Há perigo de di
culdades pessoais
e problemas devido a impaciência.
eT nte realizar aquilo que não deu
certo antes, pois este é um bom
momento para alcançar o sucesso.
Precisa apenas ter con ança em si
mesmo antes de tomar atitudes, com
con ança e determinação. 98/298 –
Amarelo.
Pode encontrar saídas para situaçe
õ s
difíceis mantendo a prudência e
uma atitude ponderada com a Lua
fora de curso em seu signo. Com o
Sol no signo de Virgem, procure ser
bastante prático no modo de pensar
esta semana tomando as iniciativas
que adiou nos últimos meses. 23/523
– Bege.
Superando algum problema virá
melhoria da situação material e
nanceira. u
O a
ç as emoçe
õ s na busca
por aquilo que é neste momento seu
ideal. Não se a ija por ter que se
livrar de algo, pois poderá retomar
seu rumo empreendendo algo novo.
76/776 – Branco.

- O sonho com voo sugere vontade de viajar.
Voar sobre um vale ou oresta, satisfaço
ã e felicidade.
Voar de braços abertos como um avião, se você está
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos
inesperados. Números da sorte: ,1 ,2 6
3 , 47, 58 e 97.

de originalidade.Val macambira (violas) e Marcelo Fonseca
canta acompanhado por uma v( iolino).
banda de peso, formada por
Zito Moura (piano), Thiago
iR beiro g
( uitarra e violão,) Alea
x ndre o
S uza b
( aixo,) Jorginho
Brasil (bateria), Vitor Oliveira
(percussão), Altair Leonardo

O cantor argentino, ator e ilusionista Juan
Duran retorna ao Brasil para apresentar o
seu novo show Juan Duran – O Romance dos
a
T ngos e Boleros. Show conta com a interação
do público e o mantém atento durante todo
o espetáculo. A dramaticidade dos tangos
e boleros interpretados pelo artista ganha
forma nos passos precisos dos bailarinos e
nas surpresas causadas pelo impactante ilusionismo. No repertório, canções como: Sabor
a Mi, Contigo Aprendi, Perfídia, El Dia Que
Me Quieras e Solamente Una Vez. Mostrando
técnicas avançadas de mágicas com “prestidigitación”, utilizando-se de agilidade de mãos
em executar os números close-up (a magia
próxima), somando ao show grandes ilusões,
traz ao palco uma equipe de 38 integrantes,
entre músicos e dançarinos, incluindo os mais
tradicionais tangueiros.

Muito entusiasmo o leva a encantar
as pessoas próximas através do
diálogo que leva ao início de novos
relacionamentos. Use as emoções
na busca por aquilo que é neste
momento um ideal. Use seu poder
de conquistar atenço
ã e a admiraço
ã
das pessoas. 55/155 – Amarelo.

Encare uma situação nova numa
boa, sem ilusões. A Lua fora de curso
a noite aconselha a não mudar o
rumo de nada. Contatos e comunicaço
ã devem melhorar. Atitudes generosas ajudam para a compreensão
e o bom entendimento pessoal no
nal do dia. 80/380 – Verde.

Com a Lua Nova em Libra o dia é
ótimo para atividades e mudanças
de toda a natureza, estarão bene ciados. No início da tarde, tendência
a se insubordinar contra guras de
autoridade e ter pouca tolerância a
restriçe
õ s à liberdade, com um comportamento rebelde em resposta.
20/420 – Cinza.
O bom relacionamento no ambiente
será importante para alcançar o
que deseja. Está sujeito a enfrentar
di culdades devido as suas próprias
atitudes que provoca incompreensão. As questões materiais exigem
que lute por aquilo que considera
importante para seu futuro. 52/452
– Azul.

. Dia dos Santos Mártires Carmelitas,
Santa eT odora, Dia de São Dídimo, São Diomedes, São João Gabriel, Santo
Almiro, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a paciência. Hoje aniversaria
o cineasta Brian de Palma que faz 78 anos, o ex-jogador de futebol Franz
Beckenbauer que nasceu em 1945, a atriz Ariana Richards que nasceu em
1976 e o ex-jogador de futebol Ricardo Rocha que faz 56 anos.

O nativo de
deste dia e grau é um idealista dotado de muita sen: O grande drama
sibilidade e potencial mental. Quer ser independente e manter o controle.
da amante é a vida que ela perde esperando seu amado
É objetivo e trabalhador e vive em busca de inovações. eT m percepção
aparecer. Nesses casos, o melhor a fazer é usar uma simaguçada e é atento aos detalhes. eT m grande capacidade de liderança, e
patia capaz de faz-ê lo ouvir ou sentir o chamado a longa
pode ser excelente médico e cirurgião e vive procurando reproduzir em seu
distância todas as vezes em que ela assim o desejar. Para
lar aquilo que percebe na natureza e no universo. Precisa de experiências
isso, pegue uma foto dele, ponha-a sob um pires com mel,
constantes para desenvolver um grau razoável de maturidade, aprendendo
pingue algumas gotas do seu perfume preferido, depois
mais rapidamente pela experiência adquirida. No lado negativo precisa
deixe no peitoril de uma a
j nela, enquanto houver luz do
tomar cuidado para não se tornar autoritário.
sol no céu. u
Q ando escurecer, retirar e lavar o pires em
g
á ua corrente. e
S não for atendida na primeira vez, tente
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
apenas mais uma vez. e
S não der certo de novo, é melhor
DO BEBÊ – fone (1) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
rever esse relacionamento.

