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Arte sacra

Homenagem

N
“Guarda o Círio de Nazaré”.

A exposição “Guarda o Círio de Nazaré”, da fotógrafa
brasileira Soraya Montanheiro apresenta 45 fotografias
realizadas a partir de 2013, as quais retratam fiéis envolvidos na liturgia que aproxima a Imagem Original da
Nossa Senhora de Nazaré, única de origem amazônica
e venerada na basílica do Santuário, em Belém (PA), à
Imagem Peregrina, confeccionada no final dos anos 1960
pelo escultor italiano Giacomo Vincenzo Mussner. Na
ocasião da abertura da exposição, também será lançado
livro de título homônimo, contendo o trabalho completo
desenvolvido pela fotógrafa.

Uma época de transição

Serviço: Sesc Santana.Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo. Sextas e sábados
às 21h, e domingos às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 29/7.

Lucio Luna

Na comédia romântica “A Invenção do Amor”,
o público acompanha a relação amorosa de um
Homo Sapiens com uma Mulher de Neandertal.
Ele, dotado de um cérebro privilegiado, vive às
voltas com mil e uma invenções e, numa crise
de ciúmes, resolve inventar o amor. Sua nova
invenção faz com que o casal pré-histórico se
antecipe no tempo, vivendo situações que marido e mulher só enfrentariam anos, décadas
ou milênios mais tarde. Com Clara Gueiros e
Guilherme Piva.

Guilherme Piva e Clara Gueiros.

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.

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)

Simpatias que funcionam
Não faltar dinheiro em casa: Vai precisar de uma moeda e
a chaleira. Primeiro, esterilize uma moeda de qualquer valor
numa chaleira utilizada na cozinha de sua casa. Mantenha
a moeda sempre lá dentro e toda vez que a água ferver,
um ruído característico será ouvido, chamando dinheiro
para sua casa.

Romance epistolar de Tornou-se sucesso
Alice Walker, aborda pop com o CD dos
temas como discrimi- monges beneditinos
nação racial e sexual
de Solesmes
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Junho de 2018. Dia de São Luiz Gonzaga, São Demétrio,
São Albano e Dia do Anjo Nelcael, cuja virtude é a liderança. Dia do
Intelectual, Dia da Mídia, Dia dos Profissionais de Marketing,
Dia Universal Olímpico, Dia do Mel e Dia Mundial dos ex-Combatentes. Hoje aniversaria o político Eduardo Matarazzo Suplicy que
faz 77 anos e a atriz Nicole Kidman que faz 51 anos e o Príncipe William
de Gales, herdeiro da Coroa Britânica, nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste primeiro dia e grau é uma pessoa direta,
de bom coração e generosa. Costuma gostar do que há de melhor e
gosta de impressionar os outros. Tem interesses por muitos assuntos.
Deseja liberdade e independência, mas anseia também em ter uma
vida doméstica. Possui um razoável domínio sobre suas emoções e
sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio, harmonia e sabedoria.
Geralmente têm facilidade para as ciências exatas ou para o raciocínio
analítico. Embora romântico e em busca de um grande amor, gosta de
viver só e têm hábitos muito próprios. No lado negativo pode ter uma
rotina previsível.
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PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, dificuldades.
Descalços, dificuldades financeiras. Limpos, novos
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos,
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar dificuldades.
Cortar os dois, infidelidade. Ter diversos, sorte no jogo
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte:
07, 13, 27, 40, 72 e 99.

www.coquetel.com.br

OS

Dicionário dos sonhos

Os planos devem ser seguidos, sem
alterações de última hora, até que
as conquistas se solidifiquem. Não
esperte que as coisas aconteçam, vá
atrás. Depois do meio dia um período
de maior cordialidade e bastante
animado nas relações pessoais e
para compras. 14/114 – Claras.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O dia começa muito favorável à
relação com as outras pessoas, ajudando a superar desentendimentos.
A situação na carreira profissional
se define e uma nova etapa começa
no trabalho. Pode ser bom dia para
dramatizar emoções aparece de
forma benéfica. 50/450 – Azul.

