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Cazuza
Levando o nome Caju, como
carinhosamente Cazuza
era chamado por amigos, o
projeto foi lançado em janeiro
pela gravadora DECK e traz
sucessos como “Codinome
Beija-Flor” e“Exagerado” em
uma nova roupagem

Francisco Hurtz, “Sem Título”, aquarela sobre papel (2015).
Obra da exposição O Inquietante.

o 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. No repertório de
Caju estão 11 canções de Cazuza, como
“Blues da Piedade” que ganhou versão
à capela num côro Gospel; “Codinome
Beija-Flor”, numa versão valsada; “Exagerado”; “Azul e Amarelo”; e “Brasil”,

N

“O Inquietante”, coletiva composta por 21 trabalhos de
Farnese de Andrade, Flávio Cerqueira, Francisco Hurtz,
Luciano Zanette, Luc Dubois, Monica Piloni, Tomoshige
Kusuno, Walmor Corrêa e Wesley Duke Lee, é composta
por desenhos, esculturas, fotografias e pinturas, busca
despertar no espectador sentimentos diversos acerca do
dissonante, daquilo que mexe com nossas mais profundas inquietações, abordando o estranho e as reações que
são desencadeadas a partir desse contato. No intuito de
promover o diálogo entre diferentes públicos e gerações.

Marcelo Quintanilha

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 reverencia Cazuza

com versos “quase tão livres quando a
alma desse tão poeta”, contra o tédio,
contra os chatos, e contra as convenções.
Serviço: Teatro do Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino,
1.000. Sábado (9) às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, tel. 2737-1249. Terça
a sexta das 10h às 19h e aos sábado das 11h às 17h. Entrada franca. Até 21/7.

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.
Intenções focadas.
Reserve algum tempo focado
na manifestação dos seus sonhos.
Concentre um pouco de sua energia a cada dia, conectando-se
com aquele espaço de paz e de calma dentro de si mesmo, e, então,
concentre-se nos sentimentos de seu sonho se manifestando. Deixe a
energia destes sentimentos inflamar as idéias e inspirações para que
aja durante todo o dia. Este é um poder que você pode facilmente
explorar e possuir, aproveitar e aprimorar. Em outras palavras, torne-o
seu e o use para ajudar a estimulá-lo ao longo do caminho.
Seja corajoso. A única coisa que o está impedindo destas manifestações é você, assim, não interfira e volte para o fluxo que você conhece.
Você pode fazê-lo e o foco puro em suas intenções é o seu maior aliado.
Pensamento para hoje: Passe algum tempo focado nos sentimentos
dos seus sonhos e deixe que esta energia o impulsione, abrindo portas
e manifestando os seus desejos..
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias
Regina Drumond

No mês de Junho acontece uma
variedade de “Espetáculos Infantis”,
pelo projeto ”Bom Dimás” que evoca
a cultura regional por meio de brincadeiras, danças, causos, ritmos, sabores
e sonoridades. A programação engloba
espetáculos musicais, de circo e de
dança, contações de histórias, sarau
literário e atividades de alimentação.
A cada atividade uma CIA diferente,
onde trarão espetáculos de palhaços,
musicais, mágica, literatura e circo.

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

Bom para compras e investimentos
em longo prazo já preparados antes.
A criatividade dá o tom no campo
amoroso e social. Use bem sua capacidade de articular e a diplomacia
nas ações que sempre facilitam a
sua vida e aumentam seu sucesso.
83/583 – Verde.

O entendimento deve ser maior nos
relacionamentos, tanto social como
íntimo. Pode ocorrer algum atrito
com pessoa querida. Através da confiança o trabalho em grupo se torna
mais vantajoso que a iniciativa isolada
ou individual. Comece a mudar o
seu modo de pensar. 83/483 – Cinza.

