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“Que Monstro Te Mordeu?”

Divulgação

Criado em 2014 como
série televisiva, por
Cao Hamburger e
Teodoro Poppovic,
“Que Monstro Te
Mordeu?”

espetáculo transborda seu mundo pela
primeira vez para a
linguagem teatral, com texto
e direção de Carla Candiotto. A estória do espetáculo
se passa no “Monstruoso
Mundo dos Monstros”, um
lugar onde os monstros
desenhados pelas crianças
ganham vida. Certo dia,
aparece nesse lugar Lali, uma
monstrinha diferente dos
demais que ali habitam. Lali
conhece e convive com novos
amigos - como Luísa, Gorgo
e Dedé - até encontrar Dr. Z,
que descobre que ela pode
ser humana. A partir desse
momento, o MMM (Monstruoso Mundo dos Monstros) se
transforma em um lugar de
medo e intolerância. Cabe a

O

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira
César, tel. 3146-7405. Quinta a sábado às 20h e aos domingos às 19h. Entrada
franca. Até 29/07.

Nota
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,
surgiu da necessidade que a artista tinha em entenderse como uma nova pessoa, registrando e recriando a si
mesma. Produzido por Rasec, com alquimia final de Pipo
Pegoraro, álbum tem o peso do rap, as experimentações
transcendentais do trip-hop e as divagações de um corpo
netuniano em melancolia tropical. Ouça aqui: (https://
goo.gl/43eDcg).

As 7 Leituras vai encenar ao
longo deste ano ‘Teatro e Poesia
de Garcia Lorca’ (1898/1936)
em homenagem aos 120 anos do
nascimento do poeta espanhol
assassinado pelos franquistas em
1936. “Amor de Dom Perlimplim
com Belisa em seu jardim” com
direção de Eugênia Thereza de
Andrade será o segundo texto do
ciclo, com apresentação dia 26 de
junho. Com temas pertinentes à
atualidade e pela originalidade
de suas encenações as 7 Leituras
chegam ao seu 12º ano de sucesso
e prestígio. No elenco de ‘Amor de
Dom Perlimplim com Belisa em seu
jardim’: Beatriz Diaféria, Claudinei
Brandão, Iara Jamra, Maíra Dvorek
e Rubens Caribé. Música ao vivo
com Emiliano Castro (violão) e
Luciano Khatib (cajón) e no papel
de Lorca o ator Diego Machado.

Lali lutar por sua sobrevivência e mostrar para todos que
pode ser surpreendente e encantadora a convivência com
o diferente. Com Alexandre

Serviço: Sesc Consolação (Teatro Anchieta), R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, tel.
3234- 3000. Terça (26) às 19h30. Entrada franca.

Maíra Dvorek

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 25 de Junho de 2018. Dia de São Guilherme de Vercelli,
Santa Lúcia, São Próspero, São Luano, São Adalberto, e Dia do Anjo
Nit-Haiah, cuja virtude é o equilíbrio. Dia do Quilo e Dia do Trigo. Hoje
aniversaria a cantora Carly Simon que faz 67 anos, o cantor George
Michael que chega aos 49 anos e a modelo, atriz e apresentadora Fernanda Lima que nasceu em1977.

O nativo do dia
O nativo do dia acalma-se através do conhecimento que adquire das
coisas que o cercam. Com um alto grau de autoconfi ança, costuma
ser magnânimo e perdoar os inimigos, principalmente por não gostar
de nada mal resolvido. É sempre muito observador, mas não costuma
questionar muita coisa, embora nada lhe passe desapercebido. Como é
inteligente não suporta pessoas enfadonhas, o que pode levá-lo a impaciência. Precisa de muita variedade em sua vida, isso inclui a companhia
e convivência com diferentes tipos de amizades. Tem que se sentir
mentalmente desafi ado, precisa ter algum interesse que realmente
prenda a sua imaginação e o mantenha interessado. No lado negativo
tem propensão a inquietude e precisa desenvolver a autodisciplina.
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Simpatias que funcionam
Conseguir trabalho: Consiga um santinho de Santa Rita
ou uma imagem dela. Acenda todas as velas brancas de
um maço de uma vez aos pés da imagem de Santa Rita.
Peça à santa que lhe consiga um emprego rápido. Apague
as velas antes que acabem de queimar e embrulhe-as
em um pedaço de papel azul. Amarre com um metro do
barbante e guarde o pacote com você. Quando conseguir
emprego acenda as velas novamente, desta vez em uma
igreja no altar e deixe-as queimar até o fi m.

