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natalino
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Punição
da Igreja
a Lutero
(1520) 

Ayrton
Senna,
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Fórmula 1
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(?),

atrativo
da HDTV

O maior
estado 

dos EUA

(?) Silva,
cantor de
"Alguém

me Disse"

Takeshi
Kitano,

cineasta
japonês

Hobby in-
centivado

pelos
Correios 

 Juntar
(algo) a

outra
coisa 

Sem (?)
nem

beira: na
miséria

Inácio de
Loyola, o
primeiro
jesuíta

Orlando
Teixeira,

poeta
brasileiro 

Mono-
grama de

"Raul"

(?) Maiden,
banda
inglesa
de rock

"Meus (?) Amigos",
álbum de Chico 

Antes do
tempo

O de verrugas indica 
contaminação por HPV

Não, em
francês

Parte frágil da cabeça
de recém-nascidos

Adminis-
trador de
hospital

Símbolo
grego de
beleza

masculina

Conversa
informal

Neste
momento

Dique de (?), postal
de Salvador (BA)

Estádio da decisão
da Copa de 2014

Rega-(?),
festa

popular
Trajeto

Da (?):
autêntico

(pop.)

Furtar
com

destreza
Arco, em inglês

Coletivo
de "ele-
fantes"

A palavra
"mínima",

em re-
lação à

"pequena"

Utilidade
do

parapeito

Confederação de
futebol da América
do Norte, Central e

Caribe (sigla)

Participação ativa para o suces-
so de em-
preendi-
mentos

MC
CONCACAF

APOLOPERU
COMENDADOR

IPIPROSA
TOROROEC

MARACANÃ
BEANISIO

ROTAAMTK
FILATELIA

GEMAENDT
ESCAMOTEAR

MANADAII
RTIIRON
CORRELATA

3/arc — non. 4/iron. 5/apolo. 6/anísio — tororó. 7/anátema. 10/escamotear.
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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 sétimo dia da lunação. A Lua faz bons aspectos desde de manhã com Marte, Mercúrio e Plutão 
que trazem força e revigoram a energia. O início da tarde já pode ser um pouco mais tenso e difícil. A Lua 
em mau aspecto com Saturno aumenta o cansaço pode levar a se sentir pressionado. No fi nal da tarde a Lua 
em bom aspecto com o planeta do amor Vênus traz leveza e favorece os contatos sociais. A noite pode ser mais 
difícil e tensa. Mercúrio em mau aspecto difícil com Plutão tende a provocar difi culdades na comunicação. É 
preciso quebrar regras e padrões e isso pode acabar em desentendimentos.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Aproveite para conviver na intimi-
dade e manter contatos. Haverá 
clareza e chance de corrigir aquilo 
que está errado. Tome cuidado com 
as facilidades que tiram seu empe-
nho. Negocie e faça uma revisão de 
necessidades, repensem atitudes 
para ganhar mais dinheiro. 64/664 
- Vermelho.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso, sexual e familiar no fi nal 
desta sexta. A comunicação ajuda a 
superar difi culdades e a noite será 
ótima para encontrar pessoas e 
manter contatos e se entender com 
pessoas com quem se tem afi nidade. 
78/478 - Azul.

A Lua faz bons aspectos desde de 
manhã com Marte, Mercúrio e Plu-
tão que trazem força e revigoram a 
energia. A noite será ótima para en-
contrar pessoas e manter contatos. 
As confusões no trabalho logo serão 
resolvidas, desde que mantenha a 
diplomacia. 49/449 - Branco.

O início da tarde já pode ser um 
pouco mais tenso e difícil. A Lua em 
mau aspecto com Saturno aumenta 
o cansaço pode levar a se sentir 
pressionado. Evitando os ciúmes e 
viva um momento muito feliz junto 
das pessoas queridas e com seu amor. 
95/595 - Branco.

Haverá clareza e chance de corrigir 
aquilo que está errado. O início da tar-
de já pode ser um pouco mais tenso 
e difícil. A noite pode ser mais difícil 
e tensa. Mercúrio em mau aspecto 
difícil com Plutão tende a provocar 
difi culdades na comunicação. 67/367 
- Vermelho.

A Lua em bom aspecto com o planeta 
do amor Vênus traz leveza e favo-
rece os contatos sociais. Mas a Lua 
em aspecto negativo com Saturno 
pode trazer desanimo ou cansaço. 
No fi nal da noite o melhor é relaxar. 
Mantenha a rotina principalmente 
nos negócios. 16/416 - Verde.

É bom baixar as expectativas pela 
manhã. Até mesmo para achar ob-
jetos perdidos o dia é ideal. A noite 
pode ser mais difícil e tensa. Mercúrio 
em mau aspecto difícil com Plutão 
tende a provocar difi culdades na 
comunicação. Ao fi nal do dia há forte 
propensão à turbulência emocional. 
43/343 - Verde.

