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3/cup — god — ímã — non. 5/cabul. 6/amigos. 11/joão santana.

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

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. A Lua em Escorpião fi ca fora de curso durante o dia inteiro até ingressar em 

Sagitário às 20h. Por isso a tendência é termos um dia muito tenso e arrastado, sem decisões importantes. Não se deve esperar 

demais de qualquer situação, pois podemos ser surpreendidos com imprevistos e obstáculos. O melhor a fazer é uma limpeza geral, 

principalmente de emoções que não nos servem mais, livrando-se de problemas que não nos pertencem. O dia será ótimo para 

realizar todos os processos de cura física, emocional e espiritual. A noite a Lua em Sagitário dá altruísmo e honestidade nas ações.
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Uma reação rebelde pode ser a 
atitude diante de uma situação 
nebulosa me difícil. O melhor é se 
afastar de aglomerações de protes-
tos, torcidas e multidões. Na metade 
do dia a sensação de desorientação, 
confusão e dispersão podem desa-
nimar as pessoas nesta quarta-feira. 
51/451 – Verde.

O dia fi ca mais tenso com a possibi-
lidade de provocações por parte de 
pessoas agressivas. Até o fi nal de 
junho ocupe-se daquilo que gosta 
de fazer e sabe realizar bem. O 
destaque para todo dom artístico e 
a valorização das formas humanas de 
expressar palavra e vontade serão o 
ponto alto. 41/741 – Amarelo.

Precisa tomar atitudes e não de-
pender do acaso para melhorar 
seus ganhos. De manhã a situação 
poderá estar nebulosa e de difícil 
orientação até a metade da tarde. 
Procure contatar as pessoas certas e 
coloque as suas dúvidas e desejos as 
pessoas interessadas. 67/867 – Azul.

O melhor a fazer é uma limpeza 
geral, principalmente de emoções 
que não servem mais, livrando-se 
de problemas que não são seus. 
Precisará aceitar algumas situações 
novas, o que fará o seu lado tímido 
morrer de medo. O fi nal do dia é pro-
picio à saúde, mas não aos negócios 
fi nanceiros. 56/356 – Verde.

Tendência ao tédio diante da reali-
dade do dia a dia que pode ser um 
tanto cruel nesta fase mais delicada. 
Controle o desejo de sair da rotina e 
fazer algo diferente nesta quarta em 
que a Lua está fora de curso. O dia 
não é bom para enfrentar as pessoas 
ou ser hostil. 81/481 – Amarelo.

Até a metade da tarde tendência à 
irritabilidade e tensões. A palavra e 
vontade são os pontos altos de um 
dia em que a necessidade de apreço e 
reconhecimento aparece em nossas 
ações. Perturbações surgem, mas a 
comunicação fi ca mais fácil no fi nal 
desta quarta. 87/987 – Cinza.

É tempo de iniciar novos planos para 
o futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos que podem mudar 
o rumo da sua vida. Vai terminar 
bem o dia, sentindo-se mais inteiro. 
Use o poder de comunicação para 
conseguir aquilo que deseja. 40/340 
– Verde.

A sua intimidade fi ca ativa e uma 
aventura pode trazer momentos 
muito felizes. Até o início da noite 
será levado à melancolia e ao desâ-
nimo. Use de versatilidade, evitando 
se impor. Evite ambientes tensos, 
com aglomerações e tensão, que 
só diminui a noite. 77/377 – Azul.

À noite às 20h a Lua ingressa em 
Sagitário e o astral vai fi car mais 
divertido e animado. Porém, não 
podemos fugir da realidade. O dia 
não é bom para assuntos de dinheiro, 
mas benefi cia a saúde e as viagens. 
O dia fi ca tenso, mas alivia a noite 
tornando interessante o que fi zer. 
82/482 – Branco.

Tenha cuidado nesta quarta com 
pessoas agressivas e mal-humoradas 
que estarão em busca de alguém 
para descontar a raiva. Alterações na 
rotina no trabalho estão começando 
e irão se consolidar no próximo mês 
de julho. Será fácil livrar-se de preo-
cupações e sentimentos pesados. 
52/452 – Branco.

Final da manhã de muita tensão, 
aliviando mais à noite, sensação de 
boa vitalidade e maior integração 
depois das oito da noite. O apreço 
e reconhecimento aparecem em 
atos pensamentos e ações. A noite 
estão favoráveis os processos de 
cura física, emocional e espiritual. 
66/766 – Azul.

