
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 09 a 11 de junho de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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.

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

Esta segunda é o vigésimo oitavo dia da lunação. Desde a 01h05 desta segunda a Lua transita em Touro dando a 

tendência em se buscar gratifi cação através da comida. Então, convém controlar abusos alimentares, se for o caso. 

Durante o dia aumenta a determinação e a teimosia, mas também a sensualidade e a noite a vontade de se relacionar, 

e é preciso cuidado, já que podemos nos atrasar muito em algum encontro, passar por toda a sorte de imprevistos, 

fazer negócios que não corresponderão às expectativas ou compras que não atenderão ao que esperávamos.
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Sair do seu ambiente e divertir-se 
poderá fazer bem a sua saúde. Faça 
algo que dê segurança e conforto, 
mas evite muita agitação social. 
Nesta segunda há uma tendência 
em se buscar gratifi cação através 
da comida. Então, convém controlar 
abusos alimentares, se for o caso. 
33/533 – Cinza.

Deve cuidar melhor de seus bens, 
dinheiro e de suas posses materiais. 
Não dependa do acaso para melho-
rar os ganhos fi nanceiros, planeje e 
comece a executar o que foi antes 
planejado. Procure o parceiro certo 
para os seus negócios utilizando a 
intuição. 61/661 – Verde.

Abra espaço para fantasia, converse 
menos e sinta mais as pessoas. Algu-
mas difi culdades que se alongarão 
pelo dia e um quadro que recomenda 
contenção nas ações. A lua em Touro 
aconselha a não mudar a rotina no 
fi nal do dia e permanecer perto de 
quem ama. 88/288 – Claras.

A fase durante este dia com a Lua 
ainda minguando em Touro pede que 
converse menos e ouça mais. As boas 
soluções logo virão tanto no trabalho 
como na intimidade. A motivação 
está ampliada e capacidade muito 
alta para aprender e reter ensina-
mentos. 14/214 – Branco.

Com a Lua em Touro e minguando 
a noite pode acontecer atraso em 
algum encontro, passar por toda a 
sorte de imprevistos, fazer negócios 
que acabem dando a nada e sofrer 
prejuízos. Busque a sintonia de alma 
com seu par, abre seu coração e 
diga dos seus sentimentos. 26/726 
– Vermelho.

Aproveite para o dia viajar e rever 
amigos e ter uma conversa decisi-
va com alguém com quem deseja 
colocar tudo a limpo. Se algo não 
está saindo como desejava, pode 
encontrar respostas para suas dú-
vidas em breve, mas a noite evite 
especular ou mudar algo na rotina. 
76/476 – Verde.

O dia é bom para ser prático e direto 
em suas ações, já que a Lua em Touro 
pede fi rmeza no fi nal desta segunda. 
Confl ito com alguém poderá ser 
superado através do diálogo sincero, 
aberto e franco. Saiba dosar seu 
lado racional com o emocional e se 
controlar. 8/748 – Verde.

Semana de satisfação pessoal, indi-
cando realizações de maior signifi -
cado em seu trabalho e proposta de 
trabalho. O dia aponta difi culdades 
precisando de contenção e modera-
ção nas ações à noite. As atividades 
que necessitem de imaginação se 
desenvolvem bem durante o dia. 
82/382 – Lilás.  

O dia é indicador de alegria e feli-
cidade, bom para a saúde, negócios 
e tudo mais. Procure realizar ativi-
dades que revigorem o corpo e a 
mente. Pode sentir-se inseguro no 
lar e acabar perdendo a paciência 
por bobagens, por isso calma diante 
das difi culdades que surgirem a noite. 
51/351 – Marrom.

Precisa manter o bom senso para 
não sofrer desilusões em negócios 
que realizou. O reconhecimento e 
o aplauso farão a tônica benéfi ca 
nesta segunda. Para seguir adiante 
será necessário tomar importantes 
decisões e agir imediatamente ainda 
nesta semana, não esperando mais. 
84/184 – Cinza.

