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Divulgação

Lazer & Cultura

Estreia

Disney

O diretor Pedro Granato e o dramaturgo Leonardo Cortez
trabalham juntos pela primeira vez em Pousada Refúgio,
espetáculo que discute o descontentamento geral da classe
média brasileira com a realidade do país e o desejo de abandonar tudo para viver mais perto da natureza. A peça estreia
na quinta-feira, dia 7 de junho. A trama apresenta dois casais
que desejam construir um recanto no meio da natureza para
fugir de suas várias crises. Durante um jantar para festejar
a maquete da Pousada Refúgio, a realidade ameaça destruir
o sonho do grupo. Nesse apartamento hipster, uma série de
verdades sobre aquelas relações deterioradas ficam mais
evidentes à medida que os convidados consomem bebidas
alcoólicas. Esse desmoronamento dos sonhos e slogans publicitários prontos para uma vida melhor coloca em choque
universos em busca de harmonia. Para tratar de todas essas
questões, o elenco tem um trabalho intimista ao expor pouco
a pouco o ridículo da nossa tragédia. A situação se passa como
um plano sequência, em que a ação acontece em um único
espaço e em tempo real, sem elipses ou saltos.
Com Daniel Dottori, Glaucia Libertini, Leonardo Cortez,
Maurício de Barros e Tatiana Thomé.

O maravilhoso mundo de
Disney On Ice tem Mickey,
Minnie, Donald e Pateta
relembrando momentos
da Disney que marcaram
gerações em uma empolgante
celebração
viagem que despertará memórias
apresentará oito clássicos, mais
de 50 personagens e também o
sucesso dos cinemas Procurando Dory.
A nova montagem que chega a São Paulo, no dia 30 de maio, para temporada
no Ginásio Ibirapuera, acaba de abrir
novas sessões ao público.

A

Serviço: Sesc Pompeia,, R Clélia, 93. Quinta a sábado às 21h30 e aos domingos
às 18h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 1/7.

Serviço: Ginásio Ibirapuera, R. Manoel da Nóbrega,
nº 1361. Quartas (30/5 e 6/6) às 19h30, quintas (31/5 e
7/6) às 11h, 15h e 19h, sextas (1 e 8/6) às 19h30, sábados
(2 e 9/6) às 11h, 15h e 19h e domingos (3 e 10 /6) às 10h,
14h e 18h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 320.

Espetáculo “O Maravilhoso Mundo de Disney On Ice”.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn
Equilíbrio e Harmonia.
A Vida se trata de encontrar o seu Equilíbrio.
Encontrar o seu caminho de volta para o equilíbrio e a harmonia com o Universo é a melhor maneira de abordar a vida.
É simples e mudará como você experiencia cada dia. É um
processo simples que você executa sempre que percebe que
precisa retornar ao equilíbrio e harmonia com o seu mundo.
Sente-se e fique confortável, preferivelmente em algum lugar
onde não seja perturbado por alguns minutos. Faça uma respiração profunda e a libere com força. Observe como você está
se sentindo. Relaxe o seu corpo. Como você está se sentindo
agora? Relaxe o seu corpo um pouco mais e se interiorize. Como
você está se sentindo agora? Relaxe mais ainda o seu corpo.
Como você está se sentindo agora?
Se esta for a sua primeira experiência com o trabalho de
respiração, pare aqui e perceba como você se sente diferente
agora do que quando começou. A cada dia queremos que você
se interiorize um pouco mais e siga um pouco mais adiante, até
que tenha alcançado um ciclo de 9.
Observe o quanto você pode se interiorizar mais e permanecer
presente e o quanto você está mais conectado com o fluxo da
energia Universal.
Pensamento para hoje: Pratique o processo de relaxar e de se
interiorizar e perceba com que rapidez você retorna ao equilíbrio
e harmonia com Tudo O Que É. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Cena da peça “A Vênus das Peles”.

