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Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece as relações amorosas. A 

Lua junto com Netuno em uma conjunção que pode trazer inspiração, mas também poderemos fi car desligados e 

dispersos. A Lua em aspecto bom com Plutão no início da noite mexe com as emoções. Mas será importante manter 

a frequência da sensibilidade, sem racionalizar muito, já que pode cometer enganos e fazer julgamentos errados. A 

Lua em mau aspecto com Mercúrio pede um descanso mental. Pense menos e haja mais no fi nal desta sexta.
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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.

Mantenha contatos que impulsionem 
sua carreira profi ssional. Não conte 
com apoio familiar para as difi cul-
dades fi nanceiras. A Lua em Peixes 
favorece as práticas religiosas e tera-
pêuticas. A Lua em bom aspecto com 
Vênus favorece as relações amorosas. 
 12/612 – Azul.

Seja realista diante dos compro-
missos assumidos. Precisa tomar 
uma atitude adiada que foi adiada, 
para evitar perdas. A Lua em mau 
aspecto com Mercúrio pede um 
descanso mental. Pense menos e 
haja mais no fi nal desta sexta. 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.

Com a Lua plena em Peixes aumenta 
a sensibilidade e a intuição. Esta é a 
sua fase mais delicada do ano, saiba 
esperar que o Sol entre em seu signo 
para colocar em andamento tudo o 
que vem planejando. Bom para com-
pras já, mas evite se não tiver certeza 
que poderá pagar. 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 desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
26/826 – Amarelo.

É tempo de viver a alegria nos relacio-
namentos, tanto nos contatos sociais 
como profi ssionais. Algo que ajude a 
relaxar será bem-vindo no fi nal do dia 
nesta sexta. A Lua em aspecto bom 
com Plutão no início da noite mexe 
com as emoções. 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. Noite tem a tendência 
a desajustes e falta de sintonia com 
os pares nas atividades em geral. 
88/388 – Azul.

Evite fazer dividas que não tenha 
garantia de que poderá pagar. A Lua 
em Peixes dá sensibilidade e intuição 
para agir diante de situações que 
enfrenta, mesmo as mais difíceis. 
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 
neste fi nal de mês. Atenção para 
não fi car se debatendo sem sair do 
lugar. Mantenha contatos profi ssio-
nais proveitosos nesta sexta e evite 
desavenças com seus pares a noite. 
36/436 – Amarelo.

Evite a inquietude e a insegurança 
diante de problema que serão resol-
vidos logo. Com a Lua em seu signo 
o dia favorece entretenimentos 
com cinema, música, exposições 
e as práticas terapêuticas. 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
SEXTA 16 de Junho de 2017. Dia de São Aureliano, Santa Julita, 
e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a coragem. Dia da Unidade 

Nacional. Hoje aniversaria o cantor Ivan Lins que faz 72 anos, o ex-
campeão mundial de boxe Roberto Durán que nasceu em 1951 e o 
tenista Jaime Oncins que chega aos 47  anos e a modelo e atriz Ticiane 
Pinheiro que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é extremamente generoso e 
amável com os entes queridos, mas às vezes pode ser dominador e 
arrogante. Mantendo a fé em si mesmo, suas ideias originais e intu-
ição são a garantia do seu sucesso.  Possui uma grande atração pelos 
sonhos e outros estados alterados de consciência. Costuma viver com 
frequência as 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, precisa evitar a tendência a impaciência e inquietude.

Dicionário dos sonhos
MOÇA - Ver uma moça bonita é aviso de que terá 
prosperidade e felicidade. Falar com ela, casamento 
ou noivado próximo. Discutir ou brigar com ela, 
ciúmes. Ser desprezado, intrigas. Ver se moça, sendo 
de idade, problemas familiares. Números da sorte: 01, 
21, 23, 47, 51 e 85.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar um amor e não mais sofrer: 
Para fazer essa simpatia de amor é necessário amarrar 
nos anéis que você mais usa uma fi ta com seu nome e 
o da pessoa amada. Coloque-os em um pires branco 
embaixo de uma vela de sete dias. Use pétalas de uma 
rosa vermelha ao redor. Com as mãos acima da chama da 
vela, faça a seguinte oração: “Deus misericordioso, não 
permita que o meu coração machucado volte a sofrer. 
Traga o meu amor de volta, ainda mais apaixonado, para 
que sejamos felizes para sempre. Amém”. Deixe a vela 
queimar, em seguida jogue as pétalas e a fi ta no lixo. 
Os anéis e o pires podem ser usados como de costume.
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Imaginário
No drama “A Janela de Plí-

