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Blues
Divulgação

O projeto Lest Blues do Sesc Belenzinho apresenta Tatiana Pará em show de
lançamento de seu primeiro álbum solo,
My Moods. Acompanhada de sua banda,
a artista traduz seu requinte musical em
oito temas instrumentais autorais
do CD, que têm o blues como fio
condutor. A guitarrista apresenta também releituras
de clássicos do blues
com muita energia. De
shuffles animados até
músicas mais intimistas como “Sunset”, Tatiana une
sentimento e técnica
levando emoção ao público. No palco, além de Tatiana Pará
na guitarra, estão os músicos: Claudio Morgado (baixo), Fabio
Augusto (teclados), Nina Pará (bateria), Richard Fermino (sax,
trombone) e Sintia Piccin (sax).
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sexta (2)
às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Nadya Librelon

Relações humanas

“O Dragão de Fogo”

Como Shun Li, um
menino de sete anos,
pode salvar sua aldeia
de um terrível dragão
que desperta de um
sono de séculos?

Divulgação

Lazer & Cultura

resposta para essa
grande aventura está
no espetáculo “O Dragão de Fogo”, que estreia dia
3 de junho. A peça conta a
estória do menino Shun Li,
lançado ao desafio de salvar
sua aldeia, surpreendida por
um grande incêndio provocado por um dragão. Tão
logo o vilarejo é reduzido
a cinzas, os seus lideres
reúnem-se para discutir
uma forma de enfrentar o
dragão. Muitos guerreiros
se dispõem a combatê-lo,
mas um velho sábio lembra
aos homens que os costumes
locais ditavam a necessidade
da realização de um sorteio,

A

Cena do infantil
“O Dragão de Fogo”.

em que apenas um dentre
todos os habitantes deveria
ser escolhido para enfrentar o

grande perigo. Com Eduardo
Okamoto, Esio Magalhães e
Luciana Mizutani.

Comemorando

Tratando mais uma vez das relações humanas, a dupla
Alto*Contraste apresenta ‘A Corrida’, um trabalho que discute a competitividade na sociedade contemporânea, mais
especificamente o ato de competir como forma de validar um
lugar no mundo.
Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, tel. 3332-3600. De terça a
sexta das 9h às 21h e aos sábados e domingos das 10h às 18h. Entrada franca. Até 28/06.

Ambiental
A mostra Territórios em Transformação apresenta iniciativas socioambientais do Estado de São Paulo. O evento é
um espaço de encontro e apresentação de experiências de
referência na área socioambiental, que se destacam por
seu potencial educativo, pelos impactos positivos no território e de mobilização e envolvimento comunitário. Das
66 iniciativas mapeadas, 36 foram escolhidas para a mostra
que contará com a apresentação das iniciativas, oficinas,
vivências e rodas de conversa.
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. 5080-3000.De sexta (2)
das 12h às 20h, e sábado (3) e domingo (4) das 10h às 18h. Entrada franca.

Claudya - 50 anos de carreira.

Jesus Cristo (Roberto e Erasmo
Carlos) Como Dois e Dois São 5
(Caetano Veloso), entre outros.
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss,
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábado
(3) às 21h30. Ingressos: De R$ 80 a R$ 120.

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)
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)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Fruta
associada
a Dionísio
(Mit.)

(?) Verde,
herói da Liga da Justiça (HQ)
Rocha da
(?)-Sulpice, Pietà, de
igreja Michelanparisiense gelo
mencionada em
"O Código
Da Vinci"

Órgão arrecadador
de direitos
autorais
Utilize
A família
com laços
fortes
Ponto visitado no
turismo arqueológico

Destino
daqueles
que se foram (Rel.)
Gás de
letreiros
Bando

Versões
preliminares de
produtos
Nosso,
em inglês
Desinência
verbal do
infinitivo
Circuito
de corrida
com 21km

Master,
em MBA
(Econ.)