Com a Lua nesta segunda em Touro 
pode tomar atitudes mais fi rmes, 
mas bem pensadas. E não fi que 
questionando horas a fi o a melhor 
decisão a ser tomada. A noite maior 
c hance de errar diante das tendên-
cias pela falta de sensibilidade e 
intuição. 78/678 – Azul. 

Evite que suas ambições o ceguem 
totalmente não deixando que veja a 
realidade como ela é sem enganos. 
Fique bem atento aos acontecimen-
tos e tenha muita calma nas decisões 
que possam ser tomadas neste meio 
de ano já que os negócios que não 
corresponderão às expectativas. 
15/415 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 11 de Junho de 2018. Dia de Santa Adelaide, Santa Paula 
Frassinetti, São Parísio, São Barnabé Apóstolo, e Dia do Anjo Laoviah, 
cuja virtude é o amor. Dia da Marinha Brasileira, Dia da Televisão, e 

Dia do Educador Sanitário. Hoje aniversaria o ator, diretor e produtor 
Reginaldo Faria que faz 81 anos, o treinador de futebol Mano Menezes 
que nasceu em 1962, a atriz Isabela Garcia que chega aos 51 anos e a 
jornalista Carla Vilhena nascida em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau cresce e evolui espiritualmente através 
do afeto e da atenção que dispensa aos que o rodeiam. Isto lhe possibilita 
serenidade para enfrentar os desafi os e, portanto, boas possibilidades de 
sucesso em seus empreendimentos pessoais. Deve lembrar-se de que é 
crescendo individualmente que enriquece sempre os seus relacionamentos 
sociais e amorosos. Tem um forte desejo de ser honesto, consegue ser sutil 
e direto ao mesmo tempo. No lado negativo precisa superar a tendência 
de se irritar, pois isso pode arruinar o seu charme e afastá-lo dos outros.

Dicionário dos sonhos
CARÍCIA – Dada ou trocada: afeto corres-
pondido, benefícios que lhe agradecerão. Feita 
por mulher jovem: prazer seguido de mágoa. 
Acariciar alguém: ventura. Se acariciado (a) 
por crianças: alegrias. Números de sorte: 18, 
31, 33, 55, 56 e 57.

Simpatias que funcionam
Para ser correspondido no amor: Faça numa 
sexta-feira, após as 21  horas, despetale uma 
rosa e escreva em cada pétala, com o espinho, 
o nome da pessoa que deseja. Atire as pétalas 
em água corrente após feito isso. 
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A personagem Bruxa Morgana, 
famosa na TV com a atriz Rosi 
Campos, há anos, conquista 
os corações de crianças, 
jovens e adultos

Desta vez, a feiticeira comemora 
seu aniversário bruxesco em 
uma grande festa no espetáculo 

“A Bruxa Morgana Contra O Infalível 
Senhor Do Tempo”. A Bruxa Morgana 
(Rosi Campos) sempre soube que tinha 
seis mil anos de idade, mas porque ela 
nunca envelhece, devido à imagem que 
vê no espelho, ela decide investigar 
quantos anos tem e juntamente com 
seus sobrinhos Lucrécia (Ana Guas-
que) e Lourival (Pedro Brandi), pede 
auxilio ao Deus do Tempo Khronus 
(Tadeu Di Pyetro) para descobrir sua 
verdadeira idade e então poder cele-
brar com todos os amigos bruxos sua 
festa de aniversário. Porém, por conta 
de um confl ito antigo com Khronus, 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
A Luz sempre em expansão.

Você está sempre aprendendo e evoluindo de alguma maneira.
Ainda que você sinta que as coisas estivessem estagnadas ultima-

mente, você está sempre crescendo de alguma maneira. Abra o seu 
coração e a sua mente e permita que o Universo o guie e você conhecerá 
a clareza e a inspiração. Confi e na espera e se concentre nos encontros 
sincronísticos, surpreendentes e divinos e nos belos aspectos da vida 
para mantê-los chegando e navegue na onda da formação do momento.

