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Este sábado é o quarto dia da lunação. A Lua em Leão deixa o astral neste sábado mais extrovertido e divertido. Durante 
a manhã a Lua em mau aspecto com Urano pode trazer um pouco de instabilidade, mas a conjunção com Vênus traz 
um pouco de conforto emocional. O dia será favorável ao romance, a paixão e ao envolvimento íntimo. À noite a Lua faz 
um aspecto negativo com Marte que pode nos deixar irritados, mas a energia favorece que o planeta guerreiro dá deve 
aumentar a sexualidade neste fi nal de semana. Boas conversas e entendimento com as pessoas de nossas relações. Surgem 
situações de agradável intimidade e aconchego no início da noite e no domingo.
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A parte da manhã leva à insatisfação, 
fortes emoções e tendência ao mau 
humor. De tarde saia do ambiente 
faça viagens curtas, mantenha con-
tatos que serão proveitosos. Faço 
algo que o ajude a se harmonizar 
melhor o ambiente familiar. Atenção 
para exageros. 67/567 – Vermelho.

A Lua em Leão deixa o astral neste 
sábado mais extrovertido e divertido 
animando as conversações e relações 
sociais. Isso o leva ao aumento da 
confi ança em todas as ações. No fi nal 
do dia a vida afetiva está favorecida 
pelo bom aspecto da Lua Nova. 
87/587 – Azul.

Durante a manhã a Lua em mau 
aspecto com Urano pode trazer 
um pouco de instabilidade, mas a 
conjunção com Vênus traz um pouco 
de conforto emocional. As diversões, 
artes, e a sedução fazem a ampliação 
da sensibilidade e do refi namento. 
70/470 – Branco.

O dia é bom para valorizar o lar na sua 
mais clara expressão de estabilidade 
e segurança. Evite fugir dos seus 
problemas, enfrente-os, usando de 
dinamismo e boa disposição. A tarde 
um bom momento para os relacio-
namentos e para fazer compras de 
objetos pessoais. 64/664 – Verde.

Deve ter cuidado na parte da manhã 
com a tendência a desentendimen-
tos. À noite a Lua faz um aspecto 
negativo com Marte que pode nos 
deixar irritados. Faça o que for preci-
so para manter a paz e a tranquilida-
de. Boas conversas e entendimento 
com as pessoas de nossas relações. 
55/655 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina, rever 
amigos e fazer viagens até mesmo 
de última hora. Sentirá o aumento 
da confi ança em todas nossas ações 
neste fi nal de semana. Propício a 
viagens curtas, passeios e relações 
sociais com a Lua em Leão. 63/163 
– Verde.

Uma manhã tensa e muito inquieta 
pode prejudicar um pouco a saúde. 
O Sol em Câncer nas próximas horas 
acentua a necessidade de ser direto 
demais em suas ações. Precisa saber 
dosar seu lado racional com o emo-
cional para não sofrer por causa de 
fortes sentimentos. 56/456 – Escuras.

Não deixe de valorizar alguém 
que sempre o apoia e harmonize o 
pensamento e as palavras. Acredite 
que sem a ajuda das pessoas poderá 
muito pouco. Devemos ter cuidado 
na parte da manhã com a tendên-
cia a brigas e desentendimentos. 
89/589 – Azul.

Com o Sol na casa sete na semana 
que vem  evite prometer mais do 
que possa cumprir. A tendência é 
ao aumento da confi ança em todas 
nossas ações neste fi nal de semana. 
Final de semana em que as pessoas 
estarão mais falantes e em busca de 
novidades. 28/628 – Verde.

Viagens curtas e contatos sociais 
estarão favorecidos na madrugada 
para domingo. Precisa manter o 
bom senso ao tomar algumas deci-
sões importantes em sua vida. Na 
madrugada de domingo faça viagens 
ou passeios junto de quem você ama. 
98/198 – Cinza.

A presença do Sol em Câncer na 
semana que vem ajuda a tomar a 
decisão certa na hora exata espere 
até lá. O sábado favorece a vida 
afetiva está favorecida pelo bom 
aspecto da Lua em Leão. Esteja 
preparado para aproveitar oportu-
nidades. 87/587 – Verde.

