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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn
Intenções.
Faça alguns planos.

Controle a tendência a estar mais
sonhador e vendo tudo de um
prisma exageradamente positivo.
O momento é de muita habilidade
com equipamentos modernos e
coisas avançadas. Aumento da
sensibilidade com a Lua em Peixes.
53/653 - Azul.

Dicionário dos sonhos
LUA - Nova, reconciliação. Crescente, muito amor
na vida. Cheia, felicidade no jogo, fortuna e amores
correspondidos. Minguante, separação e vitalidade
física diminuída. Brilhante, casamento próximo.
Avermelhada, doença. Ensanguentada, perigo de
acidente. Números da sorte: 36, 49, 57, 61 e 80.

Simpatias que funcionam
Patuá do sucesso: Faça um saquinho vermelho
e dentro dele coloque 3 dentes pequenos de alho
e 2 folhinhas de louro. Junte um papel branco
com o nome do santo de sua devoção e um outro
com o Pai-Nosso e seu nome completo. Feche
o saquinho com linha vermelha. Carregue-o
sempre com você.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

À noite emoções ruins serão superadas
e quaisquer ressentimentos devem
ficar em segundo plano no final desta
terça. Curta a sua intimidade e trate
daquilo que realmente importa e lhe
dê satisfação. Terá elevação e reconhecimento pessoal no ambiente em
que vive. 14/314 - Verde.

A Lua em Peixes aconselha a ter
cuidado no uso da palavra no final do
dia. Evite o individualismo aceitando
os seus limites e respeitando opiniões. À tarde, será bom pedir ajuda
e colaboração, pois a tendência é que
se consiga qualquer apoio desejado.
78/978 - Cinza.

Ainda pode haver alguma dispersão
e não é uma boa hora para tentar
se organizar ou colocar as coisas
em seus devidos lugares, como
se deseja. A falta de paciência e a
agressividade surgem como reação a
um sentido pessoal de inferioridade.
59/759 - Cinza.

Cuidado na relação com as outras
pessoas, pois o final do dia pode
acarretar desentendimentos. Há a
necessidade de maior cuidado na
condução da rotina. Sua sensibilidade exagerada pode acabar lhe
criando problemas no relacionamento sentimental. 76/576 - branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Junho de 2018. Dia de São Bonifácio (apóstolo dos Germanos),
São Fernando de Portugal, Santa Círia e Dia do Anjo Mahasiah, cuja virtude é a
generosidade. Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, Dia Internacional do Cacau e Dia Universal de Deus. Hoje aniversaria o cantor e
compositor Erasmo Carlos que nasceu em 1940, a cantora Wanderléia que faz
72 anos e o ator Mark Wahlberg, que nasceu em Boston em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem um caráter forte e determinado, é independente, confiante, refinado e sociável. Pode ser uma
pessoa dramática, mas realista, sabendo combinar negócios e prazer.
Tem facilidade para aprender e gosta de comunicar aos demais seus
conhecimentos. Possui um irresistível impulso para fugir à estagnação
e mudar sempre, em todas as áreas da vida. O raciocínio lógico lhe
será sempre produtivo, mas não deverá negar a tendência à percepção
mágica das coisas que lhe inspira constantemente. No lado negativo
deve evitar ser voluntarioso ou obstinado, pois poderá se tornar pouco
comunicativo.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

O continente da Itália
Volume atmosférico
responsável pelo
tempo aberto e firme
Adepta da
religião
codificada
pelo Corão

© Revistas COQUETEL
Característica da
pele bem
hidratada

Sair do
(?), melhorar de
vida (pop.)

Folhas de (?), latas
Estudo que abrange a
criação de materiais
em escala reduzida

Círculo
brilhante
que envolve o Sol
Diz-se de
cabelo
crespo
alourado

Cinza,
em inglês
Elétron
(símbolo)

Homem,
em inglês
Neodímio
(símbolo)

Aquele que
presencia
uma ocorrência

Sucesso
da cantora
Ludmilla

Liame;
atilho
Espaço público (pl.)
Amarelo e
vermelho
Quedad'água

O emprego
de restos
de comida
na fertilização da
terra
Gruta;
caverna

Ulysses
Cruz, diretor teatral
paulista

Aparelho
que reproduzia o LP

Publicação periódica (pl.)

1.101, em
romanos
Alfândega
Filho, em
inglês
Objetivo,
em inglês
Io, para
Júpiter
Vasilha para líquidos

Caminho
(fig.)
Artifício
fraudulento
que pode
eliminar o
aluno no
Enem

Dirigente
de universidade
Estudar
(?) Mirim,
cidade (SP)
Prefixo de
"envolver"
Personagem de
"Vila Sésamo" (TV)

(?) ortopédico:
corretor de postura
Luminária presa à
parede (pl.)
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Solução

L

A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a energia
que a Lua Cheia em Peixes produz.
Momento é muito propício para tratamento de saúde e o restabelecimento
das energias vitais. Calma diante das
dificuldades agindo apenas se tiver
certeza. 49/749 - Amarelo.