Organize suas atividades e seu 
trabalho e leve adiante os projetos 
que estão na mente. O momento 
é ótimo para concluir negócios 
importantes e decisivos tomando ati-
tudes de apreço e reconhecimento. 
Cuidado com possíveis confrontos 
e ambientes aglomerados e tensos. 
52/652 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Junho de 2017. Dia de Santa Tereza de Soubirán, 
Santa Ana de São Bartolomeu, São Antônio Gianelli, São Pedro de 
Córdova e companheiros, e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a reali-
dade. Dia da Liberdade de Imprensa. Hoje aniversaria a atriz Carla 
Marins que nasceu em 1968, o jogador de futebol Cafu que completa 
47 anos, a atriz Cláudia Rodrigues que nasceu em 1971, a atriz Flavia 
Alessandra que faz 43 anos e o ator Bruno de Luca nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é versátil, ambicioso e voltado 
para o sucesso, tendo desempenho melhor em posição de liderança 
em vez de se desgastar em trabalhos físicos. É perspicaz, inteligente 
e tem um forte sexto sentido. A generosidade pode ser uma das suas 
maiores qualidades. Também pode desenvolver a capacidade de ver 
os vários lados de uma questão com grande rapidez de raciocínio e 
ação. Pode ser compreensivo com os outros, mesmo que não con-
corde com eles. Sua tenacidade, sempre que mantida e observada, 
pode levá-lo à concretização da maioria de seus planos, mesmo os 
mais ousados.

Dicionário dos sonhos
HERANÇA – Receber, morte em família ou 
perda de posição. Pequena, afl ição. Perde-la, 
cuidado, pois corre perigo de miséria. Receber, 
aviso de felicidade no jogo durante três dias. 
Números de sorte: 07, 19, 28, 52 e 99.

Simpatias que funcionam
Dinheiro extra: Num prato de louça branco, 
acenda uma vela e derrame um pouco de mel. 
Coloque o prato num canto da casa, onde nin-
guém consiga vê-lo. Esta simpatia deve ser feita 
numa segunda-feira de Lua crescente.
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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.

Libertário
O holandês Festival Milkshake, criado 

com o intuito de celebrar a diversidade, 
ganha sua primeira edição nacional no dia 
16 de junho e expande o lineup ao confi rmar 
as seguintes atrações: Bloco da Preta, Dre-
am Team do Passinho, Doppelgang (HOL), 
Larry Tee (ING), Reman Lacroix (ESP), as 
DJs brasileiras Lia Clark, Johnny Luxo e 
Leiloca Pantoja, a dupla IAO (Paula Chalu-
pe e Luca Parisi), e os blocos de carnaval 
Agrada Gregos, Domingo Ela Não Vai, Meu 
Santo é Pop, Minhoqueens. O Milkshake 
é um dos festivais que mais cresce na 
Europa. Eleito pela rede de comunicação 
norte-americana NBC News como um dos 
melhores e mais libertários do mundo, com 
forte apelo entre o público LGBT,o evento 
investe em opções de entretenimento que 
transcendem a música.

 
Serviço: Autódromo de Interlagos, Av. Senador 

Teotônio Vilela, 261. Sexta (16/06) e sábado (17/07), 
das 18h às 5h. Ingressos: são vendidos pelo site do 
festival (milkshakefestival.com.br) e os valores de 
primeiro lote vão de R$ 75 a R$ 349.
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O espetáculo “Enquanto 
as Crianças Dormem” 
um antimusical 
tragicômico, Dan 
Rosseto em que 
também assina a 
direção, discute o que o 
ser humano seria capaz 
de fazer para realizar 
os seus sonhos

Enquanto as Crianças 
Dormem, conta a es-
tória de Kelly (Carol 

Hubner) uma fã do musical 
O Mágico de Oz, que traba-
lha como atendente de uma 
rede de fast-food e sonha 
em imigrar para a América 
e se tornar uma atriz de 
musical na Broadway. Sem 
perspectivas para realizar o 
seu desejo, a mulher fantasia 
sua rotina transformando em 
números musicais momentos 
da sua vida: um dia difícil na 
lanchonete se torna um show 
onde ela é a grande estrela. 
Mas como a vida não sorri 
para a mulher, à medida que 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena de “Melancia”.

No drama “Melancia” quatro artistas moram em uma cidade 
que vive seus piores dias e dividem o sonho de realizar uma 
obra de sucesso. Dispondo de poucos, ou quase nenhum 
recurso, produzem pequenos roteiros. Eles se dividem nas 
funções de diretor, autor, produtor e atores de seus próprios 
trabalhos. Tudo o que produzem não vende. Como tentativa 
de superar a crise eles buscam maneiras de se reinventar Ao 
focar na grave crise hídrica decidem, como tema da produção, 
substituir água por melancia, transformando-a num grande 
fetiche de consumo. Com o fracasso iminente de todas as 
ideias, os quatro chegam a uma solução mais apelativa, a 
pornografia. Com Ana Paula Lopez, Paulo Vinicius, Sol Fa-
ganello e Victor Mendes.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. Segun-
das, terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 21/07.