A história de dois rapazes instigados a
descobrir se suas noivas continuariamlhes eis caso eles partissem para a
guerra é o mote de Così a
F n uT tte, ópera
de o
W lfgang Amadeus Mozart escolhida para a apresentação. Na ópera dois
jovens o ciais são desa ados por um
aristocrata a testar a delidade de suas
respectivas noivas. Para tanto, dizem
ter de partir, mas voltam disfarçados
de estrangeiros para cortejar cada um
a noiva do outro. Os rapazes, sempre
instigados pelo aristocrata, que tem
na criada das moças uma aliada que as
incita a aproveitar a vida, já que seus
pretendentes partiram, não desistem
até serem traídos.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D50A-6B9A-C7C8-B54B

A Lua nova inspira os novos inícios,
até mesmo empreendendo algo
novo. A fase é de intensas emoções,
podendo demonstrar o que tudo o
que se passa no seu íntimo de forma
sensual. As relações íntimas estão
bem mais estimuladas no nal do
dia. 89/289 – Azul.

(21/5 a 21/6)

(20/4 a 20/5)

Espetáculo que relaciona h
S akespeare
com a exploraço
ã na América Latina
com um dos grupos teatrais mais representativos do país. A montagem analisa
criticamente a eT“ mpestade” conservadora que hoje sofre a América Latina, e
especialmente o grande retrocesso nos
direitos sociais e na luta pela autonomia
econômica, política e cultural que vivemos no Brasil. A peça Caliban de Boal é
uma resposta ao clássico A
“ eT mpestade”
de iW lliam h
S akespeare. A história é vista
pela perspectiva de Caliban, metáfora dos
seres humanos originários da América
que foram dizimados e escravizados pelos
invasores colonizadores representados
pelo personagem Próspero.

(23/8 a 2/9)

Muita disposição e coragem para
tomar iniciativas, com determinaço
ã
e força de vontade. Algum atrito
ou rompimento pode acontecer no
trabalho se não evitar uma atitude de
pessimismo. Evite que isso aconteça
mantendo pensamentos elevados.
54/554 – Verde.

e o erudito se entrelaç a m
em harmonia nesse trabalho
fazendo uma união ímpar do
violino e violoncelo com a
estética musical de gêneros
como maracatu, repente, embolada, xote, xaxado e baião,
que resulta em um ritmo cheio

/2 ( 1 a /12 )21

Aguarde soluções ou pelo menos a
forma de resolver o que o preocupa
depois que a lua entrar crescente.
A re exão e a meditação são fundamentais para saber o que deseja
realizar depois. Não comece nada
novo até a entrada do Sol em seu
signo. 16/716 – Lilás.

(23/7 a 2/8)

Com a Lua fora de curso no nal do
dia inteiro será melhor manter a rotina em tudo a noite. Compromissos
materiais também serão produtivos
e trarão lucros a partir daquilo que
já possui ou já conquistou. Não faça
nenhum início, aguarde mais alguns
dias. 61/461 – Branco.

/32( 0
1 a /12 )1

Valorize o que conquistou na vida e
retome um rumo com determinação
e vontade. O
nal do dia é mais
tenso com a Lua fora de curso, por
isso re ita antes de tomar decisão
importante. áH uma grande n
â sia por
coisas novas e inéditas que devem
ser preparadas para serem iniciadas.
81/781 – Verde.
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(2/6 a 2/7)

(21/3 a 19/4)

O mundo talvez ignore as di culdades que enfrentas.
Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo.
Deus sabe das lutas que travas na eT rra.
É provável que os familiares te cerquem de incompreensão.
Mesmo assim, não te revoltes com os parentes difíceis.
Deus sabe das provas que enfrentas no lar.
É possível que a enfermidade te visite o corpo.
Mesmo assim, não te revoltes contra a doença.
Deus sabe das dores que carregas no veículo físico.
Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na eT rra
possa te apresentar, não te revoltes, nem desanimes.
Con a em Deus e age no Bem, porque Deus sabe o que se passa
contigo e a ação no Bem será sempre a garantia da conquista da
paz imperecível.
Livro “A Mensagem do Dia” – de
.

V

al M a cambira revela
que foi ‘parto’ dolorido
a produção do álbum,
gravado em homenagem à sua
lha Catharina, que faleceu
de dengue hemorrágica, aos
17 anos. O show Catharina
constrói um curioso contraste ao transpor o sertão e seu
universo peculiar, rural, árido
e silencioso, para um espaço
urbano. São 10 músicas, compostas exclusivamente para o
álbum, cujos arranjos trazem
traços do lírico e do barroco
compondo com as raízes do
rock rural, sem perder o foco
no sertão. A cultura popular

9
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No início de 2018, Edgar ganhou destaque por sua
participação no disco de Elza Soares, “Deus É Mulher”
(Deck), cantando com ela a música “Exú nas Escolas”,
composta por ele e Kiko Dinucci. Chegou a hora de Edgar
nalmente apresentar seu novo trabalho, “Ultrassom”,
produzido por Pupillo (Nação Zumbi) com 10 faixas
inéditas.
O inquieto cantor e compositor de 25 anos tem como
principais referências o rap, a música eletrônica, ritmos
nordestinos e o rock. Suas letras, sempre cantadas em
rimas rápidas e precisas, criam paisagens sonoras que
retratam um futuro ácido dominado por plásticos, com
críticas a adas à sociedade e, principalmente, à relação
do mundo com a tecnologia. Edgar também é conhecido
por suas performances ao vivo e seusgurinos produzidos a partir de lixo eletrônico e materiais descartáveis,
proporcionando ao público uma experiência única. Para
ouvir “Ultrassom”:( https://Edgar.lnk.to/UltrassomPR).

