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Improviso

“O Mundo das Maravilhas de
Monteiro Lobato”
omo a data também é o início das
férias escolares, esta exposição
é uma opção de cultura e lazer
para crianças e jovens neste período.
O público será recepcionado por um
corredor colorido com os tons do arco
-íris na entrada da biblioteca, como um
portal que dará acesso às duas salas no
andar térreo. Neste primeiro ambiente,
o público encontrará um livro pop-up em
grande escala com personagens do Sítio
do Picapau Amarelo como Narizinho,
Emília, Pedrinho, Dona Benta, oferecendo uma experiência imersiva. A divisão
dos ambientes: Túnel do Pirlimpimpim
– A marquise que liga a entrada da praça à biblioteca é transformada em um
túnel colorido, cujo teto vai diminuindo
de altura para dar a sensação de que o
público está ficando pequeno, voltando
a ser criança. Sítio do Picapau Amarelo –
Um gigante livro pop-up aberto, no qual

C
Bella e Thomas Rohrer.

A artista e musicista brasileira bella e o músico suíço radicado no Brasil Thomas Rohrer, apresentam composições
do trabalho batizado In\on. O nome é uma parceria de
bella e Thomas Rohrer, que se iniciou em 2015. Partindo
do silêncio, a dupla desvenda as diversas possibilidades
de se gerar som, fazendo uso de objetos, materiais e
instrumentos como rabeca e saxofone. O improviso é o
que norteia o processo criativo de in\on, abrindo caminho
pra explorar o lugar incerto, o improvável e o infindável,
abrindo impulsos para gerar silêncio e deixar ser silêncio
para virar impulso. Bella e Rohrer já foram parceiros
em outras formações, como com o anglo-chileno Philip
Somervell, e com o escocês Christopher Mack. Em in/
on bella manipula fitas cassete, objetos, gravações e
usa a voz, enquanto Thomas Rohrer insere objetos em
sua rabeca e saxofone, além de explorar cerâmicas e
pequenos motores.
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800.
Domingo (1) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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A sabedoria interior traz a iluminação
Sua sabedoria interior está lhe dizendo que há mais acontecendo do
que é percebido e que quando você permitir que os insights surjam,
descobrirá quais as medidas a tomar em seguida. Pode ser que nem
tudo lhe seja revelado de uma só vez, mas confie que a incerteza que o
esteve incomodando irá desaparecer à medida que você avançar. Deixe
de esperar por grandes e sonoros sinais lhe dizendo o caminho a seguir
e confie que o caminho certo será iluminado quando você der o próximo
passo. A nostalgia é doce e, muitas vezes,desencadeia lembranças do
passado que parecem épocas de ouro, mas reconheça que nem sempre
é como era. Use a doçura que você tem destas lembranças para construir um hoje e amanhã melhor. Avance suave e amorosamente em um
caminho melhor. Pensamento para hoje: Questionar é bom! Não pare
aí, Continue a permitir e a confiar que um caminho diferente e mais
gratificante será revelado, com clareza e intenção. E assim é. Você é
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

o público pode entrar no sítio de Lobato
e interagir com seus personagens. Confeccionados em madeira bidimensional,
saltando das páginas do livro, personagens como Saci, Narizinho e Emília têm
o tamanho de uma pessoa real, assim
como o cenário. Livros expositivos – No
foyer da biblioteca, cinco livros gigantes,
abertos na vertical, servem como espaço
expositivo sobre a vida e a obra do autor.
No próximo dia 4 de julho, completam
70 anos da morte de Monteiro Lobato e
o objetivo da exposição é reviver seus
grandes momentos literários por meio
de suas obras, expostas em grande formato, além de homenagear seu legado
e sua contribuição para a Literatura e
Cultura nacional.

José Bento Renato Monteiro Lobato
(1882 -1948).

Concerto

Nota
O Grupo Revelação lança o segundo volume
do projeto “O Bom Samba Continua - Ao Vivo”
(Deck/2016). As gravações foram na Cia dos
Técnicos (Rio de Janeiro), no formato ao
vivo e com presença de público. As 15 faixas
do disco são pensadas para uma grande roda
de samba, com momentos falando de amor e
outros de oração, mas sempre com a energia
elevada. Entre elas as inéditas “Entrego a
Deus” (Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé), “Meu
Samba Pegou Você” (Márcio Paiva/ André Renato) e “Não Deu pra Notar” (Flavinho Silva /
Diego Madeira). O grupo também apresenta a
bonita prece e denúncia social, “Meu Menor”
(Lobynho Paaz) e a animada “Pede Aí” (Mauro
Jr./ Leandro Fab). Lançada como single no
começo desse ano e em alta execução nas
rádios do segmento, “Me Socorre Aê” (Marcio
Paiva / Leandro Fab / Branco) também está no
álbum. Entre as regravações do novo disco,
estão “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz” (Arlindo
Cruz/ Sombra/ Sombrinha) e “Deixa Alagar”
(Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé). O álbum traz
dois singles de sucesso do Grupo Revelação,
agora regravados na interpretação de Davi,
que fez sua estreia no trabalho anterior: “Vê
se me Escuta” (Rodrigo FR) e “Caminho das
Flores” (Mauro Jr./ Luiz Claudio Picolé). Para
ouvir, acesse:( https://gruporevelacao.lnk.to/
OBomSambaContinuaAoVivoVol2PR).

