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3/aún — eat — sad. 4/mudo — over. 5/nauru — nauta — stone. 6/alteza. 7/sazonal.
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Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua em harmonia com Saturno e em conjunção com Urano bem 

cedo nesta manhã estimula os novos projetos e nos leva a criar na mente as situações que queremos tornar reali-

dade. Será possível planejar nossas metas e ter ideias originais. Desde o início da manhã a Lua passa a transitar 

em Touro e o astral deve fi car mais calmo, e os processos mais lentos. À noite a Lua faz conjunção com Mercúrio 

e favorece o diálogo e as conversas.
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Aumentam as chances de obter 
resultados em atividades na rotina 
diária com a ampliação da autossufi -
ciência e da confi ança. As mudanças 
podem ser consolidadas, resgatando 
oportunidades perdidas e recupe-
rando algo que perdeu no passado. 
78/378 – Bege.

A Lua ingressa em Touro e por isso 
será possível ter mais calma e tran-
quilidade. A habilidade para crescer 
lhe dá novas chances de lucros. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Desde o início da manhã a Lua 
passa a transitar em Touro e o 
astral deve fi car mais calmo, e os 
processos mais lentos. A confi ança 
e a boa relação com as pessoas irão 
ajudar a resolver situações difíceis. 
Precisa zelar pela reputação e cuidar 
dos compromissos com seriedade. 
41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência de 
criticar as ideias dos demais. A ati-
tude crítica e a superfi cialidade nos 
conhecimentos geram difi culdades. 
37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

As emoções ainda são fortes e me-
xem com sua saúde que pode ser 
abalada inesperadamente. O poder 
de concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. Logo começará a ver as 
coisas mudarem completamente em 
sua vida. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relaciona-
mentos, aproximando-se das pes-
soas queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma ao 
agir para conseguir o que pretende 
em breve. Cuidado, em compromis-
sos mais sérios e na busca pelo poder 
e pelo domínio terá problemas de 
relacionamento. Zele pela reputa-
ção e cuide dos compromissos com 
seriedade. 65/365 – Azul.

A Lua em harmonia com Saturno 
e em conjunção com Urano bem 
cedo nesta manhã estimula os 
novos projetos e nos leva a criar na 
mente as situações que queremos 
realizar. Diga o que sente pelas 
pessoas abertamente, usando sua 
inspiração. 88/788 – Branco.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 23 de Maio de 2017. Dia de São Juliano, São Epitácio, São 
Miguel Bispo, São João Batista de Rossi, e Dia do Anjo Damabiah, 
cuja virtude é a perseverança. Dia da Juventude Constituciona-

lista, e Dia do Soldado Constitucionalista. Hoje aniversaria a 
atriz Joan Collins que nasceu em 1932, o piloto Rubens Barrichello 
que completa 45 anos, o ex-jogador de futebol e atual treinador 
Ricardinho que nasceu em 1976 e o jogador de futebol Rafael Moura 
nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tende a ser uma pessoa de vida 
pouco ortodoxo podendo parecer aventureiro demais para as pessoas 
mais formais. Para o nativo deste dia é importante ser justo; agir com 
responsabilidade e pagar as dívidas. Possui um forte senso de justiça 
e quer viver num ambiente o mais harmonioso possível. Aprecia a 
liberdade e as mudanças e o que para outros pode ser seguro, para ele 
pode parecer uma prisão. Cresce e evolui pelo movimento constante, 
exercendo mais de uma atividade ou várias ao mesmo tempo. No lado 
negativo tendência a crises de ansiedade.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por din-
heiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte: 05, 10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam Para mel-

horar um 

problema nos olhos: Uma vela branca, um pires. 
Acenda a vela branca sobre o pires. Em seguida, faça a 
seguinte oração: “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo: Santa Luzia, cujo nome signifi ca ‘luz’. Clara é a Lua, 
claro é o Sol, porque Deus assim o quer. Clara seja minha 
vista (ou a vista de – diga o nome da pessoa). Clara seja 
sempre nossa vida, de todos os males que a afetam ou 
que venham a afetar, graças à vossa intervenção. Assim 
seja”. Em seguida, reze três Pai-nosso.
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Cisne. Foto: Julio Leão

Foto
Exposição internacional Tohoku, 

através do olhar dos fotógrafos ja-
poneses apresenta 123 fotografi as 
de Tohoku, a região noroeste do 

arquipélago japonês, que é divi-
dida em seis províncias: Aomori, 
Iwate, Akita, Yamagata, Miyagi e 
Fukushima. Participam da mostra 
registros de fotógrafos como Tei-
suke Chiba, Ichiro Kojima,Hideo 

Haga, Masatoshi Naito e Masaru 
Tatsuki, entre outros.