No início do dia a Lua em bom
aspecto com Vênus favorece os relacionamentos, os contatos sociais,
o relacionamento feminino e os
assuntos domésticos. Tome atitudes
inovadoras e promotoras do bem-estar social. Analise uma situação antes
de agir. 63/563 – Azul.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter suas
pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo durante
três dias. Muitas borboletas voando à sua volta, felicidade
extraordinária para o jogo durante muitos dias. Não deixe
de tentar a sorte. Números de sorte: 02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Para acabar com os ciúmes do casal: Os dois são ciumentos? Isso pode acabar facilmente com uma relação, já que o
ciúme toma conta das duas partes desse casal. Para isso, temos
uma simpatia poderosa para livrar os dois desse sentimento
e seguir com uma relação mais harmoniosa. Pegue uma foto
de cada um e junte-as colocando frente a frente e embrulhe
num papel de seda branco. Amarre-as com uma fita vermelha
e coloque dentro da Bíblia em uma das páginas do Cântico
dos Cânticos. Por 7 semanas, ninguém deve tocar na Bíblia,
ela deve estar separada somente para livrar o casal do ciúme
e nada mais. Após esse período, retire da bíblia e enterre
próximo às raízes de uma árvore alta e forte. Pode dar um
pouco de trabalho e demorar, mas é certeza do fim do ciúme.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)

Durante o dia um bom convívio e
prazer ao lidar com as pessoas dando
segurança afetiva e relativo equilíbrio
dos gastos. Porem cuidado, muitos
relacionamentos podem perturbar
sua rotina e tirar a tranquilidade
e criar discussões, por isso saiba
escolher suas companhias. 78/478
– Amarelo.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

No início do dia a Lua em bom
aspecto com Vênus favorece os relacionamentos, os contatos sociais, o
relacionamento feminino e os assuntos domésticos. Um bom convívio e
prazer ao lidar com as pessoas. O Sol
na casa dois dá aumento de ganhos
e chance de lucros. 82/382 - Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Não disperse, mantenha seu ritmo de
vida e o foco naquilo que pretende.
A Lua minguante dá sensibilidade e
maior intuição e favorece a relação
amorosa, as compras e os investimentos de longo prazo. Mercúrio
dá estresse e nervosismo no final
do dia. 84/484 – Verde.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

O Sol em aspecto negativo com Netuno pode trazer falta de clareza e
uma percepção errada da realidade.
Aproveite para preparar atitudes
inovadoras e promotoras do bem
social. Espere para agir ou começar
algo novo depois que passar seu
aniversário. 41/641 – Verde.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta quinta é o vigésimo quarto dia da lunação. O Sol em aspecto negativo com Netuno pode trazer falta de clareza
e uma percepção errada da realidade. Será preciso prestar atenção nas atitudes para não sermos influenciados
de forma negativa. Melhor também cuidar da saúde, pois alguns podem ficar mais vulneráveis emocionalmente
e ter problemas respiratórios, gripes e resfriados. No início do dia a Lua em bom aspecto com Vênus favorece os
relacionamentos, os contatos sociais, o relacionamento feminino e os assuntos domésticos. Às 03h36 da madrugada
a Lua fica fora de curso até ingressar em Áries na noite desta quinta-feira.
Junto da pessoa amada terá um
ótimo dia sendo afável e cortês
com todos, mas a noite deve evitar
discussões que poderão mudar a
rotina e a forma de amar. Será preciso
prestar atenção nas atitudes para
não sermos influenciados de forma
negativa. 95/395 – Vermelho.

Dia 9/6, Violinha Contadeira
Com Paulo Freire. Espetáculo com
músicas e causos. Alvimar. O Caipira
Paranormal ( dia 16/6), um Show de
Ilusionismo Rural onde um palhaço paranormal agrega pessoas para mostrar
suas habilidades de ilusionismo. Meu
Pequeno Coração Caipira (dia 23/6),
com o Grupo Caipirinhas e Caipironhos,
apresenta uma celebração da cultura
tradicional caipira, longe dos estereótipos e rótulos, através de canções,
causos, modinhas, adivinhas, simpatias
e trava línguas em uma apresentação