Crise hídrica “Enquanto as Crianças Dormem”

a história avança ela acumula 
experiências ruins, fazendo 
com que os sonhos se transfor-
mem em pesadelos terríveis. 
Num inusitado encontro no 
supermercado, Kelly vê uma 
possibilidade de transformar 
o seu sonho em realidade ao 
conhecer Ellen (Carolina Sto-

fella), uma mulher disposta 
a fi nanciar passagem, passa-
porte e dólares para bancar as 
suas despesas na América. O 
elenco além das atrizes Carol 
Hubner e Carolina Stofella, 
conta com os atores, Diogo 
Pasquim, Haroldo Miklos, 
João Sá, Juan Manuel Tella-

tegui, Roque Greco e Samuel 
Carrasco. A peça terá trilha 
sonora original composta pelo 
cantor, ator e compositor Fred 
Silveira.

Serviço: Teatro Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182, Vila Buarque. Quartas 
e quinta às 20h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 27/07. 

Divulgação

PUREZA: Transferências No seu caminho rumo ao infi nito, no desfruto da 
eternidade, a criatura, a partir do estágio na área da conscientização, passa 
a transferir aos que a observam, ou que com ela convivem, o resultado das 
experiências vividas. Àquele que, no uso da razão, somatiza os conhecimen-
tos dos reais valores das leis divinas, compete diligenciar no sentido de que, 
na ação das transferências realizadas, deixe fl uir com pureza aquilo que irá, 
com certeza, infl uenciar positivamente àqueles que se encontram mais na 
retaguarda, na necessidade de evoluir. A pureza dos pensamentos; a pureza 
nas palavras; a pureza nas ações... Cada um é responsável, perante as leis 
superiores da criação, por tudo o que transfere aos seus semelhantes, mor-
mente aos que, por conseqüência da variada ordem, se encontrem mais na 
sua área de infl uência. A pureza é o estigma divino que identifi ca o Espírito 
quando este já se encontra dominando o conhecimento, a ponto de ter cons-
ciência do imperativo de evoluir, favorecendo a evolução do companheiro em 
caminho e que se torna como o brilhante que irradia a sua luz, por mais densa 
seja a escuridão. A inimitável personalidade do Cristo de Deus infl uenciou 
os que já tinham predisposição para o bem, pela pureza de tudo o que o Seu 
pensamento expressou e que a Sua ação deixou registrado; e para os póste-
ros, a mesma pureza é fator de reposicionamento do Espírito, em qualquer 
tempo. Cuidemos, pois, de exercitar a fi ltragem dos nossos valores, para 
que as transferências que deles fi zermos para os nossos semelhantes sejam 
como colaboradores conscientes na obra da criação. A tarefa de Jesus ainda 
é despertar no homem a consciência da pureza de sua origem, a fi m de que 
este se decida a reconquistar este estado original. A transferência dos valores 
adquiridos na vivência dos evos é generosidade espiritual, no exercício da 
fraternidade, na busca do amor, cuja pureza mantém em harmonia, tanto o 
universo cósmico, como o universo individual do Espírito. Atributo de Deus, 
a pureza se desenvolve na intimidade da criatura, por piedosa transferência 
do Criador. Se ontem, em demorado período de infância espiritual, e no 
comprazimento dos gozos na adolescência do Espírito, mas sempre na aqui-
sição de valores nas mais variadas experiências da vida, foste fortalecido e 
revitalizado pela pureza dos atributos divinos, na ação das divinas leis, hoje, 
ao se abrirem para ti os portais da razão, para o desfruto da liberdade, cum-
pre que te transformes em instrumento de transferência de tudo o que te 
favorece, na senda do progresso. (De “Cura-te a ti mesmo”, de João Nunes 
Maia, pelo Espírito Miramez) 

Poesia e fotografi a vêm 
do mesmo berço. Em sua 
origem, no grego, as palavras 
signifi cam “fazer” e “escritu-
ra da luz”, respectivamente. 
Esses dois conceitos e 
expressões artísticas vol-
tam a se encontrar pelas 
mãos dos artistas Arnaldo 
Antunes, Fernando Laszlo 
e Walter Silveira na mostra 
Luzescrita, que estreia hoje 
(19). São cerca de 60 obras, 
entre vídeos, objetos, foto-
grafi as e instalações, que 
transformam poemas em 
imagens e versos em luz. Os 
trabalhos são apresentados 
em duas salas complemen-
tares. Em uma delas, a Sala 

Clara, com as paredes to-
talmente brancas e cheia 
de luz, estão expostas as 
fotografias. À primeira 
vista, há uma sensação 
de que as imagens sejam 
manipuladas digitalmente, 
ou feitas inteiramente no 
computador. No entanto, 
essa impressão se dissipa 
na Sala Escura, pintada 
de preto e com iluminação 
controlada, que desvenda 
todo o rico processo por 
trás das obras da primeira 
sala. Ali é possível ver os 
objetos e instalações de 
luz feitos por Fernando a 
partir de muita experimen-
tação e do contraste entre 

o produto tecnológico e os 
procedimentos artesanais.

Serviço: Espaço Cultural Porto 
Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De 
terça a sábado das 10h às 19h e aos 
domingos das 10h às 17h. Entrada 
franca. Até 30/07.