Conflito editorial
Qual é o percurso que uma obra de arte
faz até chegar ao público? Esse é o ponto
de partida da peça “Política da Editora”,
criação do dramaturgo Eduardo Aleixo
publicada pela Editora Giostri. O espetáculo chega aos palcos pela primeira

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

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

O Sol em seu signo dá maior confiança e provoca decisões importantes.
Pode encontrar dificuldades que
devem ser superadas de forma estratégica e com muita diplomacia. Boa
disposição para a intimidade sexual
depois que passar seu aniversário.
58/858 – Branco.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre relacionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande
demais, indica que seus projetos não se realizarão.
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favorável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la
é sinal de sorte durante três dias.
Números de sorte: 09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Ter sempre dinheiro: Vai precisar de algumas
moedas, mel, sal, pimenta do reino. Pegue algumas
moedas que estejam em circulação e tenham algum
valor. Jogue mel em cima das moedas, uma pitada
de sal e duas pitadas de pimenta do reino. Reze de
coração, pedindo que melhore as suas finanças.

Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Com a Lua em Capricórnio saberá
que grande parte de sua segurança
emocional vem do trabalho. Não se
sobrecarregue de tarefas e coisas
novas para fazer, como é bem do seu
estilo. Algumas atividades podem
parecer mais lentas, mas isso será
algo passageiro. 77/377 - Azul.

Sua disposição vai melhorar neste
final de mês. Cultive o bem-estar
tanto material como emocional.
Faça aquilo que lhe agrada e dê
satisfação. Boa quarta para usar de
determinação e força de vontade
para alcançar o que vem perseguindo há algum tempo ainda durante
esta semana. 21/321 – Claras.

Peixes
(19/2 a 20/3)

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

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

A Lua em seu signo o faz mais
realista e saberá com quem poderá
contar para o que pretende alcançar.
Aproveite para conviver com a pessoa
amada, amigos e com a família. Neste
começo de semana haverá grande
harmonia que tornará a vida sexual
plena e feliz. 89/889 – Amarelo.

Estará mais realista e menos romântico, o que ajuda a ter certeza com
quem poderá contar. As dúvidas
vão desaparecendo a as certezas
surgindo. As alianças e sociedades
iniciadas recentemente ficam mais
firmes através do entendimento.
Bom para amar na relação sexual.
41/741 – Cinza.

Faça planos bem elaborados e determinantes. É importante aprimorar a
questões em andamento e encontrar
soluções para os obstáculos. No final
do dia as pessoas se voltam para suas
responsabilidades e compromissos
e ficam dispostas a fazer o que é
necessário fazer. 66/566 – Verde.

Lua em mau aspecto com Netuno
pode deixar o início do dia um pouco
confusão. Esse aspecto provoca
falta de objetividade e pode levar
a tomar atitudes imprudentes e
perigosas. Bons momentos, tornando a vida sexual mais ativa. O Sol
em Gêmeos faz a família ter maior
proximidade. 43/443 – Cinza.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, 210,
Centro. Sextas, sábados e segundas às 21h e aos domingos
às 19h Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 2/7.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Maio de 2018. Dia de Santa Joana D’Arc, Santa
Amélia, São Fernando III, São Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah,
cuja virtude é a espiritualidade. Dia do Geólogo, Dia do Decorador
e Dia dos Bandeirantes. Hoje aniversaria o guitarista Tom Morello
que completa 54 anos, o jogador de futebol Steven Gerrard que chega
aos 38 anos e a modelo e atriz Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante
e sociável. Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe,
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das
leis, sejam elas científicas humanas ou divinas, e geralmente têm vida
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir
hostilidade tende a ficar mal humorado e irritado.

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.

BANCO

3/psi — run — vau. 4/rate — seat. 5/gazua.

O momento é ótimo para avaliar uma
relação, enxergando tudo de forma
mais clara. O bom entendimento com
a pessoa amada leva a uma troca
intensa de afeto. Com a Lua em Capricórnio determine agora as metas
e situações que deseja alcançar no
futuro. 76/776 – Rosa.

