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Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Vênus transita para Touro e aumenta a estabilidade e segurança nos relacionamentos. 

Após uma fase de muita impulsividade e de mudanças de posição nas relações afetivas, começamos a ter mais fi rmeza e tranqui-

lidade. A Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade. No fi nal do dia Mercúrio passa a transitar em Gêmeos e a 

comunicação vai fi car mais fácil e aberta. Aumenta a vontade de aprender e fazer novas descobertas. À noite a Lua em bom aspecto 

com Plutão ativa o lado emocional. Às 21h36 a Lua fi ca fora de curso e será melhor manter a rotina e aproveitar a noite de sono.
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O afeto, a alegria e o carinho fazem 
com que o ambiente doméstico 
fi que mais próximo. No fi nal do 
dia Mercúrio passa a transitar em 
Gêmeos e os contatos fi cam mais 
fáceis facilitando todas as formas de 
comunicação. Aumenta a vontade de 
aprender e fazer novas descobertas. 
77/277 – Vermelho.

Vênus transita para o seu signo, Touro 
e aumenta a estabilidade e segurança 
nos relacionamentos. Este é um dia 
em que a habilidade para dramatizar 
emoções aparece de forma benéfi ca. 
No início do dia pode aumentar a 
impaciência, irritabilidade e agres-
sividade. 68/768 – Azul.

O começo do dia tende a ser irrita-
diço e com propensão a discussões. 
Tudo o que exija prudência e certo 
idealismo trará metas mais elevadas 
na vida até o fi nal do mês. Pode 
ser mais difícil encontrar neste 
momento o que seja do agrado. 
55/455 – Verde.

À noite a Lua em bom aspecto com 
Plutão ativa o lado emocional. Às 
21h36 a Lua fi ca fora de curso e será 
melhor manter a rotina e aproveitar 
a noite de sono. A energia está fervi-
lhando e querer novidades e mudan-
ças, pode aumentar a insatisfação e a 
indolência. 49/849 – Branco.

É uma boa ocasião para fazer progra-
mas diferentes dos habituais, formar 
novas amizades e contatos. No entan-
to há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica a 
conclusão das tarefas. Os desafi os da 
rotina devem ser levados encarados 
com seriedade. 66/466 – Amarelo.

Vênus pela manhã facilita as rela-
ções afetivas e traz boa convivência 
e satisfação através da companhia 
de outros. Relações melhoram se 
evitar a irritabilidade e as tensões 
que só aliviam no fi nal da semana. 
No fi nal do dia, estão favoráveis 
todas as formas de comunicação. 
83/583 – Verde.

Novas ideias darão um novo ritmo 
à sua vida e aos acontecimentos do 
dia a dia a partir da metade deste 
mês. Pense antes de agir para não 
se arrepender depois. Os assuntos 
ligados a fi nanças levam a fi xação de 
metas mais elevadas, como ganhar 
mais dinheiro. 41/541 – Cinza.

A ocasião é boa para fazer programas 
diferentes dos habituais, formar no-
vas amizades e contatos. No entanto 
há uma tendência a fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo prejudica 
a fi nalização das tarefas. Irá crescer 
a necessidade de brilhar e de ser 
reconhecido. 91/491 – Branco.

As relações sociais passam por uma 
revisão, o melhor seria afastar quem 
não é bom. Use de prudência e hones-
tidade em assuntos ligados a fi nanças 
fi xando metas mais elevadas. É preci-
so concentração e improvisação para 
evitar um prejuízo mais tarde por 
falta de cuidado. 81/681 – Marrom.

O dia começa muito favorável à 
relação com as outras pessoas, aju-
dando a superar desentendimentos. 
A situação na carreira profi ssional 
se defi ne e uma nova etapa começa 
no trabalho. Pode ser bom dia para 
dramatizar emoções aparece de 
forma benéfi ca. 50/450 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
deixa o astral sensível e nos torna 
mais otimistas e confi antes. Não 
esperte que as coisas aconteçam, vá 
atrás. A noite um período de maior 
cordialidade e bastante animado nas 
relações pessoais e para compras. 
14/114 – Claras.

