla, a partir de R$ 25,00. 
Compositor, cantor e multi-ins-

trumentista, o ex-Pata de Elefante 
Gustavo sobe ao palcona compa-
nhia de convidados como Luciano 
Albo, Daniel Mossmann, Maurício 
Nader, King Jim e Rica Sabadini. A 
banda de Telles, Os Escolhidos, tem 
em sua atual formação os músi-
cos Eduardo Teles (guitarra), Tiago 
Rossoni (baixo) e Murilo Moura (te-
clados e voz).

Marcelo Corsetti lança seu álbum Kaynakani no CHC Santa Casa
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