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Diz-se da
obra em
igrejas

O indivíduo
de humor
instável

Edmond
Rostand, 
dramatur-
go francês

Pôs fim à 
escravidão
no Brasil

(Hist.)

Nutriente 
encontrado

no leite
(símbolo)

Os feitos
atribuídos
aos santos

Técnica 
de auto-

massagem
chinesa

A mais
lacônica

das
respostas

Indisposi-
ção passa-

geira

São
Caetano,
no ABCD
paulista

D Manuel
(?): último

rei de
Portugal

Letra-
símbolo do
tamanho

médio

Explosivo 
empregado
em minas

(sigla)
Cantora

carioca de
"Amor, I

Love You"

Animal que
suporta a
privação
de água

Nelson
Mandela,
líder sul-
africano

Ataque
súbito e

irrefletido

Fator que
facilita a
relação
íntima

Nome
frequente
entre os
iranianos

Desprovi-
das de 
consis-
tência

Atuar sob
a direção
de um co-
reógrafo

Diz-se dos
filmes de
baixo or-
çamento

Corpos
vegetati-
vos de
algas

Os dois estilos 
básicos da moda

Repercutir bem

Parte da cenoura
geralmente descar-
tada, contém mais

nutrientes que a raiz

Letra que precede 
o apóstrofo

Dardo, em inglês

Possui 366 dias

Origem do
espírito invocado

pelo médium

Aumento;
elevação As duas

Elemento mais abun-
dante no ar (símbolo)

Cidade do Museu Rai-
nha Sofia, que abriga
"Guernica", de Picasso

Mal informados

Machucar
Desinência
verbal do
infinitivo

Restrição
própria da
sociedade 
repressora

Tornar
mais

rápido

Localiza-
ção da al-
catra nos
bovídeos

Vida, em francês

Indivíduo que vive 
de esmolas

3/vie. 4/dart — tabu. 5/madri. 6/andaço — dançar. 9/majoração.
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A exposição Metrópole: 
Experiência Paulistana, 
reuni trabalhos (recen-

tes ou não) de artistas cujas 
obras manifestam peculiari-
dades do viver nesta cidade. 

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

Esta quinta é o décimo quinto dia da lunação. A Lua em Sagitário na fase crescente forma um aspecto negativo com Mercúrio 

que pode provocar difi culdades na comunicação. As pessoas tendem a fi car agitadas e em busca novas informações, e podem 

ocorrer atrasos e mudanças de planos em andamento. Será importante analisar muito bem os acontecimentos e o que recebemos 

de informações, pois podem acontecer mal-entendidos e deturpação de algumas verdades. À noite a Lua em bom aspecto com 

Júpiter tende a estabilizar o lado emocional e deixar todos mais otimistas e tranquilos.
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Lua em aspecto difícil com Mercúrio 
pode provocar atrasos e confusão na 
comunicação. À noite a Lua em bom 
aspecto com Júpiter tende a estabi-
lizar o lado emocional e deixar todos 
mais otimistas e tranquilos. Precisa 
fi car mais perto da sua família e dos 
amigos e extravasar no fi nal do dia. 
76/576 – Cinza.

Neste momento é fundamental 
enxergar a realidade apresentada e 
aceitá-la. Será importante analisar 
muito bem os acontecimentos e o 
que recebemos de informações, pois 
podem acontecer mal-entendidos e 
deturpação de algumas verdades. 
51/251 – Branco.

Não tenha pressa, muita paciência 
para alcançar o que deseja. Cuidado 
para não fi car pensando somente 
nos problemas sem ver as soluções. 
As pessoas tendem a fi car agitadas 
e em busca novas informações, e 
podem ocorrer atrasos e mudanças 
de planos em andamento. 55/255 
– Verde.

Deve ser um dia pesado. A Lua em 
aspecto difícil com Mercúrio pode 
provocar atrasos e confusão na co-
municação. A melhor forma de ser 
feliz é ver a realidade da vida como 
ela realmente é e preparar-se para 
melhorar. É melhor não se expor 
a situações que envolvam algum 
perigo. 66/266 – Azul.

Este período mais delicado do ano 
deve ser levado com calma e paci-
ência em seu ambiente. Aproveite 
para analisar como poderá melhorar 
a convivência se os objetivos pro-
fi ssionais estão sendo cumpridos. 
Faça o que seja preciso para viver 
bem com as pessoas a sua volta. 
71/571 – Amarelo.