nio”, o personagem nada mais é 
do que um jovem como muitos 
de nosso tempo: isolado em um 
mundo comunicativo, não pos-
sui necessidade de se relacionar 
com outras pessoas, apenas 
deseja manter a situação atu-
al. Sua irmã, Marcela, para se 
tornar livre do compromisso de 
cuidar do irmão, o convence da 
necessidade de arranjar um ca-
samento, se adequando assim 
à formatação social na qual o 
homem deve se casar com al-
guém que o sirva. A partir daí a 
realidade começa a ser alterada 
de modo que não sabemos mais 
quais personagens realmente 
existem e quais fazem parte 
do imaginário de Plínio. Com 
Alexandre Simão de Paula, Da-
niel Prata, Karina Scott, Lucas 
Figueiredo e Thais Maria.

Serviço: Teatro Studio Heleny Gua-
riba, Praça Roosevelt, 184, Centro, tel. 
3259-6940. Sábados às 23h. Ingresso: R$ 
30. Até 24/06.

Acontece no dia 19 de junho o 
lançamento do longa-metragem 
História & Estórias. O fi lme tem 
roteiro e direção de Vicentini 
Gomez e participação de atores 
entre eles Antonio Petrin, Carlo 
Briani, Gésio Amadeu, Genézio de 
Barros, Jaime Leibovitch, Barbara 
Bruno, Cléo Ventura, Carlos Mece-
ni, Maximiliana Reis, Pascoal da 
Conceição, Norival Rizzo, Roberto 
Arduin, Carla Masumoto, Edson 
Montenegro, Marcelo Aquino, 
Dan Rosseto, Marcelo Galdino, 
Luiz Carlos Felix, Helio Cicero, 
Calixto de Inhamuns, Diaulas 
Ullysses, Pedro Paulo Vicentini, 
Marcos Oliveira, Eduardo Acaiabe 
e Vanessa Carvalho. O olhar expe-
riente do diretor retrata a história 
da cidade, desde a origem de seu 
povoamento com a chegada do Cel. 

Goulart e seus agregados para a 
construção do primeiro rancho. E 
também a forte presença do Cel. 
Marcondes, cuja rivalidade com o 
Cel. Goulart ajudou a impulsionar 
o desenvolvimento do povoado. A 
mescla de registros ofi ciais com as 
encenações,  baseadas em fatos 
reais e nas lendas (ainda vivas na 
memória da população), favorece a 
compreensão do processo histórico 
do desbravamento do Oeste Pau-
lista e a história social e política do 
Brasil em relação à história local, 
a partir de um modesto povoado, 
fundado em torno de uma estação 
ferroviária, que atingiu o status 
atual de capital da 10ª região admi-
nistrativa do Estado de São Paulo. 

Serviço: Cine Olido (Galeria Olido), Av. 
São João, 473, São Paulo, tel. 3331-8399. 
Segunda (19) às 18h30. Entrada franca.

Exposição
Uma das mais importantes artistas plásticas 

contemporâneas, Luise Weiss, apresenta a mos-
tra “Labirinto e Memória: A poética visual de 
Luise Weiss” .A exposição reune cerca de 130 
trabalhos. O público pode apreciar desenhos, 

gravuras e fotografi as, em trabalhos  que marca-
ram os 40 anos de trajetória da gravadora, pin-
tora, fotógrafa e professora, desvendando todo 
o seu processo de criação e produção gráfi ca.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111,  Centro, 
tel. 3321-4400. De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada franca. 
Até 23/07.

Núcleo Artérias estreia “Protesto”.