Seu, em
espanhol
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CÉU – Limpo sem nuvens, felicidade. Nebuloso,
problemas de saúde. Com lua e estrelas, sorte no
jogo durante três dias. Vê-lo vermelho, difi culdades
financeiras. Números de sorte: 03, 04, 38, 46, 57 e 88.

Soma dos
componentes de um
conjunto
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Dicionário dos sonhos

Com a Lua em Virgem conseguirá
ver de forma detalhista o que podia
estar sendo colocado de lado e é
importante em sua vida. Bom dia
para fazer uma reforma na sua
vida. Mas cuidado, não se iluda,
nem tudo que parece ser é bom de
verdade, as aparências enganam.

Máquina
do alfaiate

Autor argentino do Proposta que inclui,
romance "Sobre entre outras medidas,
Heróis e Tumbas"
a adoção de voto
Panorama (fig.)
distrital misto (BR)
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

A imaginação e um sentido maior
de permanência ficam reforçados
com o Sol no signo de Câncer.
Precisa tomar algumas decisões da
forma mais prática possível abrindo
mão de algo para poder ganhar o
que deseja. Saia da sua rotina mas
busque o que for confiável.

Busque aquilo que é confiável e tradicional. De manhã irritabilidade
e a tarde força e motivação. Terá
realizações de maior significado
em seu trabalho, mas não queira
fazer tudo sozinho. O período é de
volta às raízes, apego à família e à
coisas da tradição.

Ano da
derrota
histórica
do Brasil
para a
Alemanha
na Copa
do Mundo

© Revistas COQUETEL

Sem (?)
Mononem
grama de beira: na
"Vítor"
miséria
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Com o Sol na casa sete pode pensar
em realizar sociedades 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, pois irá se arrepender.

O Sol está em Câncer e a Lua em
Virgem levando ao exagero na organização meticulosa e minuciosa
dos assuntos envolvidos. Por isso
tenha atenção para harmonizar a
vida sentimental junto de quem
ama. É importante saber controlar o
espírito crítico, não criticar pessoas
próximas.

Aproveite para sair da rotina e
viver sua vida intensamente conhecendo pessoas, fazendo amigos. A
Lua em seu signo o faz ficar mais
prático, indo atrás do seu próprio
conforto e satisfação pessoal. O dia
não é bom para tratar de assunto
de dinheiro, adie se possível.

www.coquetel.com.br
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Lua em Virgem faz enxergar onde
deve agir e encontrar soluções.
Evite que suas ambições acabem
criando ilusões que o levarão a
sofrer depois. Veja a vida de forma
positiva, mas sem exageros, mantendo certa rotina nas ações para
que não venha a sofrer perdas.

Começou a fase mais delicada do
ano, e até que o Sol esteja em seu
signo o período deve ser levado com
harmonia e equilíbrio. Mantenha a
rotina de manhã e a tarde planeje
tudo o que irá fazer em breve.
Resolva somente aquilo que esteja
pendente nesta segunda com o Sol
em Câncer.

A Lua em Virgem leva a enxergar
de uma forma detalhista o que
podiam estar sendo colocado de
lado. Busca daquilo que é confi ável
e tradicional. Ainda pela manhã
muita vitalidade e otimismo. Evite
desistir de um projeto, pois agora
pode acertar se persistir mais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Com o Sol no seu signo fica fácil a
realidade da vida e não se deixar
arrastar pelas ilusões. Evite fugir
dos seus problemas, encaro-os de
frente, pois a solução chegará após
o aniversário. Busque aquilo que é
confi ável e tradicional.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth
Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira
César, tel. 3146-7405. Sábados e domingos
às 14h. Entrada franca. Até 02/12.

