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de outra
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por seu
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3/art — ash. 4/meat — ness. 6/liames — orange. 9/idealismo.
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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.

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

Esta quarta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Começo do dia deve ser um pouco difícil devido ao aspecto de 

Mercúrio com Netuno que pode provocar atrasos, enganos e falta de confi ança. Manter uma perspectiva realista será 

fundamental para não ter devaneios e não se sentir perdido em seus sonhos e desejos. A Lua em bom aspecto com 

Mercúrio permite uma comunicação mais fácil em que usar o bom senso vai dar bons resultados. A noite vai ser mais 

tranquila e estável. A Lua faz bons aspectos com o Sol e Saturno que tende a dar maior clareza e estabilizar as emoções.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Alguém pode precisar de sua ajuda 
na intimidade para resolver algo 
difícil que exija esforço e empenho. 
Período bom para viagens e início 
de estudos e pesquisas. O momen-
to será bom para ler ou escrever, 
conversar e ter entendimento. 
78/478 – Verde.

Começo do dia deve ser um pouco 
difícil devido ao aspecto de Mercú-
rio com Netuno que pode provocar 
atrasos. Mantenha contatos que 
impulsionem sua carreira profi ssio-
nal. Não conte com apoio familiar 
para as dificuldades financeiras. 
12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compro-
missos assumidos. Precisa tomar 
uma atitude adiada que foi adiada, 
para evitar perdas. Este é um dos 
dias mais negativos e perigosos, 
por isso deve ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. No 
fi nal do dia bom para divertimentos. 
37/137 – Amarelo.

No trabalho as renovações trazem 
novas ideias e interesses. Dedique-se 
a realizar os planos de renovação em 
andamento com calma e discerni-
mento. A intolerância e incapacidade 
de aceitação de conselhos podem 
levar a perdas e baixar seu ânimo 
pela manhã.  28/428 – Branco.

Vai começar a sua fase mais delicada 
do ano, saiba esperar que o Sol entre 
em seu signo para colocar em anda-
mento tudo o que vem planejando. 
Bom para compras já, mas evite se 
não tiver certeza que poderá pagar. A 
noite vai ser mais tranquila e estável.  
33/233 – Dourado.

Boa disposição para trabalhar e de-
senvolver sua carreira profi ssional. 
Evite preocupar-se tanto com os 
outros, deixe que cada um cuide 
de sua vida. Noite tem a tendência 
a maior sintonia com os pares e 
nas atividades em geral, por isso 
aproveite. 26/826 – Amarelo.

É tempo de viver a alegria nos re-
lacionamentos, tanto nos contatos 
sociais como profi ssionais. Procure o 
lado favorável em qualquer situação, 
é um momento realmente bom. Algo 
que ajude a relaxar será bem-vindo 
no fi nal do dia nesta quarta. 22/722 
– Verde.

A sua intimidade pode enfrentar 
contrariedades que lhe sempre faz 
muito mal para seu humor. Controle-
se pela manhã deixando negócios 
para a tarde. A noite a Lua em bom 
aspecto com Mercúrio permite uma 
comunicação mais fácil em que usar 
o bom senso vai dar bons resultados. 
88/388 – Azul.

Manter uma perspectiva realista será 
fundamental para não ter devaneios e 
não se sentir perdido em seus sonhos 
e desejos. Evite fazer dividas que não 
tenha garantia de que poderá pagar. 
Há sensibilidade com maior entrega 
no relacionamento sentimental e na 
vida a dois. 95/395 – Cinza.

Precisa manter contatos e ampliar 
seu campo de ação no trabalho até 
o fi nal de mês. Atenção para não 
fi car se debatendo sem sair do lugar. 
Mantenha contatos profissionais 
proveitosos nesta quarta e evite 
desavenças com seus pares a noite. 
36/436 – Amarelo.

A Lua faz bons aspectos com o Sol e 
Saturno que tende a dar maior cla-
reza e estabilizar as emoções. Evite 
a inquietude e a insegurança diante 
de problema que serão resolvidos 
logo. A noite um momento para se 
apaixonar de novo pela vida e pelo 
que ela tem de bom. 39/439 – Azul.

Organize suas atividades apostando 
naquilo que seja feito em longo prazo 
e bem pensado e analisado. Terá 
que equilibrar as atividades com as 
solicitações que tendem a aumentar 
em casa. Valorize as demonstrações 
de afeto, carinho e amor em seu 
ambiente. 23/223 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Junho de 2017. Dia de Santo Eliseu, São Rufi no, São 
Basílio, Santa Digna, Santa Clotilde, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude 
é a proteção. Dia Universal de Deus, Dia da Liberdade de Pensa-

mento, Dia Nacional das Relações Públicas e Dia do Solista. Hoje 
aniversaria o cantor Cláudio Fontana que nasceu em 1945, o cantor Boy 
George completa 56 anos, o ator Marcos Pasquim que faz 48 anos e a atriz 
Camila Pitanga nascida em 1977.

