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Divulgação

“Rebobinando”

Bôscoli na Pista

Ao incorporar
elementos atuais ao
melhor do Rhythm
and Blues e do Soul, a
festa Bôscoli na Pista
coloca todo mundo
pra dançar

Divulgação

Lazer & Cultura

evento celebra a música urbana com muito
Neo Soul, Hip Hop e
R&B.No comando da noite,
João Marcello Bôscoli, toca
um repertório variado, focado no melhor da Black
Music mundial, eternizado
por grandes ícones, como
Maxwell, Erykah Badu, R.
Kelly, Mary J. Blidge, em um
passeio que começa na década
de 90 e se estende até 2018,
enaltecendo as vertentes e
fases do New Jack Swing, Neo
Soul e Hip Hop. João Marcello
Bôscoli é uma referência de
conhecimento musical no
país. Músico, produtor, apresentador e empreendedor de
sucesso, Bôscoli tem uma
longa relação com os gêneros

O
Humorista Marcio Pial apresenta espetáculo circense que resgata
as memórias da infância com humor.

Dança, música, circo e improviso compõem o espetáculo
“Rebobinando” de Marcio Pial, que terá única apresentação. De
forma divertida e bem humorada, a peça promete envolver e
emocionar a plateia ao trazer à tona memórias da infância por
meio de quadros de improviso. A comédia propõe um resgate
cultural de momentos que não existem mais, mostrando como
a globalização e revolução tecnológica mudaram a forma de viver. O comediante, dançarino, acrobata e palhaço, Marcio Pial,
é conhecido por incorporar em suas apresentações hip hop,
improviso e acrobacias.
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábado (30) às
21h30. Ingressos: De R$ 20 a R$ 50.

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

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

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.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Alcançar um objetivo na vida: Encontre três
moedas antigas e três galhos de arruda. Junte tudo e
deposite no altar de uma igreja que tenha seu santo
de devoção. Depois disso, assista a uma missa nesta
mesma igreja e peça em oração pelo emprego. Quando
alcançar o objetivo, volte na igreja e acenda uma vela
em agradecimento para o santo.

Tudo que for relacionado à arte
e necessite de sua sensibilidade
tende a dar certo. Na parte da
tarde as relações fi cam fi rmes,
tanto junto de seu amor, como de
pais e fi lhos. Um envolvimento
emocional irá melhorar a nossa
energia neste início de semana.
65/865 – Branco.
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em PM
Os resultados que
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a torcida
O conservador, em
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ao liberal
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Alcatrão,
em inglês
Nicolau
(?): o
último
czar

Formato
do rodo

Agir como
a pessoa
adúltera

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 26 de Junho de 2017. Dia de São Pelaio, São Antelmo, São
Virgílio, São João dos Godos, Santa Perseveranda, e Dia do Anjo Haaiah,
cuja virtude é a compaixão. Dia Internacional Contra o Uso e o Tráfico
de Drogas. Hoje fazem aniversário o cantor e compositor Gilberto Gil
que faz 76 anos, o ator Chris O’Donnell, que nasceu em 1970, o ator
Rodrigo Veronese que também completa 48 anos e a cantora e compositora Luíza Possi que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é aparentemente uma pessoa con-fi
ante e capaz, mas no seu íntimo é sensível e um tanto inseguro. Com
uma mente positiva e boa capacidade de organização, usa seu conhecimento de forma construtiva. É uma pessoa diplomática e persuasiva que
costuma desenvolver habilidades no relacionamento formal, tal como na
área da política, da diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado de
mente concreta, prefere as manifestações afetivas sem muita sutileza e
com resultados diretos. Conciliador acredita fi rmemente na liberdade
pessoal e não aceita a existência de um destino pré-estabelecido. No
lado negativo tende a ser diplomático só quando tem algum interesse.
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Simpatias que funcionam

Lua Nova aumenta o foco e dá determinação. As atividades profissionais estarão favorecidas, assim
como qualquer planejamento. Se
surgirem confusões irá superar
tudo facilmente. À noite, um maior
controle emocional irá melhorar a
disposição. 39/139 – Azul.

