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MALAETAN
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ARMASAA

3/cat — tan. 4/jour — last — marc — tide. 9/salto alto.
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A peça “Enterro dos Lobos” do dramaturgo Bruno Bandido, mos-
tra o dia na vida de uma família e como ela se relaciona tentando 
sobreviver aos seus segredos. O fi lho volta para uma visita depois 
de muito tempo, sua presença é um assunto delicado, pois ele 
seguiu caminhos que ninguém parece aprovar. O pai chega em 
casa cedo do seu trabalho e, pelo jeito, não continuará mais nele. 
O espetáculo conta sobre o drama familiar em uma casa quando 
o Jara, que carrega um passado misterioso, volta para uma visita 
depois de muito tempo sem ver seus pais, Claudio e Cristina, 
e sua irmã mais nova, Ionara. A partir daí todos têm que lidar 
com segredos e intenções enterradas, em um texto onde nada é 
completamente revelado e as consequências importam mais do 
que os atos em si. Com Angela Figueiredo Debora Esttér Bruno 
Bandido Walter Figueiredo.

Serviço: Teatro Cemitério de Automóveis, R. Frei Caneca, 384, Consolação, tel. 2371-
5743. Terças e quartas às 21h. Ingresso: R$ 30. Até 31/07.

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 quinta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua transita plena em Gêmeos melhorando a comunicação e a busca 
pelo conhecimento. O dia é mais favorável aos estudos, aprendizados e as negociações. A Lua em bom aspecto com 
Júpiter afl ora as emoções e ajuda a manter maior compreensão. A mente aberta faz a gente enxergar as questões de 
uma forma mais ampla e sob nova perspectiva. No fi nal do dia a Lua forma um mau aspecto com Netuno que pode 
provocar confusão, atrasos e deixar todos mais distraídos. Muita dispersão, inquietação e ansiedade na parte da noite. 
O melhor a fazer é tentar relaxar e descansar mais cedo nesta quinta.
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A Lua transita plena em Gêmeos 
melhorando a comunicação e a busca 
pelo conhecimento. Estará um tanto 
sonhador e romântico procurando 
intensamente a satisfação sexual 
e amorosa. Use de entusiasmo nas 
relações, conquistando e encantan-
do as pessoas com seu brilho e luz. 
36/336 – Vermelho.

A mente aberta faz a gente enxergar 
as questões de uma forma mais ampla 
e sob nova perspectiva. O romantis-
mo está acentuado levando a relações 
amorosas e sexuais mais felizes. Um 
dia para usar de perspicácia para 
saber o moimento certo de agir. 
28/928 – Bege.

O dia começa sobrecarregado de 
obrigações e chateações, mas vai 
melhorando depois. Problemas por 
opiniões divergentes que levam a 
discussões. A mente alerta dá ra-
pidez de compreensão e interesse 
aguçado nas ideias novas com a Lua 
em Gêmeos. 92/292 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
afl ora as emoções e ajuda a manter 
maior compreensão. Chance de so-
luções através de conversas, maior 
movimento e troca de ideias. No fi nal 
do dia a Lua forma um mau aspecto 
com Netuno que pode provocar 
atrasos e deixar você mais distraídos. 
59/559 – Bege.

Uma forte tendência a devanear 
e sonhar com coisas e situações 
que mudem a realidade atual. Faça 
planos, pois surge um novo objetivo 
profi ssional, dedique-se a ele intei-
ramente. Precisa resolver situações 
antigas que ainda o perturbem, mas 
com harmonia e serenidade. 23/623 
– Amarelo.

A Lua plena em Gêmeos deixa o 
astral bem mais animado e comu-
nicativo. As atividades inovadoras 
são uma tendência bem aceita pelas 
pessoas a sua volta. Muita dispersão, 
inquietação e ansiedade na parte 
da noite. O melhor a fazer é tentar 
relaxar e descansar mais cedo nesta 
quinta. 98/898 – Verde.

Estará mais expansivo e impulsivo 
à noite e isso levará a agitação a 
aumentar e deve se precaver con-
tra confusões que podem surgir 
em lugares fora do seu ambiente.  
Evite algum atrito ou rompimento 
no trabalho por discordar da opinião 
de alguém. 23/223 – Cinza. 

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira. Uma forte tendência ao 
sentimento de posse que assume 
proporções exageradas até nos 
sentimentos como o amor. A Lua 
em Gêmeos ajuda a diversifi car os 
assuntos que deverá tratar nesta 
quinta. 26/226 – Branco.