A parte da manhã leva à insatisfação, 
fortes emoções e tendência ao mau 
humor. Tratem de assuntos que 
envolva relacionamentos e compras 
de objetos de uso pessoal.  Pode 
aumentar a ansiedade querendo 
abraçar o mundo procurando várias 
possibilidades, sem saber como agir. 
81/981 – Cores claras.

Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 16 de Junho de 2018. Dia de São Aureliano, Santa Julita, 
e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia da Unidade 

Nacional. Hoje aniversaria o cantor Ivan Lins que faz 73 anos, o ex-
campeão mundial de boxe Roberto Durán que nasceu em 1951 e o 
tenista Jaime Oncins que chega aos 48  anos e a modelo e atriz Ticiane 
Pinheiro que nasceu em 1976. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é extremamente generoso e 
amável com os entes queridos, mas às vezes pode ser dominador e 
arrogante. Mantendo a fé em si mesmo, suas ideias originais e intui-
ção são a garantia do seu sucesso.  Possui uma grande atração pelos 
sonhos e outros estados alterados de consciência. Costuma viver com 
frequência as experiências estranhas e fora do comum. Têm o dom 
da oratória e boa capacidade para transmitir ideias e experiências 
às pessoas a sua volta. No lado negativo, precisa evitar a tendência a 
impaciência e inquietude.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão dando 
certo. Tranquila: terá que decidir sobre uma proposta 
interessante. Se a maioria dos convidados for estranhos, 
é sinal de inquietações. Se você conhecer quase todos: 
tenha calma ao julgar determinada pessoa. Números de 
sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

Simpatias que funcionam
Para encontrar um novo amor... Você vai preci-
sar de uma xícara de trigo, canela em pó, páprica e 
curry. Coloque todos os ingredientes dentro de uma 
panela de ferro, seguindo essa ordem: trigo, canela 
em pó, páprica e curry. Mexa com a colher de pau. 
Enquanto mexe, pense coisas boas relacionadas ao 
amor. Esta poção tem um efeito rápido e pode ser 
distribuída entre todos os seus amigos. Coloque um 
montinho dentro de pedacinhos de papel celofane e 
amarre com uma fi  ta vermelha.
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Compositores referenciais no 
universo da música caipira, 
Almir Sater e Renato Teixeira, 
depois de mais de 30 anos 
de amizade e bem-sucedidas 
parcerias musicais, estão 
juntos novamente em +AR

Esse trabalho é a continuação do 
projeto AR, lançado em 2015, e 
vencedor do Grammy Latino de 

2016. +AR é um álbum de linguagem 
solta, com refl exões pessoais que to-
cam profundamente os corações dos 
ouvintes, promovendo o diálogo entre 
a música do campo brasileira e a rural 
americana. Os violões com cordas de 

Sertanejo

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Se você deseja ver mudanças no mundo, comece por fazer mudanças 

no modo de pensar e, posteriormente, na sua vida pessoal.
Estamos diante de momentos de transformação global, quando 

todos são estimulados a fazer transformações internas. Todos, sem 
exceção de ninguém.

Vivemos uma oportunidade única para modifi carmos, não apenas 
a política ou a economia, mas a civilização Humana inteira. E não há 
como modifi car uma sociedade, uma civilização ou mesmo um planeta, 
sem a participação de todos os envolvidos.

Afi nal, nós somos a sociedade. Nós somos a civilização. Nós somos 
os habitantes do planeta. Faça a sua parte. E sejamos felizes!

Tania Resende

Instrumental

Diego Sales Quarteto (dia 15) é um grupo que se dedica 
à execução da música instrumental brasileira e do jazz, 
e suas maiores infl uências são Hermeto Pascoal, Egberto 
Gismonti, Clube da Esquina, Wayne Shorter, Charles Min-
gus, Sivuca, John Coltrane, Jacob do Bandolim e Quarteto 
Novo. No show, o grupo formado por Diego Sales (gaita), 
Caio Chiarini (violão), Fábio Martinez (baixo) e Wagner 
Vasconcelos (bateria) apresenta um repertório voltado para 
a tradição nordestina. Trata-se de um projeto de música 
instrumental voltado para o forró alinhado com a perfor-
mance do jazz com muita improvisação. No repertório, 
músicas de Sivuca, Heraldo do Monte, Dominguinhos e 
autorais.Os próximos shows do Música ao Cair da Tarde, 
fi cam por conta de Ama Campos (22/6) e Nas Cordas da 
Viola (29/6). 