A Lua em Sagitário na fase cres-
cente forma um aspecto negativo 
com Mercúrio que pode provocar 
difi culdades na comunicação. Con-
trole os fortes sentimentos como 
a melancolia e a tristeza. À noite a 
Lua em bom aspecto com Júpiter 
tende a estabilizar o lado emocional 
91/791 – Verde.

Neste momento é fundamental 
enxergar a realidade apresentada e 
aceitá-la. Será importante analisar 
muito bem os acontecimentos e o 
que recebemos de informações, pois 
podem acontecer mal-entendidos. 
Precisa saber dosar o lado racional 
com o emocional, para que tudo 
caminhe muito bem. 85/485 – Cinza.

O dia é bom até para planejar aquilo 
que a gente quiser tornar realidade, 
fazendo com que ganhe forma e se 
realize até o fi nal do mês. É melhor 
não se expor a situações de risco ou 
que envolvam algum perigo. Ânimos 
exaltados e muita disposição podem 
afl orar levar a enfrentar violência. 
56/656 – Branco.

Com o Sol se aproximando de Câncer 
é tempo de unir ou romper socieda-
des e parcerias. Preste mais atenção 
nos compromissos que você anda 
assumindo. Cuidado para não fi car 
pensando somente em problemas, 
mas veja a soluções. É bom medir 
as palavras nas relações sociais. 
26/526 – Marrom.

Desde cedo a Lua deixa o clima pro-
penso à irritabilidade por qualquer 
motivo que a provoque. Precisa 
manter o bom senso para não sofrer 
desilusões. Para seguir adiante será 
necessário tomar algumas decisões 
da maneira mais prática possível. 
88/588 – Azul.

A Lua em aspecto difícil com 
Mercúrio pode provocar atrasos e 
confusão na comunicação. Não fi que 
questionando a melhor decisão a ser 
tomada, decida-se logo. A atenção 
dada a alguém lhe será retribuída. 
A quinta é um dia propício à saúde 
e aos tratamentos, mas não aos 
negócios. 44/344 – Verde.

Controle seus impulsos e viva a vida 
do jeito que ela é sem ilusões. Contro-
le a tendência a ira que não consegue 
ser reprimida devido ao mau aspecto 
planetário. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
usando a sua diplomacia espontânea. 
14/814 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Junho de 2017. Dia de São Guilherme de York, 
São Efrém, São Salustiano, São Clodolfo e Dia do Anjo Cahetmel, 
cuja virtude é a humildade. Dia do Citricultor. Hoje aniversaria 
a atriz Sônia Braga, que nasceu em 1950, a cantora Bonnie Tyler 
que faz 66 anos, o ator Eduardo Moscóvis que nasceu em 1968, o 
ator, cantor e compositor Jorge Mário da Silva, o seu Jorge, que 
chega aos 47 anos e o rapper, cantor e produtor musical Kanye 
West nascido em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tem facilidade de expressão, 
tanto para escrever como para falar. Gosta da agricultura, do campo e 
ama o trabalho. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. Têm o hábito de perdoar sempre, mesmo 
aos mais ferrenhos inimigos. Sua espiritualidade baseia-se na ação 
sempre consciente e consequente. É uma pessoa leve e alegre, uma 
companhia divertida. Inteligente, generosa e mentalmente aberta. No 
lado negativo, cuidado para não se tornar muito dominador, pois isso 
poderá arruinar seus relacionamentos.

Dicionário dos sonhos
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.

Simpatias que funcionam
Para atrair alguém que você gosta: Em uma 
folha em branco desenhe um coração. Em seguida, 
escreva em seu interior o seu nome e o da pessoa 
amada. Despeje sobre eles um pouco de mel e 
açúcar, dobre cuidadosamente o papel várias 
vezes, deposite-o em algum lugar mais alto que a 
sua estatura e esqueça.
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O espetáculo de situações e 
relacionamentos “Amor, Humor, 
o Resto é Bobagem” conta sobre 
o cotidiano de quatro amigos 
solteiros que vivem de maneira 
independente e que moram no 
mesmo apartamento: Laura 
Leslie (Renata Brás), cansada 
de seus fracassos profi ssionais, 
tem que decidir entre duas pos-
sibilidades para mudar sua vida: 
o suicídio ou o ingresso no reality 
show “Casa dos Famosos”. Dois 
artistas plásticos, Mariana Mar-
tins e Tadeu, às vésperas de um 
grande vernissage internacional 

Aviação
A mostra Design Na Aviação Brasileira é 

apresentada, em parceria com o Instituto 
Embraer, o universo de criação do design 
nacional para artefatos concebidos para voar.