Esta quinta é o momento para se 
recuperar de desgastes e atrasos 
ocorridos esta semana e resgatar 
as nossas energias. Haverá clareza 
e chance de corrigir aquilo que está 
errado. As facilidades fazem com 
que relaxe e deixe de lado assuntos 
que se tornam menos importantes. 
92/892 - Azul.

Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos chegarão brevemente. Assun-
tos imobiliários, fi nanciamentos e 
empréstimos devem ser adiados. 
Anime-se mais pois na semana que 
vem tudo que espera vai dar certo. 
84/684 - Marrom.

Sua imaginação criativa deve ser usa-
da em suas realizações. As facilidades 
é que não deixam explorar todo seu 
potencial. Difi culdade na expressão 
do afeto, problemas de antipatia e 
isolamento. É tempo de desenvolver-
se e aprender mais no trabalho que 
quer executar. 93/693 - Azul.

A noite será ótima para encontrar 
pessoas e às atividades intelectuais e 
aos contatos. Irá viver bom momento 
em seu ambiente, junto de pais e 
fi lhos e dos familiares. A comunica-
ção ajuda a realizar bons negócios 
e levar adiante os que estejam em 
andamento. 43/143 - Branco.

Pode receber algum benefício ines-
perado, pois a comunicação propicia 
bons negócios. Atitudes que vier a 
tomar serão responsáveis por melho-
rias ou crises no ambiente. Por isso, 
pense bem antes de agir para não 
se arrepender de atitudes tomadas. 
18/418 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Junho de 2017. Dia de São Pedro e São Paulo apóstolos, Santa 
Judite, Santa Ema, São Anastácio, e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude é a paz. 
Dia do Pescador e Dia da Telefonista. Hoje aniversaria o ator Pedro Paulo 
Rangel que faz 69 anos, o apresentador Serginho Groisman que completa 67 
anos, o ex-jogador de futebol Júnior que nasceu em 1954 e a atriz Maria Maya 
que chega aos 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é charmoso e atraente, possui talento 
artístico e emocional. Dinâmico e dramático, você atrai naturalmente as pessoas 
devido à sua inteligência e compreensão. Aparentemente independente, é sábio 
o sufi ciente para perceber que não pode seguir sozinho na vida. É sempre muito 
inspirado nos seus pedidos e discursos. Possui o dom da persuasão que o ajuda 
a convencer até mesmo os adversários. Em todas as situações, no entanto, 
propagará sempre a virtude e a verdade. No lado negativo precisa ter cuidado 
com o fanatismo e a hipocrisia.

Dicionário dos sonhos
ÔNIBUS - Andar nele, mudança de vida. Vê-lo passar, 
acontecimento transitório. Espera-lo na parada, difi culdades 
fi nanceiras. Viajar sozinho nele, sorte no jogo. Números da 
sorte: 10, 19, 25, 44 e 71.

Simpatias que funcionam Para fazer o ca-

belo crescer 

rápido e fi car bonito: Na Lua Crescente em qualquer 
noite, após o sol se pôr, lave os cabelos com água morna onde 
tenha acrescentado cinzas de carvão vegetal de brotos de 
bambu, queime-os em uma panela de ferro até se reduzirem 
a cinzas.  Mistura com água a água morna com as cinzas 
fazendo uma pasta na cabeça. Deixe-a durante vinte e um 
minutos, depois lave com água morna, massageando bem 
o couro cabeludo. Depois desta simpatia recomenda-se o 
uso de um lenço colorido, que deverá ser posto em seguida 
na cabeça. Deve ser usado durante todo o dia e só retirado 
à noite, no dia seguinte ao que fi zer a simpatia. O lenço a 
ser usado deve ter sua cor escolhida conforme o signo da 
pessoa, a saber: Áries: Vermelho.  Touro: Azul. Gêmeos: Cor-
de-rosa. Câncer: Branco.  Leão: Azul. Virgem: Verde-claro. 
Libra: Azul-celeste. Escorpião: Rosa. Sagitário: Púrpura. 
Capricórnio: Verde. Aquário: Bege. Peixes: Azul-marinho.
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Instrumental
O Chaiss Quarteto é um 

grupo paulistano de música 
instrumental formado por 
Rob Ashtoffen, Fábio de 
Albuquerque, Ederson “Jimi 
Hendrix” Martins e Vinicius 
Chagas. O repertório englo-
ba temas extraídos do jazz, 
blues, música brasileira e 
outras referências da música 
mundial. Desde 2012 a banda 
se apresenta pelas ruas da 
cidade de São Paulo, cidades 
do interior do estado, Paraty 
(RJ), Porto Alegre (RS), e 
participa de programas de 
televisão e séries de inter-
net. Nesse show, apresentam 
músicas do álbum “Afrodisia” 
(lançado em 2015, pelo Selo 
180) e novas composições 
que preparam para o próximo 
disco.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (7) às 21h.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6. 