Indicativo
de "enzima", em
"amilase"

A

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.

Palavra
final da
reza
litúrgica
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Dicionário dos sonhos

Tudo começa a perder força e é
momento para dar acabamento
e finalizar o que já estiver sendo
feito. No começo da noite mantenha a rotina e evite forçar novas
situações. Até a Lua entrar em
seu signo amanhã pode resolver
tudo que esteja necessitando de
decisão. 67/567 – Verde.

Objeto de
observação no
planetário

Aberto
com
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(o cofre)

Sódio
(símbolo)

Sucesso
de Cazuza
que inclui
o verso
"Eu vejo
um museu
de grandes
novidades"
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Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Maior vulnerabilidade e provável
sensação de desânimo e desencanto
até no fi nal da manhã. Assuntos de
comércio, as pequenas viagens e a
comunicação em geral ficam favorá-veis à tarde. É tempo de desenvolver ainda mais suas habilidades
pessoais e mostrar seu potencial no
trabalho. 33/433 – Azul.

Assaltante
de estrada

© Revistas COQUETEL

Equipamento de aeroportos e presídios, usado
para detectar materiais escondidos no corpo
Sufixo de Promoção comum CasualPossui
"feijoada"
em cinemas
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Não pense demais para não deixar
uma chance passar. Apenas a ambi-ção pode o levar a alcançar o
sucesso. Acredite que os resultados
esperados irão chegar, mesmo que
demorem um pouco mais. Tudo
começa a ganhar nova força para
terminar o que já estiver sendo
feito. 27/227 – Cores escuras.

Com a Lua em Leão os contatos
estão mais favorecidos e o entendimento pode ser mais fácil nesta
quarta. Não sofra por antecipação
se surgir algum imprevisto ou
alteração de vida, saiba esperar
o momento de agir. Até o meio
de julho viverá situação nova no
trabalho. 45/745 – Vermelho.

Ilha vulcânica da
Indonésia
que desapareceu
após a
erupção
de 1883
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Com a Lua em Leão haverá brilho
e facilidade para divertimentos.
Ótimo dia para desempenharmos
trabalhos criativos, que expressem
nosso estilo e nossas ideias. Tarefas
onde possamos ter liderança ou
autonomia Razão e emoção estarão
em sintonia. 75/275 – Rosa.

Boa disposição para manter contatos intensos e profundos, vendo
claramente o que estava oculto.
Embora tenha motivos para agir
agora faça renovação do seu ambiente somente depois de passar
o seu aniversário. Tarefas onde
possas ter liderança serão melhores
cumpridas. 58/458 – Amarelo.

www.coquetel.com.br
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Não é bom dar início a nada que
deva ter desenvolvimento posterior
no final da tarde. Melhora financeira, com chance lucros rápidos
e inesperados. Esteja preparado
para aplicar bem um dinheiro
que entrar a mais. Terá soluções
através do entendimento pessoal.
74/874 – Azul.

O entendimento pode ser melhor
com as pessoas a sua volta. O que
era desconhecido e estava obscuro
vem à tona. As confusões no trabalho serão resolvidas facilmente
com bom senso. O trabalho ou os
estudos renderão mais se iniciados
nesta segunda. 45/445 – Amarelo.
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Áries
(21/3 a 19/4)

Com a Lua em Leão haverá brilho e facilidade para divertimentos. Quere-mos chamar a atenção e todo e
qualquer elogio será muito bem-vindo. Aliás, tudo o que eleve a nossa autoestima, será muito apreciado. Por
isso, vamos nos sentir bem melhores em situações que evidenciem nossas qualidades e perto de pessoas que
nos deem o devido valor. Ótimo dia para desempenharmos trabalhos criativos, que expressem nosso estilo e
nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas neste
começo de semana.