Serviço: Museu da Casa Brasileira, Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2705, Jardins, tel. 3032-3727. De terça a domingo 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 20/08.

Suspense
A peça “Entre Alice” é baseada no 

conto de Lewis Carroll. Quando se dá 
conta, Alice está em uma clínica psiqui-
átrica, cercada de pessoas misteriosas 
que a envolvem em situações cada vez 
mais perturbadoras. Confusa e sem 

noção de tempo, ela tenta dintinguir o 
real do imaginário. Com André Collin, 
Bruna Izar, Gabriela Mendes, Gustavo 
Zanetti, Sabrina Estefam e Vinicius 
Candoti.

Serviço:Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira 
César, tel.  3151-4141. Quartas e quintas às 21h. Ingresso: 
R$ 40. Até 27/07.

Experiência Paulistana

Fazem parte da mostra Sidney 
Amaral, Dora Longo Bahia, Vic-
tor Brecheret, Peter de Brito, 
Rafael Carneiro, Leda Catunda, 
Flávio Cerqueira, Lia Chaia, 
Raphael Escobar, Renata Fe-

linto, Luiz Gê, Carmela Gross, 
Evandro Carlos Jardim, Jaime 
Lauriano, Marcelo Moscheta, 
entre outros artistas paulista-
nos, que vivem ou viveram na 
cidade e que colocam em pauta 

a “experiência paulistana”. A 
fi m de apresentar a singula-
ridade dessa experiência, a 
exposição reunirá cerca de 80 
obras de 33 artistas, entre ins-

talações, pinturas, fotografi as, 
vídeos e obras em outros meios, 
trabalhos contemporâneos 
em sua maioria.  Metrópole: 
Experiência Paulistana per-

Há poucos anos, em uma enquete televisiva, ao perguntarem aos 
paulistanos qual imagem de São Paulo melhor representaria a cidade, eles 
escolheram a Avenida Paulista

Refl exõesRefl exõesRefl exões

manece em cartaz até 18 de 
setembro de 2017.

Serviço: Pina Estação, Largo General 
Osório, 66, Centro. De quarta a segunda, das 
10h às 17h30. Ingressos: R$ 6 e R$ 3 (meia). 
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AÇÃO DE GRAÇAS: “Tomou o cálice e, tendo dado graças, o 
deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos”.(Mateus, 26:27.) 
No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente 
os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes 
comemoram reuniões da família consangüínea, músicas alegres 
assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, 
muitas vezes, há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com 
Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece 
estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, 
justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício 
supremo. Conhecerá injuriosa prisão... Meditará na incompreensão 
de Judas... Ver-se-á negado por Simão Pedro... Experimentará o 
escárnio público... Será preterido por Barrabás, o delinqüente 
infeliz... Sorverá fel, sob a coroa de espinhos... Recolherá o 
abandono e o insulto... Sofrerá injustifi cável condenação... E 
receberá a morte na cruz entre dois malfeitores... Entretanto, 
agradece... É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os 
valores eternos do espírito. O Cristo louva o Todo Misericordio-
so pela oportunidade de completar com segurança o seu divino 
apostolado na Terra, rendendo graças pela confi ança com que o 
Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas 
humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e fl agelação, 
suor e lágrimas. Não te percas, desse modo, em lances festivos 
sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje 
ou amanhã, mas, no turbilhão da luta que santifi ca e aperfeiçoa, 
saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para 
a beleza da Luz e para a glória da Vida. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier 

“Amor, Humor, o Resto é Bobagem”
e a socialite Nicole, falida em 
virtude de seu recente divór-
cio com o milionário Antônio 
Augusto. Todos estão tentando 
encontrar o real sentido da vida. 
Os jovens passarão por diversas 
situações ao longo da peça em 
busca de um único objetivo: en-
contrar o verdadeiro amor. Com 
Flavia Viana, Mônica Carvalho, 
Renata Brás e Sandro Pedroso.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209,  Paraíso, tel. 2148-2923. Sextas, 
sábados e domingos às 21h30. Ingressos: R$ 
70, sextas e domingos e R$ 80, aos sábados. 
Até 30/07.

A peça conta sobre o cotidiano de quatro amigos solteiros que 

moram no mesmo apartamento
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Escultura de Flavio Cerqueira

Obra de Evandro Carlos Jardim