O nativo do dia
O de nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um espírito rápido e muita 
criatividade que o torna atraente. Costuma ser direto e franco nas suas 
opiniões, mas pode ocasionalmente fi car cético ou pouco comunicativo. 
Confi ável e consciencioso, você está sempre pronto a aconselhar os outros. Há 
uma grande atração pelos sonhos e outros estados alterados de consciência 
e costuma viver experiências estranhas e fora do comum. Têm o dom da 
oratória e boa capacidade para transmitir ideias e experiências às pessoas 
a sua volta. No lado negativo tem a tendência a se preocupar demais ou 
fi car indeciso e, assim, prejudicar a sua alegria de viver.

Dicionário dos sonhos
APARIÇÃO – De um morto que seja parente, amigo 
ou amiga: dever a cumprir. Examine a expressão da 
pessoa; se for dolorosa: reze por ela; se ela estiver 
sorridente: pode pedir-lhe proteção ou favor especial. 
Se a pessoa que lhe aparecer falar: guarde com cuidado 
tudo o que disser e siga seus conselhos. Números de 
sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
Para uma mãe ser mais carinhosa: Na manhã de 
uma segunda-feira, escreva em um pedaço de papel 
branco o nome da mãe. Retire as pétalas de 1 rosa e 
embrulhe com esse papel. Deixe embaixo do colchão 
dela por 3 dias e depois enterre em um canteiro de 
rosas. Saia sem olhar para trás e repita essa simpatia 
nas próximas 4 segundas-feiras para que a sensibili-
dade invada o coração da mãe.
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O bandolim
Armandinho Macêdo, que iniciou sua carrei-

ra na banda “A Cor do Som” em 1977 e tornou-se 
referência tocando bandolim e guitarra baiana 
e Hamilton de Holanda reconhecido como um 
dos principais bandolinistas do mundo, trazem 
um show inédito cheio de swing e brasilidade, 
com única apresentação. Os músicos  passeiam 
por diversos gêneros tendo o bandolim de 10 
cordas, emblemático instrumento brasileiro, 
como ponto em comum. O som de ícones como 
Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Ernesto 
Nazareth, se misturam a Jimmy Hendrix e 

são aliados à velocidade de solos e improvisos, 
inspirando uma nova versão. Não importa se 
é jazz, samba, rock, pop, lundu ou choro, essa 
mistura já tem nome: Armandinho Macêdo e 
Hamilton de Holanda. O repertório composto 
por esses dois gênios inclui clássicos do choro 
e da música brasileira, como “É Doce Morrer 
no Mar”, “Samba da minha Terra” e “A Lenda 
do Abaete”, conhecidas pela interpretação de 
Dorival Caymmi, e “Expresso 222”, de Gilberto 
Gil, entre tantas outras.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 
Funda, tel.  3611-3042. Sábado (17) às 21h30. Ingressos: 
de R$ 50 a R$ 100.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Cena de “Os Monólogos da Vagina”.

Produzido em mais de 150 países e traduzido para mais de 50 
idiomas o espetáculo “Os Monólogos da Vagina” tornou-se fenô-
meno mundial. Depoimentos verídicos de mais de 200 mulheres 
colhidos pela autora em todo o mundo abordam de maneira ex-
tremamente bem humorada, direta e livre de preconceitos uma 
refl exão sobre a relação da mulher com sua própria sexualidade. 
Com Maximiliana Reis, Cacau Melo e Sônia Ferreira.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sextas às 21h, 
sábados às 20h e domingos às 18h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 70. Até 30/07.

Cena da peça “Acerca do Fracasso das Formas”.

O espetáculo “Acerca do Fracasso das Formas” é um desdobra-
mento de um trabalho anterior do Cartográfi co, a série fracassos, 
composta por seis performances diferentes, cada uma criada a 
partir do embate irreversível entre os corpos das artistas e alguma 
materialidade específi ca, que defi nia toda a ação coreográfi ca, a 
saber: gelo, isopor, tijolo, metal e lâmpadas. Tratavam-se, portanto, 
de materialidades brutas e industriais, sem marcas de historici-
dade, que eram destruídas durante a performance, mas passíveis 
de serem substituídas por peças idênticas. No atual trabalho, o 
Coletivo Cartográfi co irá forjar um elemento industrial (gesso) 
a móveis domésticos usados, impossíveis de serem substituídos, 
sendo sua destruição uma experiência mais evidente de morte.

Serviço: Galpão Mungunzá, R. Rodolfo Miranda, 350, Bom Retiro, tel. 97632-7852. Sábados 
e domingos das 19h às 22h. Entrada franca. Até 02/07.