Que (?):
parecido
com

(?)-leão,
golpe de
estrangulamento

Rede
telefônica
interna que
funciona
com linhas
próprias
Ed Motta,
cantor

Adereço
capilar do
magistrado
Saudação

Muhammad (?),
lendário
pugilista

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 29 de Maio de 2017. Dia de Santo Alexandre, São Maximino,
São Cirilo de Cesaréia, São Sisínio, São Marcelino Champagnat, e Dia do Anjo
Haiaiel, cuja virtude é a verdade. Dia do Geógrafo, Dia do Estatístico,
e Dia do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística).
Hoje aniversaria o ator Rupert Everett que nasceu em 1959, a cantora e
bailarina Gretchen que também chega aos 58 anos, a atriz Débora Bloch
que chega aos 54 anos, o ator Danton Mello que nasceu em 1975 e a atriz
Juliana Knust que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau pode influenciar positivamente as
outras pessoas. Possui nobreza, orgulho interior e tino para os negócios. Sua
boa comunicação indica que possui uma personalidade versátil e expressiva.
Outra de suas características mais marcantes é a capacidade de discernir, com
grande clareza, aquilo que lhe fará bem, daquilo que poderá lhe prejudicar, nos
vários níveis de sua vida. O poder de adaptação faz com que consiga conviver
bem em todos os ambientes. No lado negativo tem tendência a extravagâncias.

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.

BANCO
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Solução

R

Para o marido abrir a mão: Se o marido anda segurando
dinheiro e não solta, faça esta simpatia de São Cosme e
Damião. Corte uma maçã em forma de cruz, coloque um
pedacinho de papel branco com o nome dele no meio
da maça e amarre as partes com um pedaço de fita rosa.
Depois, jogue a maçã num terreno baldio bem longe de
sua casa e diga: “São Cosme e são Damião e Santa das sete
ondas, assim como a onda vai e vem, vocês vão pedir (diz
o nome do esposo) que solte mais dinheiro na minha mão”.

Resultado
do avanço
da fronteira
agrícola na
Amazônia
Local onde
desemboca o rio

P

Simpatias que funcionam

Anexo de
camas box
Prato
baiano à
base de
quiabo
Plebe
(pej.)

CA

ARANHA – É o símbolo da agressividade daquele que
sonha. Simboliza as ilusões que a pessoa tem quanto a
realização de seus projetos. Ser mordido indica que será
ferido em seu amor próprio. Destruir a telha ou matá-la
indica mudança de vida e vitória. Números de sorte: 36,
67, 97, 99 e 00.

(?) de cães:
pug, husky,
dálmata e
bóxer
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Dicionário dos sonhos

Procure dar mais afeto para a pessoa
amada e não queira que prevaleça
sua vontade. A atenção dada às pessoas lhe será retribuída. Receberá
em breve o que der aos outros em
dobro, por isso mostre solidariedade
para com seu próximo e ganhe mais.
12/112 – Branco.

Carro abre(?): inicia
desfiles de
Carnaval
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

O meio deste ano será de novidades através de contatos sociais e
profissionais que prometem ser
intensos. O momento é bom para os
negócios em andamento e a solução
de problemas antigos. Mantenha rotina evitando questões importantes.
52/952 – Cinza.

O dia deve ser levado dentro da rotina, mantendo a alegria e otimismo.
Não deixe de valorizar a ajuda de
alguém, pois precisa de apoio aos
seus planos para que possam se
realizar. Esteja certo que sozinho
poderá muito pouco, precisa da
ajuda dos outros. 89/489 – Violeta.

É realizada pelo
pâncreas (Biol.)
Vitamina encontrada
nos laticínios

AT

Evite prometer aquilo que não pode
cumprir, para não se arrepender mais
tarde por suas palavras. A Lua em
Leão melhora a comunicação e ajuda
a decidir as situações. Este pode ser
um dia alegre, de busca pelo prazer e
diversão. Use de força de vontade e
muita disposição. 57/757 – Marrom.

Dose as emoções, estabilizando as
relações para que tudo caminhe muito bem e consiga o que quer. Tenha
atenção com o que diz respeito a sua
vida sentimental e afetiva. O dia é
ótimo para a vida social e ficará mais
fácil estimular o desejo e o romance.
35/235 – Bege.

Controle os fortes sentimentos que
estão sendo despertados, evitem a
melancolia e a tristeza. A Lua em
Leão desde manhã ajuda a resolver
todos assuntos que dependam de
brilho e destaque. Procure ser mais
meticuloso nas suas escolhas, mas
sem exagerar. 65/665 – Verde.
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Dança rural de origem indígena
que teria sido usada na
Grandeza
catequese
de caráter
Ato religioso
de índios
como o batismo

R

Controle seus impulsos e procure
viver a vida do jeito que ela se apresenta sem ilusões. Com a Lua em
Leão na metade da manhã, o astral
aberto e caloroso nesta metade de
semana. Muita comunicação e clareza para decidir as situações. Logo
alcançará o que deseja, mas precisa
agir. 92/692 – Violeta.