Marte em seu signo dá energia que
leva ao poder, aumentando a força de
vontade e criatividade. A capacidade
de liderança pode ser confundida
com autoritarismo. Tome todo o
cuidado para não magoar pessoas
queridas, procure agir de forma
generosa. 96/396 - Branco.

A Lua em Peixes pode fazer enxergar as coisas de forma a conduzir
de forma diferente a rotina e os
compromissos. A falta de paciência
e a agressividade e um sentido pessoal de inferioridade podem surgir
no comportamento. Precisará se
adaptar a novos ambientes que farão
parte de sua vida. 89/689 - Amarelo.

www.coquetel.com.br

F

A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade para usar a
energia que a Lua Cheia em Peixes
produz. Uma nova forma de ver as
coisas pode melhorar os relacionamentos sentimentais. Algo novo que
fizer poderá ser muito favorável na
vida social e sentimental. 02/902
- Azul.

Atenha-se a escolher os parceiros
certos para os negócios que pretende.
O momento é de habilidade na lida
com coisas modernas e inovadoras.
Uma situação nova pode surgir para
ajudar a aumentar seus ganhos materiais com o Sol na casa da fortuna.
99/699 - Azul.
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A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a
energia que a Lua Cheia em Peixes
produz. Há muita disposição para
alcançar o que deseja, mas não
exagere. Permaneça com a família,
dando atenção a todos que estão
próximos. 95/995 - Azul.

Renato Wiemer

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua ingressa em Peixes às 07h55 da manhã desta terça-feira.
A parte da manhã é de muita sensibilidade e habilidade, para usar a energia que a Lua Cheia em Peixes produz.
Ainda pode haver alguma dispersão e não é uma boa hora para tentar se organizar ou colocar as coisas em seus
devidos lugares, como se deseja. À tarde, será bom pedir ajuda e colaboração, pois a tendência é que se consiga
qualquer apoio desejado. À noite emoções ruins serão superadas e quaisquer ressentimentos devem ficar em
segundo plano no final desta terça.
O Sol no signo de Gêmeos ajuda
a reorganizar e dando movimento
a sua vida. Dedique mais tempo
as suas atividades e as conquistas
pessoais evitando a dispersão. A
inquietação leva a procurar soluções
e gera tensões com a Lua em Peixes.
65/465 - Verde.

Serviço: Teatro Eva Herz (Conjunto Nacional), Av.
Paulista, 2.073, Bela Vista, tel. 3170-4059. Sábados às
21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30
(meia). Até 29/7.
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O espetáculo “Aqui Jaz Henry” estreia
no próximo dia 9 e conta a estória de
um homem que acabou de morrer e
tenta explicar uma série de fatos sobre
a existência humana. Nem ele mesmo
sabe o que é verdade e nem teria como
saber, pois mente a respeito tudo, até

sobre a própria mentira. Renato Wiemer
traduziu a escrita polissêmica do autor
canadense Daniel MacIvor (conhecido
no Brasil pelas peças In On It, A Primeira Vista e Cine Monstro).

Serviço: Teatro Cacilba Becker, R. Tito,
295, Lapa, tel. 3864-4513. Segunda (11), às
20h. Teatro de Contêiner Mungunzá, R. dos
Gusmões, 43, Luz. De segunda (8) a quarta
(10) às 19h. Entrada franca.

3/aim — ash — bom — man — son. 4/ênio — halo. 9/arandelas.

Horóscopo

Reestreia

criadas e desenvolvidas a partir
da pergunta/provocação: o que
sou quando um homem está sobre
mim e o que sinto quando vejo um
homem, elaboradas pela Cia 4 pra
Nada para as três coreógrafas convidadas. Após a criação individual
e sem restrições, as coreógrafas
foram para a cidade de Ribeirão
Preto (em diferentes datas) e
ensinaram as coreografias para os
três atores e bailarinos integrantes
do espetáculo.

A

Regina Drumond

Cia. 4 pra Nada apresenta [H3O]mens.

A investigação particular do que
é ser homem, do homem diante
de outro homem, e dançando para
outro homem é o ponto de partida
de [H3O]mens, espetáculo de dança
que mescla teatro, performance e
música. Montagem com direção
de Carlos Canhameiro, da Cia Les
Commediens Tropicales.
Em [H3O]mens, os atores e bailarinos André D.O., Rafael Bougleux
e Rafael Ravi levam à cena – completamente nus – as coreografias de
Morena Nascimento (bailarina que
já integrou a Wuppertal Tanztheater
da coreógrafa Pina Bausch), Andreia Yonashiro e Maristela Estrela.
As coreografias do espetáculo foram
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Este é um momento de planejamento e ação. Avalie onde você está,
e, então, decida em que direção deseja prosseguir. O questionamento
é bom. Fazer uma pausa e se interiorizar é bom, mas não pare aí por
muito tempo. Permita que surjam os insights e que o guiem, e confie
neste próximo passo.
Uma vez que tenha se comprometido com um processo, permita-lhe
o tempo para se revelar e dê passos a cada dia em seu desdobramento.
Você tem a capacidade de atrair o que precisa. Seu árduo trabalho
valerá a pena, pois estes sonhos estão ancorados na realidade e o seu
projeto será bem sucedido. Reivindique hoje a propriedade destas
intenções e sorria enquanto estes objetivos começam a se manifestar
diante dos seus olhos.
Pensamento para hoje: Tudo começa com um plano. Permita que os
insights e a sua sabedoria interior lhe tragam a iluminação e, então,
aja de acordo e observe enquanto a magia acontece.
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Por favor, respeite os créditos ao compartilhar

