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Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. Com a Lua plena em Touro nesta terça que é um signo muito afetuoso haverá 
um clima de docilidade e ternura. Bom para uniões e início de um novo envolvimento sentimental. Devido ao aumento 
do sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional e material, fi camos mais receosos de perder. Pode, 
então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. A Lua taurina confere paciência e determinação, podemos investir em 
tarefas que exigem persistência e que envolvam várias etapas. Aconselhável se deter num só assunto e ir até o fi m dele. 
Os trabalhos ligados à estética, a habilidades manuais, poderão ter melhores resultados.
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O seu astro Marte em um mau 
aspecto deixa o clima propenso à 
irritabilidade por qualquer motivo 
que a provoque. Faço algo que lhe 
dê segurança e conforto. Precisa 
fi car mais perto da sua família e dos 
amigos e extravasar no fi nal do dia. 
76/576 – cinza.

O Sol na casa três dá chance de pla-
nejar aquilo que pretende realizar, 
com mudanças importantes. Tome 
cuidado apenas para não fi car pen-
sando somente em problemas. Por 
outro lado, haverá pique e energia, e 
quem sair mais tarde estará sociável 
e disposto para diversões. 51/251 – 
Branco.

Com o Sol na casa dois um dinheiro 
inesperado ou até quantia a mais, 
deve chegar. Não tenha pressa, 
muita paciência para alcançar o que 
deseja. Suba um degrau de cada vez, 
aos poucos. Cuidado para não fi car 
pensando somente nos problemas 
sem ver as soluções. 55/255 – Verde.

O Sol no seu signo dá energia e 
disposição para agir e encontrar 
soluções na vida. A melhor forma 
de ser feliz é ver a realidade da vida 
como ela realmente é e preparar-se 
para melhorar. É melhor, no entanto 
não se expor a situações de risco 
ou 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.

Esta terça pode afl orar os ânimos 
levando ao perigo da violência. Se 
algo não está saindo como desejava, 
essa é a hora de refl etir, analisar e 
encontrar respostas. Controle os 
fortes sentimentos que estão sendo 
despertados, evitem a melancolia e 
a tristeza. 91/791 – Verde.

O Sol em Câncer nas próximas horas 
acentua a necessidade de ser prático 
e direto nas atitudes. Precisa saber 
dosar o lado racional com o emocio-
nal, para que tudo caminhe muito 
bem nas relações. De mais atenção 
ao que diga respeito à relação sexual 
e afetiva. 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 e levar a enfrentar violência. 
56/656 – Branco.

Com o Sol chegando na casa sete é 
tempo de unir ou romper sociedades 
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.

Sol chegando no signo de Câncer 
vai dando maior estabilidade para 
planejar aquilo que quiser tornar 
realidade. 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.

Com o Sol em Câncer esta semana 
deve tomar atitude fi rme e decisiva. 
Não fi que questionando a melhor 
decisão a ser tomada, decida-se 
logo. A atenção dada a alguém lhe 
será retribuída. O dia é 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 a infl uência da 
Lua em Touro. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
usando a sua diplomacia espontânea. 
14/814 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA  20 de junho de 2017. Dia de São Silvério, Santa Florentina, 
Santa Miquelina de Pesaro e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude é o 
otimismo. Dia do Revendedor e Dia do Migrante. Hoje aniversaria 
o ator Kadu Moliterno que completa 65 anos, a cantora Cyndi Lauper 
que nasceu em 1953, a atriz Nicole Kidman que nasceu em 1967 e o 
ator e apresentador Marcos Mion que completa 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste último grau é caloroso, amável e sociável. 
É popular e sabe se divertir e entreter aos outros. Costuma ser muito 
hábil em convencer os outros da necessidade de uma vida espiritual-
izada. Têm personalidade forte, sendo em geral muito idealista. Não 
gosta de fazer ou manter inimigos e fará sempre de tudo para estar 
em paz com todos. Frequentemente é bem conservado fi sicamente, e 
não consegue viver só. No lado negativo precisa evitar a teimosia, a 
impaciência e acreditar realmente em uma ideia, se jogar de corpo e 
alma nela para obter resultados que espera.