Irá melhorar a convivência com as
pessoas mantendo a calma e a paciência diante das dificuldades. Veja se
os objetivos estão sendo cumpridos
e faça valer sua vontade. Mas é bom
estar atento para não atropelar o parceiro ao tomar atitudes impensadas.
42/342 – Amarelo.

Mesmo fazendo valer sua vontade
veja se está correto ao tomar uma
atitude, e não tenha pressa para
decidir-se nada, já que esta será a
grande inimiga. Não deve desistir
de um projeto que dará certo após
o aniversário. No trabalho, a capacidade de liderança cresce e o ritmo
acelera. 53/553 – Amarelo.

Criador do
Menino
Maluquinho
Insólito
Instrumento
colocado na
ponta da
furadeira
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Veja a realidade da vida como ela
realmente é e prepare-se para boas
novas que devem chegar logo. Evite
fugir dos seus problemas, pois as
soluções virão de forma prática depois que o Sol entrar em seu signo.
Priorize as tarefas de curto prazo,
que dependem apenas de você.
96/696 – Cinza.

Dia para manter a rotinas e evitar
mudanças em seus projetos que
podem sofrer dificuldades. Viagens
e passeios de última hora não devem
ser feitos durante todo o dia. De todo
modo, ficará mais fácil estimular o
desejo e apimentar o romance na
intimidade. 72/372 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Estará mais sensível e cheio de
sentimentos que podem levar a
desentendimentos durante esta
segunda-feira. Com a Lua fora de
curso em Câncer até entrar em Leão
as 09h13, precisa evitar negócios e
ações de última hora. Encontros
e comemorações no final do dia.
56/956 – Branco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o quinto dia da lunação. Lua em Leão desde as 09h13 da manhã. Bom período para casamento. Ótimo para
namorar! Aliás, é a melhor Lua para se curtir um namoro. Facilidade em se manifestar os sentimentos de forma entusiasmada
e teatral. A demonstração de amor é importante nestes dias. Fazemos questão de nos sentir amados e de que se sintam amados
por nós. Será um desastre não ser o centro das atenções da pessoa amada. Ótimo para desempenharmos trabalhos criativos, que
expressem nosso estilo e nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas.

DE ALMA DESPERTA: É indispensável muito esforço de vontade para
não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À
frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis
de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em
desacordo com as Leis Eternas. Para que não nos demoremos no fundo
dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da Revelação Divina, dádiva do
Alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em
face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração
e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora
percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro
da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz
é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no
insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe mil
e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é
compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo
do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência
às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido.
Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações
ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não
olvidasse a necessidade de acordar o “dom de Deus”, no altar do coração.
Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com
decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para
nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior; entretanto, é
imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento
e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos
fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. (De
“Vinha de luz”, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel)

3/baú — our. 4/ecad. 5/saint. 6/caruru. 8/cateretê. 10/protótipos.

Horóscopo

ReflRefl
exões
exões
Reflexões

Divulgação

Obra da exposição ‘A Corrida’.

Para comemorar seus 50
anos de carreira, a intérprete
Claudya realiza show inédito
ao lado do cantor, arranjador
e instrumentista Marcos Valle.
Nesta apresentação, ela conta
sobre sua trajetória musical e
traz como convidada especial
sua filha, a cantora Graziela
Medori. Esse é o primeiro de
uma série de shows que Claudya levará para todo Brasil celebrando sua trajetória musical
que começou no programa “O
Fino da Bossa”, nos anos 60,
com Elis Regina, Jair Rodrigues,
Zimbo Trio e outros grandes
expoentes da música brasileira,
passando pelos grandes festivais até a Ópera Evita. Neste
show, Claudya relembrará
músicas de suas grandes vitórias em festivais nacionais e
internacionais, passando pelos
grandes sucessos em disco com
as músicas “Com mais de 30”
(Marcos e Paulo Sergio Valle)

Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova,
245, Vila Buarque, tel. 3234-3000. Sábados, às
11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). Grátis
para crianças até 12 anos. Até 01/07.