Cada um de nós é uma peça única do quebra-cabeça que se encaixa
perfeitamente na Vida. Não temos que nos justificar ou sermos diferentes do que somos, pois o que estamos fazendo é perfeito para a
nossa evolução. Não podemos nos julgar ou julgarmos outra pessoa,
pois nunca sabemos onde ela está em seu caminho.
Podemos amar a nós mesmos. Podemos despertar para o amor e nos
permitirmos viver no espaço da alegria, onde as mudanças positivas
acontecem automaticamente. Somos perfeitos exatamente como
somos.
Cada um de nós tem uma enorme fonte de amor interior, e quando
permitimos que ela se manifeste, ela flui de nós. É uma fonte inesgotável. Pense em todos que você encontrou hoje, ou pense nas
pessoas que são especiais a você. Deixe o amor fluir do seu coração
para estas pessoas. Sinta o seu coração se abrindo agora. E ainda
que ele esteja aberto, deixe-o abrir mais.
Lembre-se: o coração trabalha de duas maneiras. Você não somente dá
amor, mas também o recebe. Deixe o amor entrar. Permita-se sentir
pleno. Mova-o em sua mente, de coração a coração, de mão a mão.
Enquanto ele circula mais, mais e mais, sinta este círculo de amor.
Diga a si mesmo todas as manhãs ao se levantar: Hoje eu dou amor e
hoje eu recebo amor. Que este seja a chama que possa carregar em
seu coração. E assim é.
Louise Hay

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

A imaginação e um sentido maior
de permanência são os principais
efeitos do início da regência da
lunação em Virgem. Faça viagens e
passeios de última hora que serão
felizes. Nas suas atividades dentro
da rotina é preciso saber partilhar
tarefas, não faça tudo sozinho.

Caria e Thiago Toledo.

ReflRefl
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Esta segunda, o sétimo dia da lunação é o mais feliz, pois tudo favorece. Com a Lua plena em Virgem neste começo de
semana estão muito recomendadas as atividades ligadas à arrumação, consertos, faxina, organização de armários
e gavetas, etc. Colocar ordem na bagunça, traz um sentimento especial de gratificação. Muito bom, também, para se
fazer uma seleção nos armários do que se usa e serve, do que não se usa nem serve mais. O que sobrar deverá ser
doado para campanhas de inverno. É importante também, saber controlar o espírito crítico, característica deste
signo e não criticar pessoas próximas. Esta atitude não cairá bem. Mesmo se feita com a melhor das intenções.
Sair do ambiente em que vive e
entender o próximo o torna melhor,
uma pessoa mais sensível e que
sabe partilhar com seu próximo.
A Lua em Virgem faz o ariano ficar
mais prático, descobrindo os erros
e desejando acertar. De manhã
evite a irritação, de tarde força e
motivação.

Scaldini, Bebel Ribeiro, Daniel
Costa, Fernando Mariano,
Gilson Ajala, Melina Menghini,
Nilton Marques, Paulo Henrique, Sandro Gattone, Sidnei

2/su. 3/ace. 4/moas — tout. 5/elisa. 6/belial. 13/ernesto sabato.

Horóscopo

Homenagem

Cena do espetáculo infantil Que Monstro Te Mordeu?. Foto: Divulgação

Divulgação

“Molière” é uma disputa entre a comédia, representada
pelo comediógrafo Molière, e a tragédia, personificada
pelo poeta Jean Racine. Amado pelo público e favorito
do extravagante Luis XIV, o Rei Sol, Molière terá de
enfrentar numa luta tragicômica, repleta de trapaças e
reviravoltas, seu aprendiz Racine pela posição de melhor
dramaturgo da corte. Enquanto isso, o fanático Arcebispo de Paris, Monsenhor Péréfixe, entusiasta da guerra,
tentará se aproveitar do conflito para banir do reino o
teatro e seus artistas, para lançar a França em uma era
de conquistas e sacrifício. É mais nobre fazer o público
rir ou chorar? Os artistas devem mostrar o mundo como
ele é ou como deveria ser? Por que proibir obras de arte
e perseguir seus criadores? Até que ponto aqueles que
criam devem submeter-se à vontade daqueles que pagam?
Estas são algumas das grandes questões da peça. Com
Matheus Nachtergaele, Renato Borghi, Elcio Nogueira
Seixas, Nilton Bicudo, Rafael Camargo, Luciana Borghi,
Georgette Fadel, Regina França, Marco Bravo, Débora
Veneziani, Edith de Camargo, Fábio Cardoso, Maria
Fernanda e Beatriz Lima.