Libra
(23/9 a 22/10)

A reunião de preces alcançava a parte final. E, na organização mediúnica,
Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía
consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume: – Bezerra,
não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de
tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espíritacristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme;
cometo desatenções e disparates; reconheço-me freqüentemente caído
em maledicência e cobiça; ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me; quando menos espero, chafurdo-me nos erros
da vaidade e do orgulho; involuntariamente, articulo ofensas contra o
próximo; a ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes
com toda a força de minha brutalidade; a crítica, o despeito, a maldade
e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita
com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu, sereno:
– Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas
e sou espírita-cristão... – Como assim? - revidou o consulente agitado.
–Perfeitamente - concluiu Bezerra, sem alterar-se. - Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham... Só existe, porém, um ponto,
meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita-cristão,
eu fazia força para correr atrás de todas elas e agora, que sou cristão
e espírita, faço força para fugir delas todas... E, sorrindo: – Como vê,
há muita diferença. Irmão X (Francisco Cândido Xavier).

Daniel Kronenberg

Razão e emoção estarão em sintonia. A demonstração de amor é
importante nesta segunda. Fazemos
questão de nos sentir amados e de
que os outros se sintam amados por
nós. Cuidado com o ciúme, a posse
e os excessos no apego a valores
materiais. 21/321 – Azul.

Serviço: Piratininga, R. Wizard, 149, Vila
Madalena, tel. 2039- 1251. Quinta (5), às 19h.
Ingresso: R$ 20.

A diferença

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Franklin Roosevelt, 158.
Quartas (04, 11, 18 e 25) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Tudo ganha força podendo executar trabalhos ou serviços que
agradem que goste de fazer. As
pessoas se mostram mais provocativas e isso interfere no bom
entendimento pela manhã. Canalize suas energias em boas ideias
para criar e mudar aquilo que não
satisfaz. 38/238 – Branco.

ado numa síntese do que há de
melhor, nesse cenário musical
desde a década de 90.

ReflRefl
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Reflexões

Michael Pablo Bursztein

A peça “O Compositor Delirante”, solo escrito
e interpretado por Daniel Kronenberg, reestreia
dia 4 de julho. Com provocação cênica de Gabriel
Bodstein, o monólogo coloca em foco o artista com
seus questionamentos. Numa tentativa enlouquecida de organizar sua trajetória, a personagem
Beethoven trava discussões políticas, filosóficas
e de ordem artística com Mozart, Haydn, Goethe
e com o próprio pai, além de outras pessoas imaginárias. A surdez, a loucura e a necessidade de
quebra de paradigmas são as tônicas do espetáculo, costurado pela música do compositor, que
permeia toda a encenação, dando cadência e ritmo
às argumentações da personagem. Vários trechos
entrecortados das composições de Beethoven são
utilizados e estabelecem um elemento de costura
com a condução da narrativa. Dentre as obras
escolhidas estão: A Sétima e a Nona Sinfonia,
Moonlight Sonata, A Grande Fuga, A Primavera,
Für Elise, Egmont, e outras variações para piano.

Horóscopo

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

The Sugarhill Gang’s e Grandmaster Flash and The Furious
Five. Apreciador dos temas
ditos “urbanos”, sua seleção
musical é feita, a partir de um
amplo e criterioso acervo, base-

3/tar. 5/gaudi. 7/rouanet. 8/cracatoa. 10/altimetria. 15/scanner corporal.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth
Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira
César, tel. 3146-7405. Quarta a sábado às
20h30 e aos domingos às 19h30. Entrada
franca. Até 22/07.

“urbanos”. Desde cedo artistas
como Stevie Wonder, Nat King
Cole e Ray Charles ganharam
espaço em sua vitrola. Na adolescência, conheceu melhor o
estilo hip-hop e artistas como

“O Compositor Delirante”

Drama
Quero Morrer Com Meu
Próprio Veneno tem como
mote Ofélia que se apresenta
em três versões dela mesma,
interpretada por três atrizes:
aquela que fala, a que pensa e a
que escuta. Uma é o presente e
a visão sobre si mesma. A outra,
o pensamento e a visão sobre
a realidade das situações. A
última, os olhares de várias
pessoas, pelo seu ponto de
vista. É a história de uma Ofélia
contemporânea que carrega o
peso de viver em uma sociedade pautada pelo homem. Com
Luisa Curvo, Luiza Micheletti
e Luna Martinelli.

Festa Bôscoli na Pista.