A ocasião é boa para fazer programas
diferentes dos habituais, formar novas amizades e contatos. No entanto
há uma tendência a fazer muitas
coisas ao mesmo tempo prejudica
a finalização das tarefas. Irá crescer
a necessidade de brilhar e de ser
reconhecido. 91/491 – Branco.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador
Bueno, 505. Sexta (22) às 21h. Ingressos:
R$ 40 e R$ 20 (meia).
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As relações sociais passam por uma
revisão, o melhor seria afastar quem
não é bom. Use de prudência e honestidade em assuntos ligados a finanças
fixando metas mais elevadas. É preciso concentração e improvisação para
evitar um prejuízo mais tarde por
falta de cuidado. 81/681 – Marrom.

Novas ideias darão um novo ritmo
à sua vida e aos acontecimentos do
dia a dia a partir do próximo mês de
julho. Pense antes de agir para não
se arrepender depois. Os assuntos
ligados a finanças levam a fixação de
metas mais elevadas, como ganhar
mais dinheiro. 41/541 – Cinza.

É tempo de renovação, novas energias surgem para a nossa evolução
e concretização da realidade que
desejamos. Relações melhoram se
evitar a irritabilidade e as tensões
que só aliviam no final da semana.
No início da tarde, estão favoráveis
todas as formas de comunicação.
83/583 – Verde.

Rosa Passos, acompanhada
dos músicos Paulo Paulelli
(baixo acústico), Celso de
Almeida (bateria) e Fabio
Torres (piano) apresentam o
show intitulado ‘Brasileira’. A
intérprete passeia pelos sambas-canção e boleros de diversos compositores, incluindo
canções de sua própria autoria.
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Vênus em aspecto negativo com
Marte pede ajustes nos relacionamentos, mas será possível fazer
uma boa negociação para aumentar
a paixão. A Lua em mau aspecto
com Mercúrio e Plutão pode trazer
desconfortos e atritos. É tempo de
alargar os horizontes no final do dia.
12/112 – Azul.

É uma boa ocasião para fazer programas diferentes dos habituais, formar
novas amizades e contatos. No entanto há uma tendência a fazer muitas
coisas ao mesmo tempo prejudica a
conclusão das tarefas. Os desafios da
rotina devem ser levados encarados
com seriedade. 66/466 – Amarelo.

O começo do dia tende a ser irritadiço e com propensão a discussões.
Tudo o que exija prudência e certo
idealismo trará metas mais elevadas
na vida até o final do mês. Pode
ser mais difícil encontrar neste
momento o que seja do agrado.
55/455 – Verde.

Samba canção

2/or — xu. 3/eat — tar. 4/card — poti. 5/avena. 11/a cor púrpura — agrimensura.

Vênus em aspecto negativo com
Marte pede ajustes nos relacionamentos, mas será possível fazer uma
boa negociação para aumentar a
paixão e os romances. A energia está
fervilhando e vai querer novidades e
mudanças no seu dia-a-dia. A noite
poderá aumentar a insatisfação.
49/849 – Branco.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sábados às 23h59 e aos domingos às 18h
e 20h, exceto dias (23 e 30/06). Ingressos: R$ 50 e R$ 70. Até 01/07.

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

O Sol na casa das mudanças faz as
coisas se transformarem e os problemas desaparecerem totalmente. Este
é um dia em que a habilidade para
dramatizar emoções aparece de forma benéfica. No início da noite pode
aumentar a impaciência, irritabilidade e agressividade. 68/768 – Azul.

Os atores Gero Camilo e Victor Mendes estão em cena em “Andy”.

Comédia

Esta quinta é o nono dia da lunação. Sol ingressa no signo de Câncer as 07h08 marcando o início do Inverno. É
tempo de renovação, novas energias surgem para a nossa evolução e concretização da realidade que desejamos.
Vênus em aspecto negativo com Marte pede ajustes nos relacionamentos, mas será possível fazer uma boa negociação
para aumentar a paixão e os romances. O encontro de Vênus e Marte sempre é apaixonante. A Lua em mau aspecto
com Mercúrio e Plutão pode trazer desconfortos e atritos. Às 22h32, a Lua vai ficar fora de curso até ingressar em
Escorpião na próxima sexta.
Com o Sol na casa quatro irá melhorar o contato com familiares. O
afeto, a alegria e o carinho fazem
com que o ambiente doméstico
fique mais próximo. Na parte da
tarde estão favorecidos os contatos
e todas as formas de comunicação.
77/277 – Vermelho.