Loucura Estável 
Depois de encarar  a produção, 

a criação e a performance instru-
mental de seu primeiro trabalho 
solo, o compositor e cantor Vitoriano 
apresenta o show de lançamento 
do álbum Para Manter a Loucura 
Estável. Participações: Andreia Dias, 
Edgard Scandurra e Juliano Gauche.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (14) às 21h.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6.

O show da Cabruêra passeia por toda a carreira do grupo, 
com músicas dos cinco álbuns lançados no Brasil e no exterior, 
destacando-se canções que referenciam o cancioneiro popular 
da Paraíba, como “Bendito de São José”, “Passarada” e “Samba 
Negro”. O espetáculo musical divide-se em três partes: o início 
resgata músicas dos primeiros álbuns, com destaque para os cocos 
e emboladas. Na segunda parte, mais experimental, destaca-se o 
uso do violão tocado com uma caneta esferográfi ca, efeito que se 
tornou uma marca da banda (“Forró Esferográfi co”, “Espinhos”, 
“Visagem” e “A Pisada”). Nesse momento há também um trecho 
percussivo, com referência aos ritmos nordestinos como forró, 
baião, coco e emboladas. A parte fi nal do show é marcada pela 
interação com o público, levando a platéia a realizar uma grande 
ciranda embalada por canções de domínio público. Cabruêra é 
formada por Arthur Pessoa, Pablo Ramires, Leo Marinho, Edy 
Gonzaga.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (08), às 21h30.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6.

Cena da peça “ANTIdeus”.

Como as religiões afetam a sociedade, a política e até mesmo 
a economia de um país? Investigar isso e outros aspectos da 
obstinação religiosa é um dos objetivos de “ANTIdeus”, segundo 
espetáculo da programação da Mostra de Dramaturgia em Pequenos 
Formatos Cênicos. Com texto e direção de Carlos Canhameiro, a 
montagem tem elenco formado por Paula Mirhan, Marilene Grama, 
Ernani Sanchez, Daniel Gonzalez, Lineker e Rui Barossi. Na peça 
um paí s indeterminado seu presidente sanciona lei revogando os 
feriados religiosos como feriados nacionais, em respeito à  laici-
dade do governo. Com essa premissa ANTIdeus tem iní cio e seus 
desdobramentos entre as mais diversas camadas sociais sobre 
deus e a polí tica ou a polí tica de deus.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, Estação de metrô Vergueiro, 
tel. 3397-4002. Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h. Ingresso: R$ 10. Até 30/07.

Obra da exposição Religiosidade em Israel Através de Lentes Drusas.

A exposição 
Religiosidade em Israel 
Através de Lentes 
Drusas, é composta 
por 40 registros feitos 
pelo coletivo Clube de 
Fotógrafos Drusos

Clube é formado por Ameer 
Zeyan, Effo Backria, Eyal 
Amer, Fares Saaida, Jamal 

Ali, Rabia Basha, Zohar Ferro, a 
mostra nasce de uma parceria 
inédita com o Consulado Geral 
de Israel em São Paulo e aborda 
aspectos da religião drusa, cap-
tando também manifestações 
da fé de comunidades judaicas 
e cristãs. Ao visitar esta exposi-
ção coletiva, o espectador terá 
acesso a imagens que retratam 
cerimônias e demonstrações de 
fé que cerceiam a vida e a morte, 
e que nos dão um panorama da 
diversidade de crenças em Israel.

Serviço: Museu de Arte Sacra de São 
Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-
5393. De terça a domingo das 9 às 17h. 
Ingresso: R$ 6 e R$ 3 (meia), entrada 
franca aos sábados. Até 27/08.

Fotos drusas
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Ritmos nordestino

Cabruêra estará no SESC Belenzinho

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Entregue e Libere

Há uma luz no fi m do túnel e assim é o momento 
de entregar o passado, de modo que o novo possa 
entrar. Você já concluiu estas coisas do passado. A 
pergunta a se fazer é por que está ainda se apegando 
e procure interiormente esta resposta. Você tem o 
que precisa, você tem os talentos e as habilidades, 
assim se pergunte: “Qual é a peça que falta para 
este enigma?”

Mantenha um foco e atitude positivos, indepen-
dentemente, e faça coisas para ajudá-lo a permane-

cer nesta mentalidade. Interiorize-se em busca de 
respostas e saiba que elas virão a você de muitas 
formas. Você tem muito a ser grato e muito mais a 
fazer. Lembre-se de que ao cuidar de si mesmo, você 
é bem mais capaz de cuidar dos outros, mas você 
não tem que fazer isto por si mesmo e você não está 
sozinho, assim aprenda a permitir em sua vida. O 
Mantra para hoje é: “Eu libero o passado e entrego o 
que já não mais me serve em todas as dimensões de 
tempo e espaço, o passado, o presente e o futuro.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Política de deus
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