
Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 14 de junho de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

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.

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

Esta quinta é o primeiro dia da lunação. A Lua em Câncer deixa o astral mais familiar, mas podemos ter alguns momentos 

de tensão no fi nal do dia. Durante a manhã a Lua faz bom aspecto com Urano e uma conjunção com Mercúrio que pode 

trazer boas ideias.  Durante a tarde a Lua faz um aspecto negativo com Saturno que pode trazer maior peso emocional. 

Saturno transitando por Capricórnio nos mostra à realidade, nos faz cobranças e com a Lua em Câncer temos que buscar 

o equilíbrio entre as nossas necessidades emocionais e as coisas práticas da vida.
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Durante a manhã a Lua faz bom 
aspecto com Urano e uma conjun-
ção com Mercúrio que pode trazer 
boas ideias. Se acolher ao ambiente 
em que vive e entender o próximo 
o torna melhor, uma pessoa mais 
sensível e pronta para partilhar 
com o próximo. Um dia de muita 
motivação. 67/867 – Amarelo.

Durante a tarde a Lua faz um aspecto 
negativo com Saturno que pode 
trazer maior peso emocional. Faça 
viagens e passeios de última hora 
que serão felizes. Nas suas ativida-
des dentro da rotina é preciso saber 
partilhar tarefas com as demais pes-
soas, não queira fazer tudo sozinho. 
27/327 – Azul.

A Lua em Câncer deixa o astral 
mais familiar, mas pode ter alguns 
momentos de tensão no fi nal do 
dia. Busca daquilo que é confi ável 
e tradicional com muita vitalidade 
e otimismo. Evite desistir de um 
projeto, pois agora pode acertar 
se persistir mais. 56/756 – Branco.

Com a Lua em seu signo tem que 
buscar o equilíbrio entre as nossas 
necessidades emocionais e as coisas 
práticas da vida. Evite fugir dos seus 
problemas, encaro-os de frente, pois 
a solução chegará após o aniversá-
rio. Busca daquilo que é confi ável e 
tradicional. 45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada do 
ano, até que o Sol esteja em seu signo 
deve ser levado com harmonia e equi-
líbrio. Mantenha a rotina de manhã e 
à tarde planeje tudo o que irá fazer 
em breve.  Resolva aquilo que esteja 
pendente com o Sol transitando em 
direção à Câncer. 16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. O dia não 
é bom para tratar de assunto de 
dinheiro, adie se possível. Durante a 
tarde a Lua faz um aspecto negativo 
com Saturno que pode trazer maior 
peso emocional.  84/584 – Verde. 

O mau aspecto de Vênus e Urano 
fazem as relações afetivas correrem 
risco de rupturas devido à busca pela 
liberdade, se houver restrições que 
impeçam um dos dois de agir como 
gostariam. Assim, tende harmonizar 
a vida sentimental e afetiva para 
encontrar o entendimento junto de 
quem ama. 25/425 – Cinza.

Durante a manhã a Lua faz bom 
aspecto com Urano e uma conjunção 
com Mercúrio que pode trazer boas 
ideias. Terá realizações de maior 
signifi cado em seu trabalho, mas 
não queira fazer tudo sozinho. O 
período é de volta às raízes, apego 
à família e à tradição. 76/576 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete no 
dia 22 pode pensar em realizar so-
ciedades e parcerias que já estejam 
sendo planejadas. Estes serão dias 
de busca pela segurança emocional 
e de respostas intensas a infl uência 
do meio. Evite prometer mais do 
que possa cumprir. 56/756 – Branco.

Lua em Câncer deixa o astral mais 
familiar, mas podemos ter alguns 
momentos de tensão no fi nal do dia. 
Precisa tomar algumas decisões da 
forma mais prática possível abrindo 
mão de algo para poder ganhar o que 
deseja. Saia da sua rotina, mas bus-
que o que for confi ável. 23/423 – Azul.

Quanto a dinheiro é melhor estar 
atento com os gastos, pois pode ha-
ver despesas inesperadas. Por isso, 
não se iluda, nem tudo que parece 
ser é bom de verdade, as aparências 
enganam. Saturno transitando por 
Capricórnio mostra à realidade 
como ela é.  76/576 – Cores claras.