Serviço: Paris 6 Burlesque Music Hall
& Night Bistro, R. Augusta, 2809, Jardins.
Quinta (28) às 21h. Ingresso: R$ 70.

Gero Camilo e Victor Mendes acreditam que a comédia é
fundamental na formação dos artistas criadores. Ela está em
todos os trabalhos que realizam, como nas peças Aldeotas,
Caminham Nus Empoeirados e mesmo em Razão Social, que
tem uma narrativa mais política, a dupla Gero e Victor encontra
alívios cômicos. No novo trabalho, Andy , que estreia dia 23 de
junhoos atores vão fundo na comédia e concebem um espetáculo
que pretendem leve, lúdico e agradável aos olhos dos espectadores. A peça é uma homenagem a Andy Kaufman, que amos
consideram grande artista, tanto na sua biografia, quanto na
sua forma de performar. A peça dialoga com os pensamentos
transgressores do artista tido como morto em 1984 nos EUA.
Mas há controvérsias e Andy ainda pode estar vivo.

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Horóscopo

Marcelo Quintanilha – CAJU – Homenagem aos 60 anos de Cazuza.

“Andy”

Serviço: Museu de Arte Sacra de São Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 33265393. Terça a domingo das 9 às 17h. Ingresso: R$ 6, entrada franca aos sábados.

Mudança, uma época de transições. O ciclo de vida, morte,
e renascimento é evidente na vida e quando estas mudanças
ocorrem e se revelam em seu mundo exterior, eles são também
estágios da manifestação física. Nada permanece igual ou por
muito tempo, assim aproveite o que é, como é, e permita que
as coisas se transformem de uma forma para outra, permita
que a mudança aconteça, aprendendo a avançar com o fluxo e
aproveite os impasses que eles chegarem. Lembre-se sempre de
que você tem a liberdade de explorar suas ideias, não importa o
quanto elas pareçam estranhas. Esteja aberto a novas pessoas
e momentos inspiradores para ajudá-lo ao longo do caminho e
confie que você tem as ferramentas, os talentos e os recursos
para ajudá-lo a chegar onde você quer ir e saiba que confiança, um pouco de disciplina e trabalhar em seu plano ajudará
as coisas a se revelarem exatamente como você e o Espírito
planejaram. Pensamento para o dia de hoje: Mantenha o seu
programa e confie que as coisas estão se revelando exatamente
como deveriam e continue a ser aberto e a permitir as ideias e
momentos inspiradores que o guiam. E assim é. Você é muito
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. Tradução: Regina
Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

eta”, contra o tédio, contra os
chatos, e contra as convenções.
Caju, o apelido de Cazuza, que
se chamava Agenor de Miranda
Araújo Neto, foi o título escolhido para o álbum concebido
para mostrar sua obra através
de uma sonoridade elegante e
delicada, que destaca o grande
poeta, se distanciando das versões originais para chegar aos
ouvidos das pessoas de modo
mais íntimo, como “segredos
de liquidificador”.

Divulgação

o repertório de CAJU
que ganhou versão à
capela num côro Gospel; “Codinome Beija-Flor”,
numa versão valsada; “Exagerado”; “Azul e Amarelo”;
e “Brasil”, com participação
de sua filha Nina Quintanilha
dando voz da nova geração a
um retrato tão atual quanto
há 30 anos atrás, reiterando a
atemporalidade de sua obra.
Fechando o álbum, a canção
“Caju”, de Marcelo Quintanilha, que reverencia Cazuza
com versos “quase tão livres
quando a alma desse tão po-

Divulgação

No último 4 de abril o ícone Cazuza completaria 60 anos, uma data a ser lembrada e comemorada
como o nascimento de um dos grandes poetas do rock nacional e da música popular brasileira