Terão novidades e boas perspectivas
que poderão mudar sua vida neste
mês de junho. Antes de qualquer
coisa precisa ter paciência, dosando a
autoconfiança e o otimismo exagerado e negativo. Termine o mês sendo
uma pessoa determinada a resolver
pendências. 59/659 – Amarelo.

entre arte e mercado, convertendo uma
obra em fetiche de mercadoria. Com
Adriana Azenha, Eduardo Bartolomeu,
Jany Canela, Miriam Limma e Rogério
Favoretto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Toma uma
resolução

A Lua Cheia em Capricórnio permite
resolver questões de forma prática,
focar na vida profissional e na realização de metas que já foram traçadas
antes. Está vivendo a fase mais
delicada do ano, com possibilidade
de atritos no trabalho e impedimento
para que o que deseja não se concretize logo. 43/243 – Amarelo.

Serviço: IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil,
R. Bento Freitas, 306, República, tel.3259-6149.
Sábados às 21h e aos domingos às 18h, sessões
extras: Quinta (31/5) às 21h e segundas (4/6 e 9/7)
às 21h. Ingressos: Pague quanto puder.
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Touro
(20/4 a 20/5)

O bom aspecto da casa dois neste final
de maio aumenta o interesse pelas
viagens e ajuda na elevação material.
Novos valores e princípios passam a
orientar a sua vida. Evite a atitudes
muito fixas que serão negativas na sua
carreira profissional. 51/251 – Azul.

debate que propõe sobre sexo, arte e
poder. .Na história um homem, uma
mulher, o livro “Vênus em Pele” de
Masoch, a tela de Ticiano - Vênus
ao espelho, dois goles de café e um
casaco de pele: elementos de uma
mesma cena, figuras de uma possível
fantasia. Ele e Ela imersos em um
território desconhecido, no limiar
da dor e do prazer e, ainda que
excitante, revelador de conteúdos
obscuros que podem transbordar
para além daquela sala de uma
grande metrópole em um dia de
tempestade. Com Ana Carolina
Godoy e Rafael Steinhauser.
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Áries
(21/3 a 19/4)

A obra “A Vênus das Peles”, de
Leopold von Sacher-Masoch, desde
seu lançamento em 1870, se tornou
fonte de inspiração para poetas,
pintores, dramaturgos, músicos,
cineastas, psicólogos, médicos,
sociólogos, entre outros. Provavelmente porque o autor nesta novela
explicita e radicaliza sua visão conturbada sobre o desejo, envolvendo
o leitor numa reflexão inevitável
sobre os papéis que representamos no cotidiano, sobre os limites
entre fantasia e realidade, sobre a
presença subliminar da sedução em
todas as relações sociais e sobre o
paralelismo entre essas relações e
o ato sexual. Com seu desfile de
medos, taras, desejos secretos,
humilhação e sofrimento, e com o

vez com direção de Cintia Lopes. No
texto carregado de ironia, um escritor
luta para ter seu livro integrando o catálogo de uma grande editora. Escritor,
Editor, Revisora e Tradutora entram em
conflito em uma sala de reuniões. Pouco
a pouco, são revelados os mecanismos
de poder que permeiam as relações

Esta quarta é o décimo sexto dia da lunação. Lua em mau aspecto com Netuno pode deixar o início do dia um pouco
confusão. Esse aspecto provoca falta de objetividade e pode levar a tomar atitudes imprudentes e perigosas. Com
o ingresso da Lua em Capricórnio às 06h28 o astral vai ficar mais sério e taciturno. A Lua Cheia em Capricórnio
permite resolver questões de forma prática, focar na vida profissional e na realização de metas que já foram traçadas
antes. Boa quarta para usar de determinação e força de vontade para alcançar o que vem perseguindo há algum
tempo ainda durante esta semana.
Com o Sol em Gêmeos torna o
momento vibrante para as relações
amorosas e a satisfação sexual.
O afeto e a compreensão levam
ao entendimento conjugal. A desorganização deverá ser corrigida
aproveitando o trânsito da Lua por
Capricórnio. 67/467 – Marrom.

Papéis do cotidiano
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Horóscopo

Ligia Jardim
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