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sextas, às 19h. Entrada franca.
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Almir Sater e Renato Teixeira.

Lançamento
Leva o nome de ATØNITO 

o grupo instrumental encabe-
çado pelo músico e arranjador 
Cuca Ferreira, em parceria 
com os músicos Loco Sosa e 
Ro Fonseca. No próximo dia  o 
trio toca, pela primeira vez o seu 
disco. Três músicos exibindo 
uma qualidade musical difícil 
de catalogar, assim é o conceito 
do ATØNITO. Num processo de 
criação rápido, explorando o 
formato de power trio em seu 
limite: Cuca Ferreira criava as 
melodias, Ro Fonseca liderava 
a harmonia e Loco Sosa propu-

nha o ritmo.O disco conta com 
várias participações especiais, 
como o baterista, percussio-
nista e produtor Guilherme 
Kastrup e o cantor, compositor 
e violonista Kiko Dinucci e Ro-
mulo Fróes, na orientação geral. 
A direção de arte é da dupla 
Ciça Goes e Julia Valiengo, 
ambas da Trupe Chá de Boldo. 
“O Cometa Chegou, “Até o Fim 
do Mundo”, “Torto e o Passo”, 
“Sai” e “Clarão” são algumas das 
músicas que estarão no setlist, 
dessa apresentação.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93.  

Sexta (22), às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 
10 (meia).

Diego Sales Quarteto.

Divulgação

Mobilidade
Como seria o mundo depois do advento 

do teletransporte? A artista multimídia e 
arquiteta Gabriela Bílá lança uma hipótese 
com a instalação Teleport City. Com a obra, 
a artista cria uma metáfora sobre a possi-
bilidade de transporte de massa ilimitado 
e instantâneo. A exposição centra-se na 
questão da mobilidade para a vida humana 
e mostra como essa invenção possibilitaria à 
humanidade diversas experiências culturais 
e transformaria o uso e ocupação dos espa-
ços nas mais variadas atividades humanas; 
os modos de relacionar histórias e culturas; 
os movimentos sociais e até mesmo o ciclo 

biológico da vida humana. A instalação faz 
parte do projeto Arquite-tô, que convida 
o público a imaginar como as artes e a ar-
quitetura podem articular conhecimentos 
e formas mais democráticas de construir, 
habitar e fruir.  Do microcosmo das casas 
às escalas mais extensas em que operam 
arquitetos e urbanistas, a programação 
surge como uma refl exão sobre o quanto 
artistas e arquitetos podem inspirar pes-
soas a se apropriarem de novos recursos e 
conhecimentos, na busca por experiências 
mais plenas de habitar.

 
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195. De terça a 

sábado das 10h às 21h e aos domingos das 10h30 às 18h30. 
Entrada franca. Até  24/6.

Lançamento
Viola Perfumosa lança o seu pri-

meiro álbum. Formado por Ceumar, 
Lui Coimbra e Paulo Freire, o grupo 
homenageia uma das mais emblemá-
ticas artistas da música popular brasi-
leira: Inezita Barroso. O repertório da 
apresentação é composto de sucessos 
como Luar do Sertão, Tamba-Tajá e 
Índia, além de canções autorais dos 
integrantes do trio.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Alvares 
Cabral, s/n. Domingo (24), às 19h. Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia).

Sonoridade
O trio Ombu sobe ao para mostrar ao público a sonoridade minimalista e 

orgânica presente em seu último disco, “Pedro”, lançado em 2016. Formado 
por João Viegas (baixo e voz), Santiago Mazzoli (guitarra) e Thiago Barros 
(bateria) os músicos exploram em seu trabalho as possibilidades da pós
-produção, como um coro de quinze crianças e microfonias. No repertório 
estarão composições como “Sem Mais”, “Sina”, “Omça”, “Calma” e “Queria”.

 
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Quinta (21), 

às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

aço, pianos e vozes em coro, exploram 
sonoridades sem chegar na extremidade 
do caipirismo clássico, nem na ponta do 
sertanejo romântico e urbano.

 

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos), Av. das 
Nações Unidas, nº 4777, Alto de Pinheiros. Segundas (18 
e 25), terças (19 e 26) e quarta (27), às 21h. Ingressos: De 
R$ 160 a R$ 200.

Cuca Ferreira, Loco Sosa e Ro Fonseca.

D
iv

ul
ga

çã
o