Regida pelo maestro Roberto Tibiriçá, a
OSUSP (Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo) apresenta a 5ª Sinfonia
de Beethoven. Com mediação da violinista
Mayra Moraes, o público receberá informações sobre a vida e morte do compositor,
seus processos criativos e a conexão das
obras com os dias atuais. No concerto serão
apresentadas a Abertura Prometheus e a
Sinfonia nº 5 em Dó Menor Op. 67 (1808).
A 5a Sinfonia, célebre composição de

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

Simpatias que funcionam
Para ter um sono tranquilo e libertar-se da insônia:
Coloque dentro do seu travesseiro um pouco de erva
cidreira seca ou erva doce, a que você preferir, em uma
quantidade suficiente que você possa sentir o cheiro,
mas que não seja forte demais. Antes de ir dormir, tome
um banho morno e passe óleo de amêndoas no corpo
mentalizando coisas positivas, ele ajuda a acalmar. Ao se
deitar, desligue todos os aparelhos eletrônicos ao redor
e mentalize-se num lugar calmo, como uma praia ou um
bosque, com o barulho do mar ou dos pássaros. Essa
simpatia vai te acalmar e te propiciar uma boa noite de
sono, é recomendado trocar as ervas assim que o cheiro
começar a passar.

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)

CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores.
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades.
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.

O primeiro
presidente
civil do
Brasil

Título de
soberanos
muçulmanos

© Revistas COQUETEL

Marca do pensamento irracional
Sem (?): que não
possui moral

Forma de venda de
armários Veículos
de mídia impressa que
divulgam notícias
locais

Padroeiro
da capital
fluminense

Letra do
valete no
baralho
Estado do
barrigaverde
(sigla)

Finalidade
da vacina
quanto a
doenças
"Bola" do
hóquei
sobre
o gelo

Sentimento
que move
a vingança
Indício
visível
de nervosismo
Abrigo
de cães
de rua

Arredio;
esquivo
"Cansei de
(?) Gato",
meme da
internet

Nosso,
em inglês
Sufixo de
"etanol"

(?) seca,
efeito colateral de
fármacos
(?)-5:
cassou
direitos
no Brasil

Condição
da pessoa
infame
(?) puro,
atrativo do
turismo
ecológico
Produto
apícola
antisséptico

Objetos de
estudo da
Acústica

Rolling
(?), banda
de rock
inglesa

Bater na
mesma
(?): insistir muito
Barco
esportivo
Não compareceu

Assola;
aniquila
Operação
aritmética

Sentimento da pessoa entusiasmada
A ti
(Gram.) Caminhou

Glauber Segundo
(?),
"capítulo"
cineasta
do dibaiano cionário
Artéria
humana
Sim, em
espanhol
"Tudo", em
"onipotência"

Capaz de
segurar
André Sá,
tenista
Emocionalmente
equilibrado (fig.)

Estação
espacial
russa desativada
Parte
interna
do pão

Executar
(instrumento
musical)
Resistência
elétrica
(símbolo)

Antiguidade
(abrev.)

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 27 de Junho de 2018. Dia de São Cirilo de Alexandria, São
Ladislau, Santa Madalena Fontaine, e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é a
perseverança. Dia Nacional do Progresso, Dia Nacional do Vôlei, e
Dia do Artista Lírico, Dia da Revolução Espiritual e dia Mundial
do Diabético. Hoje aniversaria a atriz e cantora Zezé Motta que completa
74 anos, a atriz Isabelle Adjani, que nasceu em 1955, o ex-paquito e ator
Marcelo Faustini que faz 46 anos, o ator Tobey Maguire (O Homem Aranha)
que faz 43 anos e o jogador de futebol Raúl Gonzáles que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa positiva, divertida e boa
companhia com um excelente senso de humor, em outras ocasiões pode aparentar ser muito temperamental, falante e dispersivo. Ainda que tenha talentos
criativos e esteja sempre cheio de ideias tem que aprender a se concentrar em
uma única meta. Sociável e amigável gosta de se divertir e tem necessidade de
aproveitar a vida. Porém, precisa aprender a se expressar emocional e mentalmente. No lado negativo tem tendência a preocupação, estresse e indecisão.
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.
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Dicionário dos sonhos

Conte com pessoas amigas para suas
realizações. É tempo de desenvolver
ainda mais suas habilidades. Execute suas atividades com boa disposição, esperança e determinação até o
final de julho. Com isso terá soluções
e logo irá superar tudo de ruim que
tenha acontecido ultimamente.
55/255 – Branco.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Trate de assuntos ligados a finanças fixando metas mais elevadas e
ganhando mais dinheiro. Afirme-se
e consiga aquilo que deseja com o
apoio e indicação de um amigo. Evite
atritos devido ao desgaste que isto
provoca junto de um de seus amigos
ou familiares. 90/390 – Azul.