Após uma fase de muita impulsi-
vidade e de mudanças de posição 
nas relações afetivas, começamos 
a ter mais fi rmeza e tranquilidade. 
É tempo de alargar os horizontes e 
restabelecer sua energia no fi nal do 
dia. É uma boa ocasião para fazer 
programas diferentes dos habituais. 
12/112 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 06 de Junho de 2017. Dia de São Norberto, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia Santo de Guarda e Dia 

do Sagrado Coração de Jesus. Hoje aniversaria o Dalai Lama 
do Tibet que faz 82 anos, o tenista Bjorn Borg que chega aos 61 
anos, a atriz Staci Keanan que nasceu em 1975 e a modelo Yasmin 
Brunet que completa 29 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre reunirá forças e 
condições para enfrentar a ação das pessoas de má-fé. Tenaz e 
insistente em seus propósitos podem obter o êxito pelo esforço 
e pela correta utilização de seus talentos. A grande possibilidade 
de tornar-se uma pessoa admirada o leva a uma liderança positiva 
e respeitosa. Tem um jeito jovial e divertido que o acompanhará 
até o fi nal de sua vida. Deve sempre aceitar as responsabilidades e 
manter a autodisciplina. Carismático e amável é otimista e amoro-
so, precisa das pessoas e tem muitas ideias e inspiração. No lado 
negativo pode ter difi culdade em fazer escolhas e tomar decisões.

Dicionário dos sonhos
VALE - Um vale, cuidado com a saúde. Parente 
em um vale, não se esforce demais nos afazeres. 
Estar em um vale com os fi lhos, receberá inespera-
damente um dinheiro que lhe pertence. Animais 
em um vale, riquezas. Atravessar um vale verde, 
contentamento à vontade. Um vale sem nada, 
insatisfação e necessidade. Números da sorte: 04, 
07, 38, 51, 43 e 47.

Simpatias que funcionam
Afastar a outra do marido: Coloque em um vidro 
um pouco de água, azeite e sal, escreva o nome de 
quem deseja afastar em um papel branco e no fi nal, 
o nome de seu marido. Coloque dentro do vidro 
junto com a mistura (sal, azeite e água), deixe no 
freezer. Com certeza a pessoa irá se afastar.
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A Bela 
Adormecida 

A história de Aurora tem diferentes 
origens e versões mas  o diretor Billy 
Bond criou uma A Bela Adormecida 
que não economiza nos efeitos es-
peciais e recursos cênicos. Cenários 
grandiosos, projeções, explosões, 
neblina e até cheiro de fl or surpre-
endem os espectadores. As persona-
gens que mais chamam atenção são 
as fadas Fauna, Flora e Primavera, 
interpretadas por Luana Marthin, 
Paula Canterini e Ana Saguia. Atra-
palhadas, elas caminham com seus 
vestidos bufantes e coloridos por 
entre as fi leiras da plateia e interagem 
com as crianças, inclusive oferecendo 
bexigas com doces. Atriz mais famosa 
do elenco, Adriane Galisteu surge no 
palco como Malévola, madrasta da 
princesa (Nicole Rosemberg). Sua 
participação se restringe a cenas bem 
curtinhas e seu fi lho, Vittorio, vive o 
príncipe Felipe. 