O dia começa acelerado, ótimo para 
sair da rotina e fazer as coisas de 
modo diferente do habitual.  Leva a 
precipitação nas conclusões, o que 
pode acarretar prejuízos e arrepen-
dimentos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos devido à difi culdade de 
comunicar-se. 19/219 – amarelo.

A Lua em Gêmeos ajuda a mudar, 
renovar e modifi car os valores. Estará 
propenso fazer coisas revolucioná-
rias em sua vida. Melhore o conforto 
do seu ambiente, tanto em casa como 
no trabalho. Tome algumas decisões 
importantes em comum acordo com 
as pessoas. 12/312 – Branco.

O dia é mais favorável aos estudos, 
aprendizados e as negociações.  Dia 
de emoções fortes, algumas até 
tendenciosas e de expressão rápida 
e forte. O momento não é feliz para 
aquilo que exija concentração. O 
momento é ótimo para através do 
diálogo conciliar situações. 22/622 
– Azul.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais começará a trazer 
boas soluções para os problemas 
que enfrenta. Este é um bom dia 
para se distrair com a Lua plena em 
Gêmeos. Precisa ver a realidade 
como ela realmente é não se iludindo 
com situações que são passageiras. 
12/912 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Junho de 2017. Dia de São Paulino de Nola, São João Fisher, 
São Tomás Morus e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a descoberta. Dia do 

Orquidófi lo e Dia do Aeroviário. Hoje aniversaria o instrumentista Hermeto 
Pascoal que faz 81 anos, o cantor, compositor, ator e atual deputado federal 
Sérgio Reis completa 77 anos, o ator Tonico Pereira nascido em 1948, a atriz 
Maryl Streep que chega aos 68 anos, o cantor e compositor Dalto  também 
nascido em 1949 e a modelo paulista Joana Prado faz 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tende a respeitar as pessoas inteligentes e de 
conceitos morais semelhantes aos seus. Será muito bem-sucedido no comércio e 
indústria, distinguindo-se por suas ideias liberais e fi lantrópicas. Em geral prefere 
pensar muito antes de tomar uma decisão e pode ser pessoa de muitos talentos e 
vocações. É preciso que use sempre sua boa disposição para conquistar fortuna. 
Possui imaginação sensível e poderosas emoções. Franco e sincero gosta de ser 
honesto e espera o mesmo dos outros. No lado negativo gosta de correr riscos e 
pode se sentir tentado a realizar os seus objetivos através da especulação.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. Ser 
vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. Salvar- se, 
tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá difi culdades no 
amor. Perder bens, felicidade no jogo. Ver números da sorte: 
16, 24, 32, 44 e 79.Números da sorte: 10, 19, 25, 44 e 71.

Simpatias que funcionam
Para ele voltar para você: Esta simpatia com espelho 
fará com que seu amor sinta muita falta de você, com um 
irresistível desejo de partir a sua procura. Vai precisar 
de: Um espelho, uma vela branca, um copo com água. 
Aguarde até que  você possa dispor de um momento de 
tranquilidade, de paz em sua casa. Com seus pensamentos 
e coração sereno, vire-se de frente para seu espelho e reze 
um pai-nosso. Recite então: “Fulano, (diga o nome dele) 
que você não tenha paz, nem alegria nem de noite, nem de 
dia, enquanto não voltar para mim”. Em seguida, você vai 
acender uma vela branca, ao lado de um copo de água, em 
frente ao espelho. Ofereça ao anjo da guarda do seu amor. 
Quando a vela acabar de queimar, pode descartar os restos 
e água pode ser jogada fora.
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Ofi cina
Até o dia 15 de julho, estão abertas as 

inscrições (grátis) para Iluminar, ofi cina 
criativa de cenografi a, fi gurino e iluminação 
cênica com o diretor Kleber Montanheiro. 
Esta atividade é promovida pelo Teatro do 
Incêndio, cuja primeira edição aconteceu 
no primeiro semestre deste ano A ofi cina 

será realizada no período de 1º de agosto a 
28 de novembro, sempre às terças-feiras, às 
19h30, na sede do teatro. Os selecionados 
participam de aulas teóricas e práticas, além 
de uma vivência mensal (durante um dia) no 
processo de criação do primeiro espetáculo 
do projeto A Gente Submersa da Companhia 
Teatro do Incêndio, que tem estreia prevista 
para o dia 2 de setembro. A ofi cina oferece 

aos alunos a oportunidade de conhecer funda-
mentos de criação das três áreas abordadas, 
exercitando-se e debatendo conceitos ao 
longo dos encontros. . Os interessados devem 
enviar breve currículo, carta de interesse e 
contatos para(produção.teatrodoincendio@
hotmail.com).

