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Imposto
que incide
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de carros
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Amaral,
pintora
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romano, foi
conselhei-
ro de Nero

Gênero
musical 

do cantor
Thiaguinho
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faça (?):

haja o que
houver

A rima,
na poesia
moderna

Usain Bolt,
fenômeno

do
atletismo

George
Orwell,
escritor 

de "1984"

Competi-
ção auto-
mobilística

rústica

"Comis-
são", em

siglas

Visita regular a uma
oficina, ajuda a

prevenir problemas
com o carro

Dinheiro
(pop.)

Conjunto
de valores

Sílaba de
"relva"

Arma de fo-
go portátil

(?) Simone,
cantora
dos EUA
Planas

Pequena lasca
penetrante de madeira

Qualidade
do que

dura pouco

Profissional como Silvio Santos 
ou Luciano Hulk

"A (?) É Be-
la", filme
italiano
Refletiu

Trabalho
Programas
típicos de
"tablets"

Destituir

A pessoa não 
religiosa

Dispositivo
retrátil de

aviões

Tomé de
Souza, go-
vernador-
geral (BR)

Tendência
da pessoa
cautelosa,
antes de

tomar uma 
importante

decisão

Mulher
(bras. 
fam.)

Inimigo do
réu (jur.)

Negligente
Movimento
contrário

ao retorno

O metal como o ósmio,
por ter uma massa
maior que o volume

(Quím.)

Doação
espon-
tânea

Produto re-
comendado

a quem
sua muito

Prenome
de árabes

Criador

Casa onde
se habita

Empregar

4/vida. 5/laica. 6/labuta — sêneca. 10/rabo de saia. 16/revisão periódica.
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Esta terça é o décimo nono dia da lunação. Lua em Aquário forma aspecto positivo com Júpiter que acelera as 

emoções e deixa o dia bastante otimista apesar das difi culdades. Muita confi ança e abertura para coisas novas. 

À noite a Lua se harmoniza com Saturno que estabiliza as emoções, traz calma e estabilidade. O Sol forma as-

pecto tenso com Plutão que pode deixar a semana bastante difícil, mas temos que ter em mente que é uma fase 

de abertura para novas possibilidades, mesmo que as mudanças não ocorram neste momento.
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A boa disposição o leva a agir de 
forma ousada, corajosa e persistente 
com a Lua em Aquário aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções. É tempo de ousar algo 
novo, mas sem se arriscar demais. 
Use a intuição para não errar em 
suas ações e se arrepender depois. 
74/774 – Amarelo.

O Sol forma aspecto tenso com Plutão 
que pode deixar a semana bastante 
difícil, mas temos que ter em mente 
que é uma fase de abertura para novas 
possibilidades. É uma fase boa para 
curtir o ambiente, evitando as viagens 
e qualquer coisa arriscada e perigosa. 
91/691 – Cores claras.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Muita confi ança e abertura para coi-
sas novas. As difi culdades tendem 
a diminuir e até desaparecer nesta 
semana com as mudanças que fi zer. 
76/776 – Branco.

Aplique seu dinheiro em algo novo 
e aumentará os lucros, com o Sol 
transitando para a sua casa dois, 
a casa da fortuna na semana que 
vem. Evite atitudes arriscadas e 
audaciosas demais. À noite a Lua 
se harmoniza com Saturno que 
estabiliza as emoções, traz calma e 
estabilidade. 04/304 – Bege.

O Sol forma aspecto tenso com Plutão 
que pode deixar a semana bastante 
difícil, já que retarda as mudanças 
que são esperadas. A necessidade de 
liberdade também irá aumentar até o 
Sol chegar em seu signo no próximo 
dia 22. Aguarde até lá. 76/676 – Cinza.

Depois que o Sol entrar em Leão 
mantenha a rotina e planeje o futuro, 
por isso resolva tudo pendente agora 
nesta semana ainda. Pelo menos até 
o aniversário deve evitar realizar 
mudanças radicais na sua vida que 
podem causar perdas e difi culdades 
passageiras. 54/654 – Verde.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Esta é uma fase de abertura para 
novas possibilidades, mesmo que 
as mudanças não ocorram neste 
momento.93/493 – Cores escuras.