“A Casa da Mariquinhas”, Um cabaré português com Poesia e Fado.

Estreia no próximo 
dia 24 “A Casa 
da Mariquinhas”, 
montagem com roteiro 
e concepção de Helder 
Mariani e direção geral 
de Dagoberto Feliz

Trazendo no palco os 
atores-cantores Caio 
Salay, Helder Mariani, 

Katia Naiane, Rafael Se-
natore, Ricardo Arantes e 
Silmara Deon, “A Casa da 
Mariquinhas” reúne a poesia 
de nomes fundamentais da 
literatura portuguesa como 
Fernando Pessoa, Florbela 
Espanca, José Régio e Boca-
ge, interpretadas com todo 
o sentimentalismo do fado, 

Fado

aproximando assim, a plateia 
para o universo da cultura 
lusitana. A ideia é remeter ao 

chamado “fado vadio”, em que 
as pessoas cantavam e bebiam 
junto com os fadistas.

Serviço: Cia da Revista – Botequim Contra 
Regra, Al. Nothmann, nº 1135. Sábados e 
domingos às 18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 30/07. 
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NEM OS MORTOS REPOUSAM: Ninguém gasta nada por pensar bem, 
o pensamento é isento de taxas e impostos entre os homens. Toda criação 
de Deus é equânime. A qualquer hora o sol favorece o justo e o criminoso e 
tanto a erva má quanto a planta medicinal lhe recolhem o infl uxo criador. Só 
há uma seleção no reino do espírito. Se conquistamos sufi ciente clareza para 
discernir o melhor do pior, possuímos consciência de mordomia dos bens da 
alma e, investidos dessa responsabilidade, reconheceremos que milhares 
de irmãos nos esperam nos cursos da necessidade humana como se fossem 
estranhos em sua casa ou estrangeiro na própria terra, para se habilitarem 
com os diplomas de renovação da experiência. Todos somos chamados ao 
socorro mútuo. Tudo na existência terrestre converge para essa realidade, 
a começar da profi ssão que é uma forma livremente escolhida de ser útil. 
Quem se capacita dessa verdade jamais considera o supérfl uo na base de 
aquisição proveitosa. A caridade por todos os títulos deve ser a estrela-guia 
do espírita. A felicidade constitui a ressonância dos atos bons e tão-somente 
os atos bons guardam pureza bastante para lavar os erros e culpas da cons-
ciência. Vida é atividade: nem os mortos repousam. Ninguém renasce sem 
passado espiritual e nem vive na carne sem futuro fora dela. A lei empresta 
o corpo ao espírito e não o espírito ao corpo. Na Terra, o tempo dedicado à 
fraternidade signifi ca economia de tempo. Espírita sem ação no bem é qual 
fonte sem água: além de não construir, ocupa lugar e sugere a tristeza das 
charnecas improdutivas. Urge buscarmos segurança espiritual para sentir 
paz. As garantias da prosperidade material são as mais relativas. O crédito 
bancário é suscetível de descer à falência; o colar de pérolas por mais precioso 
pode romper-se. Reter a riqueza amoedada é comum, mais raro é saber usá-la. 
Como a aquisição de conhecimento, mais raro o seu emprego construtivo. 
Mais valem mãos puras que mãos cheias. Cabeça simples e tranqüila que 
inteligência complexa e primorosa comprometida em atos inconfessáveis. 
Criatura sem memória sofre mais por incapaz de fazer a estimativa de pessoas 
e fatos. Efetuemos o balanço de nossas possibilidades e apliquemos o saldo 
de nossos recursos a benefício dos outros. Sejamos agradecidos por todas as 
alegrias que desfrutamos estendendo-se aos menos felizes. Se até os animais 
expressam gratidão, por que as nossas consciências não serão igualmente 
reconhecidas perante a Consciência Maior? (De “Técnica de Viver”, de Waldo 
Vieira, pelo Espírito de Kelvin Van Dine) 
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Dança
“Casa Azul” é inspirada nas obras da artista 

visual Frida Kahlo e refl ete sobre os confl itos hu-
manos na atualidade. A coreografi a é executada 
pelos bailarinos Rafael Sisant e Wendell Britto, 
fundadores da Confraria 27, núcleo de pesquisa 
artística que atua desde 2014. Já Sentimento 
Gis toma como inspiração a vida da transexual 
Gisberta Salce Junior, assassinada em 2006, aos 
45 anos, por um grupo de 14 adolescentes com 
idade entre 12 e 16 anos, na cidade do Porto, 
em Portugal.

Serviço: Itaú Cultural, Av. Paulista, 149, Paraíso, tel. 
2168-1777. Segunda (19) às 18h e às 20h. Entrada franca.