Dicionário dos sonhos
BATOM – Usar batom: você está cercado (a) por 
amizades falsas. Outras pessoas usando batom: traição 
profi ssional. Comprar batom: frivolidade. Homem 
com batom nos lábios: problema conjugal. Números 
de sorte: 05, 15, 22, 27, 49 e 50.

Simpatias que funcionam
Conseguir dinheiro rápido: Para ter dinheiro 
rapidamente, ao acordar, esquente num litro 
de água com um copo de arroz cru. Depois, coe 
reserve a água. Tome um banho demorado e se 
enxágue com esta água, derramando-a do pescoço 
para baixo. Em seguida vista uma roupa branca 
e lavada. O dinheiro aparecerá em pouco tempo, 
por meio de um trabalho extra ou pagamento 
de dívida.
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Comédia
Pela primeira vez um homem, 

Wilson de Santos, ator que levou 
ao palco hilárias personagens 
femininas como a freira Maria 
José, da comédia “A Noviça Mais 
Rebelde”, e a atriz Bette Davis, 
na peça “Bette Davis e Eu” 
vai interpretar textos que são 
referência no teatro mundial, 
falando de desejos, sonhos e 
confl itos presentes no universo 
feminino. Uma dona de casa é 
trancada no apartamento pelo 
marido, enquanto outra mulher 
enfrenta um ônibus cheio na 
volta do escritório. Já a ope-
rária acorda atrasada e tenta 
encontrar as chaves da porta de 
casa, numa luta contra o relógio 
e suas “obrigações” cotidianas. 
O espetáculo traz três mulheres 
que misturam humor e poesia 
para desafi ar as pequenas, e 
também gigantescas, repressões 
às quais estão sujeitas em suas 
relações cotidianas.

Serviço: Teatro Renaissance, Al. San-
tos, 2233, Cerqueira César, tel. 3069-2286. 
Sábados às 19h. Ingresso: R$ 80. Até 12/08.

Guerras
“Inimigos”, novo espetáculo da 

Cia. de Feitos que estreia no dia 
24 de junho, é uma livre adapta-
ção do livro O Inimigo, de Davide 
Cali, com direção e dramaturgia 
de Carlos Canhameiro, propõe 
uma refl exão sobre a incoerência 
das guerras. A história se passa 
em algum lugar que poderia ser 
uma cidade, uma fl oresta ou um 
deserto onde existem dois bura-
cos. Neles, dois soldados. Eles são 
inimigos. A guerra os colocou em 
lados opostos. E assim brincam 
de inimigos conforme ensinou 
o manual (que diz tudo sobre o 
inimigo). Encenada sobre rolos 
de papeis, atores, atrizes e músi-
cos desdobram as muitas formas 
do inimigo, com quase tudo 
parecendo ser criado na hora. 
Tinta, papelão, papel, escadas 
dão o tom da cena, recheada de 
cantos e refl exões sobre a guerra 
de cada dia, que se passa não só 
no campo de batalha. Com Cia. 
de Feitos.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. 
Sábados e domingos 12h. Ingressos: R$ 
20 e 10 (meia). Até 23/07.

Divulgação

Últimos dias
O espetáculo “Esperando 

Godot”, de Samuel Beckett, 
com o grupo Garagem 21 e 
direção de Cesar Ribeiro, ter-
mina a temporada no dia 26 de 
junho. Escrita em 1949, a peça 
é considerada um marco da 
narrativa moderna. Os temas 
centrais de Beckett estão na 
incomunicabilidade, no vazio, 
na ignorância, na impotência 
e na morte, utilizando, para 
compor esse quadro, a chama-
da estética do fracasso, com 
indivíduos semiacabados, nor-
malmente aprisionados a algo. 
É um escritor marcado pelas 
grandes guerras. Infl uenciada 
pela estética de HQs e desenhos 
animados, a peça narra a his-
tória de dois personagens que 
aguardam a chegada de Godot, 
que nunca aparece. Com Paulo 
Campos, Ulisses Sakurai, Paulo 
Olyva e Cadu Leite. 