Com direção de Adriana Grec-
chi, “Protesto” é o novo trabalho 
do Núcleo Artérias, que estreia 
dia 15 de junho. Para gerar um 
novo ponto de vista imagético 
e sensorial, o grupo convida o 
público a fruir a obra a partir 
do palco, perto dos bailarinos.  
O antropólogo escocês Ioan 
Lewis, usa o termo “Protesto 
Oblíquo” para descrever estados 
de transe em diferentes culturas 
como estratégias para pessoas 
marginalizadas (na maioria das 
vezes mulheres em sociedades 
dominadas por homens) encon-
trarem algum tipo de visibilidade, 
reconhecimento e espaço de 
existência social. Lewis estu-
da, entre outros fenômenos, o 

“Carnaval de Mulheres” (forma 
de Tarantismo propagada pelo 
sul da Itália), rituais dionisíacos 
realizados por mulheres na an-
tiga Grécia, possessão feminina 
no vodu haitiano, Indian Shakers 
nos EUA, culto Zar no norte do 
Sudão, entre muitos outros. O 
Núcleo Artérias, formado por 
mulheres, inventou suas próprias 
práticas para gerar vitalidades 
corporais em tempos de crise, 
ativando e reconhecendo o corpo 
como matéria perceptiva, viva 
(sensorial e emocional), inte-
grada a outras matérias, e em 
constante transformação. 

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São 
João, 473, Centro. Sexta  e sábado às 20h, e 
domingo às 19h. Entrada franca. Até 18/06.

Gal Costa é homenageada com o CD “Fruta Gogoia”  por Jussara Silveira e Renato Braz.

Lançamento do CD 
“Fruta Gogoia” traz 18 
canções da carreira 
da artista baiana, 
com arranjos de Dori 
Caymmi e produção 
artística de Luiz 
Nogueira

Homenagear uma canto-
ra como Gal Costa não 
é tarefa das mais fáceis. 

Com 50 anos de carreira, a 
cantora faz parte da história 
de muita gente e dá voz a uma 
série de compositores que 
vão de Tom Jobim a Caetano 
Veloso, passando por Dorival 
Caymmi, Jards Macalé, Chico 
Buarque, Luiz Melodia entre 
muitos outros, conferindo 
sua visão pessoal aos mais 
diferentes estilos e ritmos, em 
mais de 40 discos de estúdio, 
outros tantos ao vivo e, ainda, 

O espetáculo infantil “Deu 
a Louca no Museu” reestreia 
dia 17 de junho. Encenada 
pelo Grupo Teatro de La Pla-
za, peça mistura a linguagem 
do Teatro de Bonecos, Obje-
tos e Animação com a mágica 
para narrar as aventuras de 
um guarda de um museu 
que irá receber uma im-
portantíssima obra de arte. 
Montagem tem direção de 
Héctor López Girondo, que 
assina a dramaturgia junto 
com Miguel Nigro.No infantil 
um museu vai receber uma 
importantíssima obra de arte 
e o funcionário encarregado 

Homenagem
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com parceiros. Luiz Nogueira 
topou o desafi o e em junho 
chega à cena musical “Fruta 
Gogoia – Uma Homenagem a 
Gal Costa”. No palco, Renato e 
Jussara estarão acompanhados 
por um time especial de músi-

cos para reproduzir, ao vivo, as 
músicas do disco. São eles: To-
ninho Ferragutti, no acordeon; 
Itamar Assieri, no piano; Mario 
Gil, no violão; Bré Rosário, na 
percussão; Edu Ribeiro, na 
bateria; Rodrigo Usaia, no sax 

e na fl auta; Zé Alexandre, no 
baixo acústico; e Vana Bock, 
no cello. 

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelo-
tas, 141, Vila Mariana. Sábado (08/07) e 
domingo (09/07). Ingressos: R$ 25 e R$ 
12,50 (meia).

Dança

“Deu a Louca No Museu”
terá que usar toda a sua 
esperteza para evitar que 
as obras de arte sejam rou-
badas. Porém, um estranho 
visitante irá colocar em risco 
a valiosa coleção artística. O 
que o visitante nem imagina 
é que este não é um guarda 
comum, pois ele conta com 
uma arma secreta especial: 
os poderes da mágica e das 
habilidades para os truques.

Serviço:Teatro Alfredo Mesquita, Av. 
Santos Dumont, 1770, Santana, tel: 2221-
3657. Sábados e domingos às 16h. Entrada 
franca. Até 09/07.
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Cena da peça “Deu a Louca no Museu”. 
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