Veja a vida de forma positiva, man-
tendo certa rotina nas ações para 
que não venha a sofrer perdas. 
Saturno transitando por Capricór-
nio nos mostra à realidade, nos faz 
cobranças e com a Lua em Câncer 
tem que buscar o equilíbrio entre 
as necessidades emocionais e as 
práticas 85/385 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 14 de Junho de 2018. Dia de Santo Eliseu, São Rufi no, 
São Basílio, Santa Digna, Santa Clotilde, e Dia do Anjo Mebahel, cuja 
virtude é a proteção. Dia Universal de Deus, Dia da Liberdade 

de Pensamento, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia do 

Solista. Hoje aniversaria o cantor Cláudio Fontana que nasceu em 
1945, o cantor Boy George completa 57 anos, o ator Marcos Pasquim 
que faz 49  anos e a atriz Camila Pitanga nascida em 1977. 

O nativo do dia
O de nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um espírito rápido e 
muita criatividade que o torna atraente. Costuma ser direto e franco 
nas suas opiniões, mas pode ocasionalmente fi car cético ou pouco 
comunicativo. Confi ável e consciencioso, você está sempre pronto a 
aconselhar os outros. Há uma grande atração pelos sonhos e outros 
estados alterados de consciência e costuma viver experiências estra-
nhas e fora do comum. Têm o dom da oratória e boa capacidade para 
transmitir idéias e experiências às pessoas a sua volta. No lado nega-
tivo tem a tendência a se preocupar demais ou fi car indeciso e, assim, 
prejudicar a sua alegria de viver.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos planos 
e perigo de cometer faltas graves. Para sonho de homem, é 
um agouro de fracasso naquilo que o interessa no momento 
seja amor ou dinheiro. Para mulher, adverte que deve cuidar 
da saúde. Números de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para ser pedida em casamento: Compre uma fi ta vermelha 
e prenda-a no sutiã, mais precisamente entre os seios, por 
sete dias. O ideal é que a fi ta permaneça sempre em contato 
com o corpo, portanto, ao trocar de sutiã, coloque a mesma 
fi ta imediatamente. Após este prazo, coloque-a dentro de um 
envelope, lacre-o e o coloque no altar de Santo Antônio, em 
uma Igreja. Reze ao santo pedindo que realize seu desejo. 
Depois, acenda uma vela de sete dias e reze todos os dias, 
sempre no mesmo horário, para que o Santo lhe aju de a ser 
pedida em casamento.
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Dia 16 de junho o Núcleo 
Caboclinhas apresenta o 
espetáculo ‘Vidma, A Menina 
Trança-Rimas’, com direção e 
dramaturgia de Gira Oliveira, 
inspirado no livro “Um 
Caldeirão de Poemas 2”, da 
autora Tatiana Belinky

Voltado para o universo lúdico, 
as três atrizes (Geni Cavalcante, 
Luciana Silveira e Giuliana Cer-

chiari) viajam pela poesia da escritora 
valorizando a palavra e a oralidade 
melodiosa da língua portuguesa, e para 
isso utilizam ações dramáticas, músicas 
e danças inspiradas na cultura brasileira 
e na cultura russa. A peça conta a histó-
ria de Vidma, uma menininha que mora 
em um lugar muito frio com sua família. 
Cheia de criatividade e apaixonada pelo 
mundo das bruxas, sempre encontra 
uma brecha para declamar poemas di-

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo (a)acredito que Deus 
quer que você saiba..... que há um livro esperando que você o 
leia. Ele traz uma mensagem maravilhosa para você.
Pode ser um livro que você começou a ler, depois deixou de 
lado. Ou pode ser um texto do qual ouviu falar e que agora está 
chamando por você.
O que quer que seja, ouça o chamado. Siga o impulso. Leia o 
livro. O tempo é agora.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

MPB

Bia Goes apresenta seu novo show, o Brasil em Canções, 
onde expõe a riqueza das nuances na música brasileira. Em 
única apresentação, Bia recebe como convidado o cantor 
Gabriel Sater, que fará participação especial. A direção 
musical do show é de Ricardo Valverde, que com o vibrafone 
também faz parte da banda que acompanha Bia, ao lado 
de Rodrigo Carneiro no violão sete cordas, Thiago Alvesno 
baixo acústico e Paulinho Vicente na bateria. Brasil em 
Canções traz um rico panorama de ritmos, fazendo também 
um resgate na história da música brasileira.  Bia percorre 
o Brasil urbano e o da roça, o nordestino e o Brasil mundo 
afora com a bossa nova, o samba canção, forró e a música 
caipira, em canções imortalizadas pelo rádio brasileiro. 

