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Filha de Telma Costa e sobrinha de Sueli
Costa, Fernanda Cunha é uma cantora com
trabalho reconhecido no exterior. No Brasil,
sua bela voz pode ser apreciada em discos
nos quais interpretou mestres da MPB, entre
eles Noel Rosa, Tom Jobim, Ivan Lins e
Antônio Adolfo. Agora, em Fernanda Cunha
canta Filó Machado, ela homenageia o
compositor paulista que andava meio
esquecido, mas admirado por dois gigantes
da música internacional, Michel Legrand e
Paul Mauriat. No CD, a ser lançado neste
fim de semana em plataformas digitais,
acompanhada por seu quarteto, ela
imprime o estilo que a caracteriza, em Vale
o escrito e Perfume de cebola, compostas
com Aldir Blanc e Cacaso respectivamente;
e nas menos conhecidas Rainha da noite,
Jogral e Carmens e Consuelos, que evoca
cenas da ópera Carmem, de George Bizet.
(Irlam Rocha Lima)

LENDO DE CABEÇA PARA BAIXO
DE JO PLATT. TRADUÇÃO: ÂNGELA PESSÔA.
EDITORA ROCCO. 288 PÁGINAS.

Logo no livro de estreia, a britânica Jo Platt
vendeu 15 mil exemplares. A obra traz a
história de Rosalind Shaw, abandonada pelo
noivo no altar logo no início da trama.
Entregue à depressão, Ros aceita o convite
para trabalhar numa livraria no interior.
Chegando à cidade, conhece novos amigos e
acaba se surpreendendo ao apaixonar-se
por um vizinho misterioso. A narrativa
direta e clara de Jo Platt agradou os leitores
de vários países.

TEU MUNDO NÃO CABE
NOS MEUS OLHOS
(BRASIL, 2018). DE PAULO NASCIMENTO.
COM EDSON CELULARI, SOLEDAD VILLAMIL,
GIOVANA ECHEVERRIA E LEONARDO
MEDEIROS. PARIS FILMES, DRAMA,
94MIN. NÃO RECOMENDADO PARA
MENORES DE 10 ANOS.

No bairro do Bixiga, o chef de cozinha cego
Vitório (Celulari) sobressai servindo a melhor
pizza da região paulistana. Um assalto e o
impasse de, a partir da cirurgia, voltar a
enxergar mexem com a tranquilidade do
pizzaiolo casado com Clarice (Villamil) e pai
de Alícia (Echeverria). Enquanto há quem não
apoie a investida médica, ainda pouco
testada, há quem se arvore em ver melhor
destino para o cinquentão. No melodrama
não muito bem urdido, Leonardo Medeiros
(morto no ano passado, aos 42 anos) é um
destaque, ao zelar pela felicidade do patrão e
amigo. (Ricardo Daehn)
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EM TEMPOS de guerra e de conflitos

que atordoam, ansiarás pela paz. Em
tempos prolongados de paz, ansiarás
por alguma encrenca que te tire do
estado letárgico. Assim declara tua
própria humanidade que o lugar que
te corresponde no Universo é o de ser
uma espécie de fiscal de fronteira,
construindo tua realidade, em parte
como resultado das circunstâncias
que moldam tua existência, outra
parte como resultado das decisões

que tomares. Em ti se erguem,
assustadoras, as vozes morais que te
ameaçam com o sentimento de culpa
se fizeres isso ou aquilo. Em ti se
erguem, tentadoras, as vozes amorais
de tua própria condição humana,
cientes de que deves continuar
administrando as ondas
incongruentes do bem, do mal e da
indiferença. Ser humano não é para
animais nem tampouco para anjos, só
para nós.

ÁRIES (21/03 a 20/04)

LIBRA (23/09 a 22/10)

De vez em quando, um murro na
mesa e a elevação do tom da voz são
meios eficientes de voltar tudo a uma
dimensão onde a vida flua da melhor
maneira possível. Esses recursos, no entanto,
hão de ser considerados excepcionais.

Monitore suas boas intenções e
melhores desejos também, porque
carregam no ventre um tanto de
negligência com os detalhes. Aceite as
orientações que as pessoas oferecem, mesmo
que venham na forma de eventuais ofensas.

TOURO (21/04 a 20/05)

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É impossível estar sempre no domínio
da situação, essa é uma pretensão que
há de ser monitorada por você,
porque quando surgir na consciência será
indicativo de que você vai levar uma rasteira
a qualquer momento.

São tantas coisas requerendo sua
atenção ao mesmo tempo que, muito
provavelmente, a tensão vai, em
primeiro lugar, confundir e irritar você. Num
segundo momento, porém, a mesma tensão
motivará você a arrumar tudo.

Preservar os relacionamentos em
bom estado não é o mesmo que ter de
concordar com aquilo que, nas suas
vísceras, produz rejeição. Ainda que a
sinceridade provoque conflitos, ela é
preferível a concordar com o inaceitável.

Você deseja o que você deseja e
mesmo que o intelecto apresente as
dificuldades e obstáculos, ainda assim
a força dos desejos continuará em alta.
Enfiar os pés pelas mãos é algo comum
nesse estado de coisas.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

LEÃO (22/07 a 22/08)

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

VIRGEM (23/08 a 22/09)

PEIXES (20/02 a 20/03)

A tensão há de ser aproveitada de
forma positiva. Por isso, se contenha
para não se envolver em disputas
contraproducentes e, ao mesmo tempo,
arregace as mangas e faça mais do que
normalmente faria. Isso vai ajudar.

Nada de grandioso nunca acontecerá
sem dar pequenos passos cotidianos
que consolidem a plataforma sobre a
qual, aí sim, os grandes projetos se
desenvolvam. A maior parte do tempo é tudo
pequeno, mas não inútil.
É impossível manter uma atitude
comedida diante de fatos que se
mostram ameaçadores para seus
projetos e desejos. Reações, mesmo que
desmedidas, são adequadas nesse estado de
coisas. Isso passa com relativa rapidez.

Finalize aquilo que você não quer
mais fazendo parte de sua vida. Esta é
a melhor hora para cortar qualquer
mal pela raiz, sem compaixão, ciente de que
precisa se livrar da âncora que amarra ao
passado.
Ainda que pelo intelecto você
reconheça que não seria propício
soltar o verbo, ao mesmo tempo sua
alma carrega sentimentos fortes no ventre e,
de alguma maneira, esses precisam
encontrar uma via de expressão.

Agora é um daqueles momentos em
que sua alma não enxerga razão
alguma para se conter ou ter paciência
com o que está funcionando mal. Agora é um
daqueles momentos em que a alma precisa
intervir com força e mudar tudo.