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista. 

Divulgação

Milton Nascimento.

No show, intitulado “Semente da Terra”, Milton Nascimento, 
carinhosamente apelidado de Bituca, traz seus grandes sucessos 
de carreira. Montado com a ajuda de Danilo Nuha, o repertório 
dessa nova tour traz músicas que abordam questões indígenas, 
raciais, sociais e trabalhistas. Além de toda a mobilização nacional 
que tange as canções. E engana-se quem acha que o repertório 
é feito de músicas obscuras. Muitas das canções são sucessos 
nacionais consagrados. O que Será (A Flor da Terra) e Cálice 
são exemplos disso. Maira Maira e Tudo o Que Você Podia Ser 
também não fi cam de fora.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Sábado (01/07) às 22h e 
domingo (02/07) às 20h. Ingressos: de R$ 70 a R$ 240.

A banda mineira Kernunna, de Bruno Maia (Tuatha de Danann / Braia),

um dos pioneiros do folk metal no Brasil.

O Kernunna surgiu da 
união de membros da 
Tuatha de Danann e 
da belo-horizontina 
Cartoon. A banda 
lançou o álbum The 
Seim Anew, em 2013, 
se apresentando no 
Rock in Rio daquele ano

O álbum foi parcialmente 
inspirado na obra do 
autor irlandês James 

Joyce, cujas canções dialogam 
com a música celta, o heavy 
metal, o rock progressivo e a 
música indiana, explorando as 
sonoridades da gaita de fole, 
da cítara e de outros instru-
mentos. O romance Finnegans 
Wake, de Joyce, aparece como 
referência nas canções “The 
Seim Anew”, “The Keys to. 
Given!” e “Ricorso”. Já a faixa 
“Snark” é uma alusão a Lewis 
Carroll (criador de Alice no 
País das Maravilhas), enquan-
to duas das peças referendam 
fi guras do folclore brasileiro: 

Folk metal
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o curupira, entidade defensora 
das matas e dos animais, em 
“Curupira’s Maze”, e o Sete 
Orelhas, o vingador mineiro, em 
“The Last of the Seven Ears”. 
Completam o disco as músicas 
“Kernunna”, “Dreamer” e “Póg 
Mo Thóin”. Com três vocalistas 
principais, o Kernunna rompe 

os padrões e apresenta uma 
nova forma de fazer musical 
que dialoga com várias esté-
ticas. Neste show o Kernunna 
interpreta composições do 
disco, entre outras da banda 
Tuatha de Danann. No palco, 
os músicos Bruno Maia (vocal, 
guitarra, whistles, bouzouki e 

bandolim), Khadhu (vocal e 
baixo), Julio Andrade (vocal, 
violão e guitarra), Edgard Bri-
to (teclado), Rodrigo Abreu 
(bateria), Alex Navar (gaita de 
fole) e Rik Dias (violino).

Serviço: Sesc Belenzinho, R.Padre Ade-
lino, 1000, tel.  2076-970030. Sexta (30) às 
21h30. Ingressos: R$ 20 e 10 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Atração

Você está atraindo coisas maravilhosas
Continue a concentrar a sua energia e o seu tempo nas coisas 

que são mais importantes para o seu coração. Você está vendo 
os resultados tangíveis que se manifestam em sua vida. É o 
momento de começar a acreditar nas possibilidades. Permita 
que isto sinalize a confi rmação da energia que você pediu, pois 
isto serve como validação e bênçãos do Universo.

Você pode até estar se sentindo renascer enquanto partes 
suas ressurgem depois de um tempo adormecidas. Isto pode 
incluir o romance e as emoções que você achou que não mais 
existiam para você. Abra-se, pois estas escolhas são realmente 
tão leves quanto uma pluma e a única coisa que impede uma 
profunda felicidade é a sua própria crença em sua autoestima.

O Mantra para hoje é: “Tudo está funcionando de forma 
maravilhosa!”.

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Segredos de família

Cena da peça

“Enterro dos Lobos”.

“Semente da Terra”
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