Estará mais amistoso e com um forte
senso profético positivo para um
julgamento acertado e perspicácia
na avaliação da conduta alheia e fé
bem mais forte. Precisa manter suas
emoções sobe controle se surgir
algum imprevisto. 03/903 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Tenha cuidado, pois o apelo à sexualidade pode se manifestar de forma
descontrolada e exagerada. Afaste de
sua vida o que não for mais útil livrese do que não serve mais, e receberá
novos bens e objetos pessoais. A Lua
em conjunção com Saturno pede relaxamento e descanso.98/798 – Bege.

Pode alcançar uma posição mais
estável no trabalho, recebendo algum
benefício inesperado. A lentidão no
agir diante de exigências marca um
momento de reflexão. Continue a
perseguir os seus sonhos com muita
calma, já que é no dia a dia que eles
se realizam. 95/795 – Cores escuras.

Aproveite para realizar viagens e
mudanças, sem receio. Elas serão
bem aceitas em seu ambiente.
Irá manifestar um sentimento de
responsabilidade e segurança nos
vínculos afetivos. A noite promete
ser mais leve e descontraída pelo
bom aspecto da Lua e Urano. 09/309
– Branco.

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran), R. Paes
Leme, 195. Sexta (29) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Uma atitude um tanto passional
será responsável por crises na relação amorosa. Sonhe alto, mas faça
alguma coisa nova, decida-se e até
saia da rotina para que se sinta mais
seguro. Se estiver disposto a mudar,
surgirão novas possibilidades nesta
semana. 40/440 – Rosa.

Prepare-se para executar os planos
que estão sendo preparados para
depois do aniversário. O período
é cheio de boas oportunidades e
grande motivação. Contará mais a
praticidade e a solidez na relação.
Cuidado com excesso de crítica e
determinação exagerada. 99/899 –
Amarelo.

Bom período para o relacionamento
amoroso. Mesmo assim, a insatisfação tende a afastá-lo dos familiares
e de amigos. Dedique-se, tire até
um tempo para se aprimorar e
conhecer mais a fundo os assuntos
que lhe interessam e poderá ser
bem-sucedido. 83/283 – Amarelo.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827), é
uma obra sinfônica datada do século XIX
e tornou-se uma das mais conhecidas em
todo o mundo, principalmente pelo motivo
rítmico do primeiro movimento ter sido
associado às pancadas do destino batendo
à porta. É uma obra prima impregnada de
drama, tensão e transformação de desespero em alegria.
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Será importante ter uma visão menos
pessimista e melancólica para poder
assumir novas responsabilidades.
De tarde a Lua passa a transitar em
Capricórnio e deixa o astral mais
sério, mas também mais desconfortável devido a aproximação da Lua
Cheia. 93/193 – Lilás.

O momento é ideal para fazer mudanças. Um desejo secreto irá se realizar,
se começar a agir. Irá conviver melhor com pessoas que o respeitem e
admirem a quem possa demonstrar
suas afeições. É melhor tratar de
assuntos caseiros e resolve-los com
facilidade. 90/290 – Azul.

Divulgação

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo.

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação. O Sol faz um mau aspecto com Saturno que impõem algumas restrições e leva
ao desânimo. Será importante ter uma visão menos pessimista e melancólica para poder assumir novas responsabilidades.
Saturno pode provocar restrições, mas também pode trazer excelentes lições de vida. De tarde a Lua passa a transitar em
Capricórnio e deixa o astral mais sério, mas também mais desconfortável devido a aproximação da Lua Cheia. A noite
promete ser mais leve e descontraída pelo bom aspecto da Lua e Urano. Se estivermos dispostos a mudar, surgirão novas
possibilidades nesta semana. A Lua em conjunção com Saturno pede relaxamento e descanso.
Com o Sol na casa quatro faça melhorias no seu ambiente. Analise
bem qualquer situação fazendo o
julgamento acertado e dedicandose ao que é mais importante neste
momento. Com pouca demonstração
de afeto, o clima de romantismo
não será a tônica forte do período.
77/277 - Cinza

Serviço: Biblioteca Monteiro Lobato, R. General Jardim,
485, Vila Buarque. De segunda à sexta das 8h às 18h, sábados das 10h às 17h e domingo das 10h às 14h.Entrada
franca. Até 01/12.

2/si. 3/mir — our. 4/emir — iole. 5/disco — revel. 6/stones. 7/torpeza.

Horóscopo

Divulgação

No dia 1º de julho estreia a exposição “O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato”, concebida para
homenagear o criador do Sítio do Picapau amarelo e um dos principais autores da literatura brasileira