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas às 20h30. Ingressos: R$ 40 e R$ 
20 (meia).

Integrando a 
programação do 
projeto Jazz Clube 
acontece o show do 
multi-instrumentista, 
compositor e 
arranjador Itiberê 
Zwarg acompanhado 
por seu grupo

Itiberê conduz um espetá-
culo norteado pelas lin-
guagens plurais e rítmicas 

de todo o mundo. Os ritmos 
vão do jazz ao maracatu, 
passando pelo boi, frevo, 
baião, choro, tango e uma 
série de menções musicais 
em diferentes arranjos. O 
som tem como matriz a mú-
sica universal, concepção 
criada por Hermeto Pascoal 
de quem Itiberê é parceiro 
e contrabaixista há mais 

Itiberê Zwarg & Grupo.

Josi Lopes

Josi Lopes é a convidada do projeto Música Preta com 
o show A Essência do Tambor. Ao seu lado no palco estão 
Edson Woiski (guitarra), Kiko Woiski (contrabaixo), Yara 
Oliveira (bateria) e Kelson Guedes (backing vocal). Josi 
interpreta músicas de sua autoria como “Candombeiro”, 
“Acontece”, “Do Tambor”, “Cantadeira”, “Queda de Braço” 
e “Briga de Pente”, entre outras. O roteiro traz também 
composições de Milton Nascimento (“Lágrimas do Sul”), 
Luiz Melodia (“Mistério da Raça“), Sérgio Pererê (“Rosário 
dos Pretos”) e Romulo Fróes (“Muro”).

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (23) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Do jazz ao maracatu

de três décadas. O termo 
encontrado por Hermeto des-
creve uma música que, sem 
preconceitos, engloba todos 
os estilos, valoriza elementos 
da tradição musical brasileira 
e de várias partes do planeta, 
ultrapassando a barreira entre 

a música erudita e a popular.
Com Itiberê (baixo, bateria, 
piano, teclados e tuba) se 
apresenta ao lado de Ajurinã 
Zwarg (bateria, percussões 
e sax soprano), Ricardo Sá 
Reston (baixo, piano e caixa), 
Mariana Zwarg (fl auta, fl auta 

em sol, fl autim, pife e sax 
tenor), Carol d’Avila (fl auta, 
fl autim, fl auta baixo, sax alto 
e cavaquinho) e Cacá Guifer 
(fl auta, sax tenor e triângulo).

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-

lino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (25) às 
18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Show

A banda pop Carne Doce, do 
casal Salma Jô (voz) e Macloys 
Aquino (guitarra), apresenta o 
repertório de seus dois álbuns 
autorais, Princesa (lançado 
em 2016) e Carne Doce (de 
2013). Salma e Macloys, 
acompanhados por João Victor 
Santana na guitarra, Ricardo 
Machado na bateria e Aderson 
Maia no baixo, prometem uma 
apresentação performática e 
explosiva, a mesma que, há 
três anos, faz vibrar os palcos 
de festivais de música autoral 
e casas de shows do Brasil. 
No set list, músicas como 
“Princesa”, “Cetapensâno”, 
“Artemísia”, “Passivo”, “Eu Te 
Odeio”, “Carne Lab”, “Som-
bra”, “Sertão Urbano”, “Preto 
Negro”, “Fetiche”, “Fruta 
Elétrica”, entre outras.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre 
Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (24) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Pop

A banda pop goiana Carne Doce.
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