Sua vida fi ca mais tranquilo tanto no 
trabalho como no relacionamento 
familiar. O Sol forma aspecto ten-
so com Plutão que pode deixar a 
semana bastante difícil, mas temos 
que ter em mente que é uma fase de 
abertura para novas possibilidades. 
17/417 – Lilás.

A Lua em Aquário faz o astral 
fi car descontraído e divertido. Um 
compromisso deverá ser assumido 
e deve preparar-se para mudanças 
na rotina. À noite a Lua se harmo-
niza com Saturno que estabiliza as 
emoções, traz calma e estabilidade 
no relacionamento que fi ca mais 
tranquilo. 19/719 – Verde.

Lua em Aquário forma aspecto 
positivo com Júpiter que acelera 
as emoções e deixa o dia bastante 
otimista apesar das difi culdades. 
Muita confi ança e abertura para 
coisas novas. O fi nal da noite vai 
ter maior estabilidade n as relações 
sociais. 54/554 – Verde.

A Lua em Aquário na fase Cheia 
aspecto positivo com Júpiter 
acelera as emoções e deixa o dia 
bastante otimista. Muita confi ança 
e abertura para coisas novas desde 
manhã. Assunto em que tenha que 
se impor pode levar a exageros 
que serão vistos como arrogância. 
51/651 – Branco.

As conquistas devem começar a 
se efetivar nesta semana, por isso 
aumenta a esperança e a disposição. 
Muita confi ança e abertura para 
coisas novas. À noite a Lua se har-
moniza com Saturno que estabiliza as 
emoções, traz calma e estabilidade. 
77/277 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Julho de 2017. Dia de São Bento, Santa Olga, 
São Cipriano, São Olivério Plunket, e Dia do Anjo Hahahel, cuja 
virtude é a força. Hoje aniversaria o técnico de futebol Emerson 
Leão que nasceu em 1949, a atriz Lúcia Veríssimo que faz 59 
anos, a cantora e compositora Suzanne Vega que nasceu em 
1959 e o guitarrista, cantor e compositor Richie Sambora que 
também faz 58 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é muito ativo e gosta de ser 
assim. Porém é preciso evitar o excesso de ansiedade ou a falta de 
praticidade e ter uma direção e um equilíbrio entre o materialismo 
e o espiritualismo. Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm 
bom discernimento para avaliar situações e pessoas. Aprecia a religio-
sidade, mas é inclinado a crenças espirituais, que exerce muito à sua 
maneira. Sente necessidade de alguém ao seu lado para partilhar suas 
ideias e planos. Normalmente vive relacionamento estável durante 
a maior parte da vida. No lado negativo pode faltar compreensão, 
tolerância e paciência.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-lo: 
boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: indica 
inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos passage-
iros, com chance de ganhos em seguida. Números de 
sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Para infl uenciar o patrão: Escreva o nome do seu 
patrão num pedaço de papel branco. Dobre o papel 
ao comprido e amarre em volta uma linha vermelha. 
Firme o pensamento, dizendo a si mesma (o) que, 
desse ponto em diante, você será motivo de elogios 
por parte do patrão. Guarde o papel no bolso de um 
casaco que você não usa constantemente. Assim, você 
terá o seu patrão sempre no “bolso”.
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Cena do espetáculo “Enquanto as Crianças Dormem”.

O espetáculo 
“Enquanto as Crianças 
Dormem” conta a 
estória de Kelly, 
uma fã do musical 
O Mágico de Oz, 
que trabalha como 
atendente de uma 
rede de fast-food e 
sonha em imigrar para 
a América e se tornar 
uma atriz de musical 
na Broadway

Sem perspectivas para 
realizar o seu desejo, 
a mulher fantasia sua 

rotina transformando momen-
tos da sua vida em números 
musicais: um dia difícil na 
lanchonete se torna um show 
onde ela é a grande estrela. 
Mas como a vida não sorri 
para a mulher, à medida que 
a história avança ela acumula 
experiências ruins, fazendo 
com que os sonhos se transfor-
mem em pesadelos terríveis. 