No repertório, músicas como O Mundo Não se Acabou, 
rememorando Carmem Miranda, Milhões de Estrelas (de 
Gabriel Sater), Romaria (Renato Teixeira), Coco Sinco-
pado (João da Silva), Feira de Mangaio (Sivuca), Inútil 
Paisagem (Tom Jobim) e Lapinha (Baden Powell/ Paulo 
César Pinheiro), passando ademais por autores como Ary 
Barroso, Noel Rosa, Cascatinha e Inhana. Nesta viagem 
musical brasiliana, cabe ainda composições autorais como 
Flor De Sal, parceria de Bia com Ricardo Valverde.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (30) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Cena de Vidma, a Menina Trança-Rimas.

Bia Goes.

Divulgação

vertidos de diversos bruxos e bruxas que 
já conheceu em seus pensamentos. Só que 
mexer com bruxa pode ser uma brincadeira 
muito perigosa, e é nesta brincadeira que 
Vidma viaja para outro lado do oceano e vive 
diversas aventuras com fi guras excêntricas 

e engraçadas que jamais pensou existir. 
Com, Geni Cavalcante, Luciana Silveira 
e Giuliana Cerchiari. Elenco de apoio: 
Aline Anfi lo e Tchella Britto

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. 
Sábado (16) às 17h. Entrada franca.

Harpas
O III SPHarpFestival – Festival Internacio-

nal de Harpas com vários números musicais 
durante o dia e um total de 12 apresentações 
de música popular, folclórica e erudita.
Serão vários tipos de harpas: clássica, koto 
(japonesa), paraguaia e céltica. Algumas 
são elétricas, outras acústicas. Entre os 
destaques internacionais estão a soprano 
e instrumentista escocesa Zoe Vandermeer 
com repertório erudito. E dois paraguaios: 
Vivian Duré Prado que interpretará folclore 
latino-americano, música paraguaia e clás-
sicos e Lucas Zaracho Há um argentino, 
Dario Andino que se apresenta com o grupo 

Yassi que traz 13 músicos, sendo 8 harpis-
tas. O repertório é de MPB. Com infl uência 
japonesa, o Trio Kagurazaka é formado por 
Shen Ribeiro que toca fl auta shakuhachi, 
Tamie Kitahara que toca koto e shamisen, 
tradicionais instrumentos de cordas do 
Japão, e Gabriel Levy no acordeom. Tamie  
Uma novidade deste ano é o espetáculo O 
Retrato de Dorian Gray, inspirada na estética 
da Belle Époque, com canções consagradas 
do rock. Toca nesse número a harpista Ta-
tiana Henna com participações de Cristina 
Harumi (apresentação e bongô), Doug 
Almeida (violão), Nayane Spigoti (teclado) 
e Paulo Keller (vocais). ”Celtic Brasil” é o 
mais recente espetáculo do harpista Nando 

Araujo, um desdobramento do projeto 
“Pelas Trilhas dos Celtas” unindo arte e 
refl exão fi losófi ca, porém, em um novo 
formato. O harpista se apresenta Maes-
tro José Gustavo Julião de Camargo na 
viola caipira, Willian Storti no acordeão 
e Sara Cesca na rabeca. O Duo Mulheres 
em Harpa e Flauta tem Norma Holtzer 
Rodrigues. A Burning Symphony traz 
harpas céltica e elétrica, violoncelo e 
bateria. No repertório muito rock, heavy 
metal, power metal e metal sinfônico.

 
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, 

R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651. Sexta 
(22), domingo (24) e segunda (25) às 13h, 15h e 18h, e 
sábado (23) às 15h, 18h e 20h. Entrada franca.

Rock
O Capital Inicial é uma das poucas bandas que iniciou suas atividades 

na década de 80 e ainda se mantém ativa e atual. Dinho e companhia 
chegam com grandes novidades. Na primeira apresentação da nova 
turnê, a banda apresentará seu mais novo projeto, com cenário e 
iluminação completamente reformulados. O público ouvirá “Pri-
meiros Erros”, “A Sua Maneira”, “Natasha”, “Olhos Vermelhos”, 
“Música Urbana”, “Veraneio Vascaíno”, entre outros grandes hits. 

Serviço : Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda . Sábado (16) às 23h. 
Ingressos: De R$ 40 a R$ 140.

Samba
O cantor Jorge Ben Jor  apresenta a turnê “Salve Simpatia”. O 

mestre do carisma, do ritmo dançante e do balanço envolvente 
vem para uma única apresentação e promete um show repleto 
de sucessos. A assinatura de Jorge é marcada pelo inconfundível 
ritmo do seu violão, que por sinal, transcende toda e qualquer 
regra de classifi cação. Seu estilo foge de qualquer rótulo: é samba 
com maracatu, bossa com rock, baião com funk. 

Serviço : Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda . Sábado (26), às 22h30. 
Ingressos: De R$ 50 a R$ 220.