Serviço: Teatro Opus, Av. das Nações Unidas, 4777, 
Alto de Pinheiros, tel. 4003-1212. Sábados às 16h e 
domingos às 11h30. (Atenção não haverá espetáculo 
nos dias 03 e 04 de junho). Ingressos: De R$ 80 a R$ 
140. Até 15/06.
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Misturando o peso das guitarras, tecla-
dos, baixo e bateria com o som clássico 
da fl auta, “Nossas Histórias” é um show 
em que Oswaldo Montenegro toca suas 
músicas mais conhecidas, comemorando 
quarenta anos de parceria com a fl autista 
Madalena Salles. “Bandolins”, “Lua e fl or”, 
“Metade”, “Estrada nova”, “A lista”, “Intui-
ção”, “Léo e Bia”, “Estrelas”, “Sem manda-
mentos”, “Travessuras” e tantas outras se 
incorporaram ao inconsciente coletivo do 
público brasileiro de forma defi nitiva e, na 
maioria delas, o solo da fl auta foi composto 

simultaneamente com a melodia e a letra, 
sendo impossível pensar nessas canções 
sem lembrar as introduções e os solos. Se 
revezando entre teclados, violões e sopro, 
com o apoio de uma super banda, eles 
passeiam por essas pérolas e, mantendo 
a tradição dos seresteiros, atendem aos 
pedidos do público e conversam com a 
plateia, transformando “Nossas Histórias” 
num encontro afetivo e musical.

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde 
de Porto Alegre, 840, Santa Maria, São Caetano do Sul, tel. 
4226-2570. Sábado (10) às 20h. Ingresso: R$ 150.

Oswaldo Montenegro

Uma roleta determina 
quais cenas serão 
apresentadas a cada 
noite em “A Vida”

O diretor Baskerville e 
os atores da AntiKa-
tártiKa Teatral criaram 

35 quadros dos quais 15 são 
escolhidos e encenados em 
cada sessão. A ideia é que a 
peça seja diferente a cada vez 
são mais de mil combinações 
possíveis. A montagem segue 
a linha de pesquisa do diretor, 
que utiliza recursos audiovi-
suais e microfones em cena. 
Manequins e bonecos também 
fazem parte da encenação.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Sextas às 21h, sábados às 20h, e aos 
domingos às 18h. Ingressos: de  R$ 7,50 
a R$ 25. Até 09/07. Cenas da peça “A Vida”, de Nelson Baskerville.

Alguma coisa vai acontecer no seu coração ao cruzar 
a Ipiranga e a Avenida São João” para ver de perto o 
cantor César Mello e seu projeto autoral “O Agora”, 
álbum com 5 músicas que passeiam pelo samba, reg-
gae, pop e uma MPB marcada por boas letras e swing.

Serviço: Bar Brahma, Av. São João, 677, Centro, tel.  3367-3600. Quinta 
(8) às 21h. Ingresso: R$ 50.

César Mello

Homenagem a Pirandello
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TENSÃO EMOCIONAL: Não raro, encontramos, aqui e ali, os irmãos doentes 
por desajustes emocionais. Quase sempre, não caminham. Arrastam-se. 
Não dialogam. Cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que, na 
Terra, a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. 
Insegurança, confl ito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, incon-
formidade e apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam 
sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, 
à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. 
Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou da-
quela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante 
desequilíbrio. Começa, aceitando a própria vida, tal qual é, procurando 
melhorá-la com paciência. Aprende a estimar os outros, como se te apre-
sentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Dedica-te ao trabalho em que 
te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em 
que se te restaurem as energias. Serve ao próximo, tanto quanto puderes. 
Detém-te no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que 
te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregues ressentimentos. 
Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos 
improdutivos que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, 
quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da 
esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para 
ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Se amigos te abandonam, 
busca outros que te consigam compreender com mais segurança. Quando 
a lembrança do passado não contenha valores reais, olvida o que já se foi, 
usando o presente na edifi cação do futuro melhor. Se o inevitável acontece, 
aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as cria-
turas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Oferece um sorriso de 
simpatia e bondade, seja a quem for. Quanto à morte do corpo, não penses 
nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a 
necessidade de enfrentá-la. E, trabalhando e servindo sempre, sem esperar 
outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, 
nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que 
se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força Deus te 
sustentará e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar Deus 
fará sempre a parte mais importante. (De “Companheiro”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel) 

Encontro
musical

Divulgação