Dança

Divulgação

Divulgação

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés 1387, Sumaré, 270, tel. 3868- 2535 Sábados
às 18h30. Ingresso: R$ 60. Até 28/7.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153,
Bela Vista. Quinta (23, 28 e 5/7) e sábado (23, 30 e 7/7), às
21h, sexta (22, 29 e 6/7), às 21h30, domingo (24, 1/7 e 7/7)
às 18h sextas (22 e 29) às 15h. Ingresso: R$ 50.
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coreógrafo do Balé Nacional da Noruega
em Oslo), além de duas obras canônicas
do repertório internacional: 14?20?
(2002), de Jirí Kylián, e Gnawa, (2005),
de Nacho Duato. Na última semana da
temporada, dias 5, 6, 7 e 8 de julho,
estrearemos Melhor Único Dia(2018),
de Henrique Rodovalho, consagrado
diretor da Quasar Companhia de Dança,
de Goiânia, e veremos dois sucessos da
temporada de 2017: Suíte de Raymonda,
de Guivalde de Almeida e Primavera Fria,
de Clébio Oliveira.
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epois de uma bem-sucedida turnê em países como Alemanha,
Áustria, França e Luxemburgo,
a Companhia volta ao Brasil tazendo
obras de seu repertório e três estreias:
Petrichor (2018), de Thiago Bordin,
Instante (2017), de Lucas Lima, e
Melhor Único Dia (2018), de Henrique
Rodovalho. Nos dias 21, 22, 23 e 24 de
junho, o programa é um mergulho na
linguagem de Marco Goecke com três
obras: Peekaboo (2013), Pas de Deux
de Pássaro de Fogo (2010) eSupernova
(2009). Goecke é considerado um dos
maiores nomes da dança contemporâ-

nea atual por sua linguagem particular do
movimento, que traz para a cena imagens
instigantes. Já foi coreógrafo residente no
Nederlands Dans Theater e, desde 2005,
tem atuado no Ballet de Stuttgart, mas
sua trajetória muda de direção a partir de
2019, quando o renomado coreógrafo, com
cerca de 60 obras já exibidas ao redor do
mundo, torna-se o novo Diretor de Balé
do State Opera Hannover. Nos dias 28, 29,
30 de junho e 1º de julho, teremos duas
criações de coreógrafos brasileiros da
nova geração, que fizeram parte de suas
carreira no exterior: Petrichor (2018),
de Thiago Bordin (solista do Hamburg
Ballet e do Nederlands Dans Theater), e
Instante (2017), de Lucas Lima (solista e
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“O Planeta dos Esquecidos”.
No próximo dia 2 de junho estreia o espetáculo “O Planeta dos
Esquecidos”, uma ficção científica de Luccas Papp, que também
está está em cena. Completam o elenco as atrizes Francis Helena
Cozta e Raissa Chadad e o ator Wilson Gomes. A peça tem direção
de Dan Rosseto marcando sua estreia no universo infanto-juvenil.
A peça se passa no ano de 2087, o planeta Terra está devastado
por um vírus que já dizimou parte da humanidade. Nessa época
vive Cora Corada uma jovem sagaz, que está imune e mora em uma
pequena construção em meio ao vazio. Suas únicas companhias
são Malone, um misterioso senhor de personalidade infantil e Íris,
uma inteligência artificial. Sua rotina muda quando uma misteriosa figura do espaço desembarca na Terra. É Hector, um clone
vindo de Dynamo, planeta para onde foram levados na metade
do século XXI os ricos, os líderes mundiais e o material genético
dos “melhores” seres humanos da Terra. A partir desse encontro
no planeta esquecido, sua relação com Cora Corada e os rumos
da existência humana mudarão para sempre, além do futuro dos
dois mundos. A peça pretende questionar as ações do homem
no presente para um melhor futuro usando um discurso realista,
abordando temáticas como a relação entre homem e máquina,
tecnologia, clonagem, traumas, perdas, alienação.

São Paulo Companhia de Dança estreia temporada no Teatro Sérgio Cardoso em junho.
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A São Paulo Companhia de
Dança (SPCD), completa em
2018 seu décimo aniversário,
com trajetória marcada por
17 prêmios nacionais e
internacionais
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