Serviço: Centro Cultural São Paulo. R. 
Vergueiro, 1000. De terça a sexta-feira das 
10h às 20h, e sábados, domingos e feriados 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 12/06.

A herança
A peça “O Nome Dela é 

Valdemar” é uma comédia do 
dramaturgo brasileiro, Aziz Bajur. 
O espetáculo conta a história 
de Valdemar, que veio para São 
Paulo e virou Desirrê, uma vedete 
de sucesso. A confusão começa 
quando um primo do interior 
chega de surpresa trazendo uma 
herança, que só pode entregar 
nas mãos do primo. Para não ser 
descoberta, Desirré tenta enga-
nar o caipira que acaba revelando 
segredos, deixando a person-
agem à mercê de sua maldosa 
empregada. Muitas confusões 
acontecem, e a chegada de sua 
tia Finoca, uma senhora carola e 
quase cega, só piora tudo, provo-
cando as mais diversas insólitas e 
hilárias situações. Com Kaká de 
Lyma, Marcello Iazzetti, Danillo 
Branco e Márcio Marinello.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Sábados às 19h (exceto 10/6). Ingresso: 
R$ 60.
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Candido Damm e Ana Velloso.

A peça “Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum” 
apresenta a essência do drama de Oduvaldo Vianna Filho, origi-
nalmente Nossa Vida em Família. A história gira em torno de um 
casal idoso obrigado, por questões fi nanceiras, a viver separado. 
Cada um mora com um fi lho. Com Ana Velloso, Gillray Coutinho, 
Beth Lamas e outros. 

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera. Sábado 
(27) às 21h e domingo (28) às 19h. Ingresso: R$ 20.

Cena de “Pagliacci”.

O projeto LaMínima 20 
anos conta com várias ações 
para a comemoração dessa 
data: a estreia do espetáculo 
“Pagliacci”, uma mostra de 
repertório com apresentações 
de montagens marcantes da 
carreira do grupo (À La Carte, 
Luna Parke, Reprise, A Noite 
dos Palhaços Mudos, Rádio 
Variété e Classifi cados) e uma 
exposição com fotos, objetos 
e fi gurinos. Pagliacci também 
faz circulação pelos bairros da 
cidade, nos CEUS.

Serviço: Centro Cultural Fiesp, (Ruth 
Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira 
César, tel. 3146-7405. Quintas, sextas e 
sábados às 20h; domingos às 19h. Entrada 
franca. Até 02/07.

Cena de “Conversas com Meu Pai”.

O espetáculo 
“Conversas com
Meu Pai” estreia no 
proximo dia 2

O ponto de partida da peça 
é uma caixa que guarda 
uma infi nidade de bilhe-

tes recolhidos por Janaina Leite 
e que trazem frases escritas 
por Alair, seu pai, que sofreu 
uma traqueostomia, perdeu a 
capacidade da fala e passou a 
se comunicar unicamente por 
escrito. A atriz, do Grupo XIX 
de teatro, em parceria com 
o dramaturgo Alexandre Dal 
Farra  fl agra nesses papéis, 
rascunhados o mote para a 
dramaturgia de uma comunica-
ção silenciosa entre pai e fi lha. 
Alguns anos mais tarde, é a vez 
da fi lha descobrir que sofre de 
uma doença degenerativa e está 
fi cando surda. Nesse novo con-
texto, em silêncio, pai e fi lha, 
“conversam”. Em cerca de sete 
anos de trabalho, mais de 500 
páginas de escritos e 60 horas 

Conversa silenciosa

de vídeos e áudios compõem 
a memória de uma espécie de 
performance de longa duração 

M
ilt

on
 D

ór
ia

que teve seu término em outu-
bro de 2011, quando Alair veio 
a falecer. 

Serviço: Oicina Cultural Oswald de An-
drade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3221-4704. Sextas às 20h e sábados às 18h. 
Entrada franca. Até 24/06.

Separados
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
CONQUISTA ÍNTIMA: Todos os estados enfermiços da alma se 
assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitan-
do remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência 
que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específi co 
da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a 
serenidade, quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? 
Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para 
ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente as-
sentar a emotividade, na carteira do raciocínio, a fi m de educá-la, 
educando-nos; e, aplicando os princípios de fraternidade e de 
amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos 
à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo ins-
tante de turvação ou desequilíbrio, é instrumento de teste para 
avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por 
fi m, que, diante da crítica, estamos convocados à demonstração 
de benevolência; diante da censura, é preciso exercer a bondade; 
à frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança; 
ante a condenação, somos indicados à bênção; e que, renteando 
com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, 
dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a se-
melhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos 
em aula profícua, para a aquisição de valores eternos no terreno 
do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência 
nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais 
constrangedoras da vida, estamos, todos nós, no justo momento 
de conquistá-la. (De “Rumo Certo”, de Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito Emmanuel).

Comemorando
Divulgação