Confi e em seu Eu Superior e ouça a sua voz interior. Libere todos os 
bloqueios que você percebe que tem em seu caminho e se entregue ao 
Divino dentro de você. Confi e que tudo está bem em seu mundo, e está.

Pensamento para hoje: Esteja totalmente aberto para receber orien-
tação, inspiração e clareza enquanto os seus pensamentos, sentimentos 
e ações criam os encontros divinos.

E assim é . Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Estreia

A peça À Espera estréia amanhã (8) e conta a his-
tória de duas mulheres acordadas do que deveria ser 
um sono profundo se deparam com o sol que insiste 
em nascer, todos os dias, na mesma hora numa inde-
cifrável realidade. Elas recebem a visita inesperada de 
um homem para uma festa de aniversário. Embora não 
saibam exatamente o que estão fazendo naquele lugar, 
os personagens têm consciência de que estão ali por 
algum propósito. Com, Ella Bellissoni, Jean Dandrah e 
Regina Maria Remencius. 

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 

3221-¬5558. Quintas e sextas às 20h e sábados, às 18h. Entrada franca. Até 21/7.
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Rosi Campos comemora o aniversário da Bruxa Morgana.

Namorados
Ao som de clássicos da dé-

cada de 60 acontece o show 
Love is in the air apresentando 
na playlist da noite, Stevie 
Wonder, The Police, Beatles, 
Led Zeppelin, Steely Dan, Jimi 
Hendrix, Norah Jones, Michael 
Jackson, entre tantos outros 
nomes consagrados estarão 
a cargo da banda paulistana 
Os CoffeeBreakers, formada 
pelos músicos do Funk Como 
le Gusta e da banda do Zeca 
Baleiro: Hugo Hori, Adriano 

Magoo, Kuki Stolarski, Fernan-
do Nunes  e Tuco Marcondes, 
responsáveis pelas versões 
instrumentais, descontraídas 
e bem humoradas do pop e 
do rock. Ao lado deles, Ana 
Deriggi, uma cantora espeta-
cular, de voz única e expert 
em rock antigo. Ela que vem 
se dedicando em pesquisas de 
sonoridades com diferentes 
parceiros e junta-se ao grupo, 
nesse show especial.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Terça (12) às 
21h. Ingresso: R$ 60.Banda Os CoffeeBreakers e Ana Deriggi.

D
iv

ul
ga

çã
o

À Espera.

Victor Soldano

ela terá que vencer um grande desafi o e 
contará com a ajuda de  sua tia Tia Malu 
(Suzan Damasceno) e de personagens 
históricos como Einstein, Galileu Galilei e 
Leonardo da Vinci. O público é convidado 
a participar de uma grande celebração, 
onde as crianças da plateia que estiverem 
aniversariando, também serão agraciadas 
com o “Parabéns a Você”. O espetáculo 

une cultura, história, aventura, misté-
rio, desenvolvendo a sensibilidade, o 
conhecimento e valores humanos de 
fundamental importância como: compa-
nheirismo, solidariedade, amor e união.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sábados e domingos, 
às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 40. Até 29/7.

Ondas
separatistas

Celebrar o lado humano e congregante da 
criação musical por meio de uma viagem do 
brasileiro por algumas cidades americanas, 
reencontrando essas parcerias e conexões. 
Essa é a proposta do disco/fi lme “Música 
Resiliente Para Pessoas e Lugares”, base 
do show do compositor M. Takara. Na apre-

sentação, o músico vai mostrar o trabalho, 
que é resultado de colaborações de artistas 
estadounidenses, como Joe Lally, Nathan 
Bell e Tim Kerr. Viagem - Em “Música Re-
siliente Para Pessoas e Lugares”, M. Takara 
vai no sentido contrário dos momentos 
de confusões geopolíticas e de ondas de 
separatismo. 

 
Serviço:   Sesc Avenida Paulista, 119, Bela Vista.Quinta 

(14) às 21h. Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (meia).

M.Takara
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