Está vivendo um momento em que
deve aproveitar bem as chances e
começar a colocar a sua vida em
ordem. Tenha dedicação total em
tudo que realizar agindo de forma
a manter a rotina. No final do dia
discussões tendem a esquentar os
ânimos e algumas brigas. 89/989
– Branco.
Uma oportunidade profissional
surgirá através de uma conversa
com alguém, podendo conciliar as
coisas em seu ambiente a tarde. Melhor também cuidar da saúde, pois
alguns podem ficar mais vulneráveis
emocionalmente e ter problemas
respiratórios, gripes e resfriados.
25/625 – Cinza.
A Lua minguante pode trazer insônias e problemas familiares. Necessidade de mudanças profundas
em seu modo de pensar e agir ajuda
a superar prováveis conflitos nos
relacionamentos. Mercúrio em mau
aspecto com Urano e Plutão tende
a provocar brigas e rompimentos
43/343 – Azul.
Sol em aspecto negativo com Netuno
pode trazer falta de clareza e uma
percepção errada da realidade. Será
preciso prestar atenção nas atitudes
para não ser influenciado de forma
negativa. Procure usar de cortesia
e ser mais afável com quem ama.
67/667 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de Junho de 2018. Dia de Santa Tereza de Soubirán, Santa
Ana de São Bartolomeu, São Antônio Gianelli, São Pedro de Córdova e
companheiros, e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a realidade. Dia da
Liberdade de Imprensa. Hoje aniversaria a atriz Carla Marins que nasceu
em 1968, o jogador de futebol Cafu que completa 48 anos, a atriz Cláudia
Rodrigues que nasceu em 1971, a atriz Flavia Alessandra que faz 44 anos
e o ator Bruno de Luca nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é versátil, ambicioso e voltado
para o sucesso, tendo desempenho melhor em posição de liderança
em vez de se desgastar em trabalhos físicos. É perspicaz, inteligente
e tem um forte sexto sentido. A generosidade pode ser uma das suas
maiores qualidades. Também pode desenvolver a capacidade de ver os
vários lados de uma questão com grande rapidez de raciocínio e ação.
Pode ser compreensivo com os outros, mesmo que não concorde com
eles. Sua tenacidade, sempre que mantida e observada, pode levá-lo
à concretização da maioria de seus planos, mesmo os mais ousados.

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.

repleta de humor e poesia, que tem
identificação imediata com o universo
infantil e que evoca a memória afetiva
dos mais velhos. Para terminar, no dia
30/6,
Criança da Terra, com Inimar Simões
e Grupo Folias e Folguedos. Musical
interativo que transmite a rica vivência
da cultura tradicional brasileira para o
público infantil.
Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554,
Santa Paula. Sábados (9, 16, 23, 30/6). Entrada franca.
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2/in. 4/cher. 5/lamas — login — tisne. 7/oosfera.

Horóscopo

Infantil

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740 , Campos Elíseos, tel. 32267300. Terça (3/7), às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 70.
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JuPat acaba de lançar seu primeiro disco, “Toda Mulher Nasce Chovendo”. Composto por 13 faixas autorais e completamente biográficas,
trabalho, sobre o nascimento por meio da transformação de um estado
físico para o outro. Este trabalho surgiu da necessidade que a artista
tinha em entender-se como uma nova pessoa, registrando e recriando
a si mesma faturas de cartão de crédito. Acompanhada pelo violão e
gaita de Nivas, “A Última Noite” canta a aceitação. Finalizando, “O Circo”. “Fecho esse projeto com outra poesia de Denise Mokreys, minha
parceira na vida. Quando iniciei meu processo de transição de gênero,
ela esteve ao meu lado e, juntas, morremos e renascemos como novas
pessoas. Ela é um girassol encerrando a chuva”. “Toda Mulher Nasce
Chovendo” vem da água, da fluidez, da libertação emocional, do misticismo, do desejo de alcançar o divino. No fim, mais uma mulher nasceu.
Ouça aqui: (https://goo.gl/43eDcg)
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O compositor, cantor e rabequeiro Maciel Salú acaba de
divulgar “Liberdade”, seu quinto álbum solo. Composto por
10 faixas autorais, todas produzidas por Hugo Linns, trabalho
discursa sobre temas políticos e sociais. Ouça: ( https://youtu.
be/xAhEhCqjPbc).

MPB
Roberta Campos apresenta as músicas de seu disco indicado ao Grammy
Todo Caminho é Sorte (Deckdisc), quarto trabalho de sua carreira. O CD
traz composições próprias, como Ensaio Sobre o Amor, Porta Retrato e Pra
Morrer de Amor, além da regravação do clássico Casinha Branca (Gilson e
Joran). O show será registrado em DVD em comemoração aos seus 10 anos
de carreira. Indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria Melhor Álbum
de MPB com o disco Todo Caminho é Sorte, Roberta Campos é um dos
novos nomes da MPB. Cantora mineira e compositora de sucessos como
Abrigo, que entrou na trilha sonora da novela O Outro Lado do Paraíso,
Minha felicidade, tema de abertura da novela Sol Nascente, e De Janeiro a
Janeiro, canção gravada em parceria com Nando Reis que alcançou a marca
de mais de 40 milhões de visualizações na internet e as rádios do Brasil.
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