Coletivo Rimas & Melodias.

O coletivo Rimas & Melodias, formado por ‘manas’ 
que rimam e ‘manas’ que cantam  promovem um diá-
logo potente entre rap, r&b e neo-soul, fortalecendo 
a presença feminina, sobretudo a negra, no hip hop, 
no cenário musical e na sociedade. Com AltNiss, Drik 
Barbosa, Karol de Souza, Stefanie, Tássia Reis, Tatiana 
Bispo e DJ Mayra Maldjian.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (15) 
às 21h30. Ingressos: R$ 20 e 10 (meia).

QN Quarteto

O show de QN Quarteto com 
repertório de seus dois discos, 
Pablo e Músicas de Rádio, além 
de composições  inéditas como 
“Remelenta” (Caio Chiarini) e 
“Má Não É” (Guto Andrade). O 
grupo explora as mais diversas 
sonoridades, formas e técnicas 
de composição. Uma de suas 
principais características é a 
espontaneidade, a partir de 
recursos como improvisação, 
valorização do lúdico e perso-

nalidade de cada integrante. 
O público ainda é convidado 
a participar e brincar tocan-
do instrumentos inusitados 
oferecidos pelo grupo. Com 
Caio Chiarini (guitarra e vio-
lão), Guto Andrade (guitarra 
e viola), André Sangiovanni 
(baixo) e Wagner Vasconcelos 
(bateria).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (16) às 
18h. Ingressos: R$ 20 e 10(meia).

Última semana
O espetáculo “Por isso Fui Embora”, com direção de 

Régis Faria, apresenta as inquietudes e convicções de 
seus personagens que vivem a paixão, o amor, seus mis-
térios, encontros, desencontros, reencontros e a busca 
pela felicidade. Na história a escritora Cires amou apenas 
uma vez, mas seu amor a deixou. Desiludida, não crê 
no modelo tradicional de casamento e vive encontros 
fortuitos e superficiais com homens diferentes. O mais 
assíduo deles é Joker, cúmplice de sua história e dono do 
bar que ela frequenta. Dançando e cantando livremente 
na porta deste bar, conhece Martin, casado com Pérola. 
Martin ama sua mulher que ama o casamento. Ele é um 
fotógrafo cheio de dúvidas que vai se encantar por Cires 
e sua relação visceral com a vida. Pérola vai encontrar 
no desencontro uma nova perspectiva pra sua jornada. 
Com No elenco, os atores Camila Lucciola, Flavio Rocha, 
Joaquim Lopes e Juliana Knust.  

Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460,  Morumbi, tel. 3279-1520. 
Sexta (14), às 21h30, sábados (15) às  21h e domingo (16) às 18h. Ingressos: Sexta 
e domingo: R$ 70 e R$ 40 e sábado: R$ 80 e R$ 50.

“Enquanto as Crianças Dormem”
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Num inusitado encontro no 
supermercado, Kelly vê uma 
possibilidade de transformar 
o seu sonho em realidade ao 
conhecer Ellen, uma mulher 
disposta a fi nanciar passagem, 

passaporte e dólares para 
bancar as suas despesas na 
América. Mas qual será o preço 
a pagar?. Com Carol Hubner, 
Carolina Stofella, Diogo Pas-
quim, Haroldo Miklos, João Sá, 

Juan Manuel Tellategui, Roque 
Greco e Samuel Carrasco.

Serviço: Teatro da Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 3017-
5699. Quartas e quintas às 20h30. Ingresso: 
R$ 50. Até 27/07.

Hip hop
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Destino
Uma data com destino

É o momento de seguir em uma nova direção e assim, 
comece cada dia como se fosse o dia em que você sairá para 
o mundo para encontrar o seu destino e que os eventos que 
ocorrerão são mágica em ação. Você está completamente em 
sintonia com a vibração, então, aja da mesma forma.

Este é o seu caminho escolhido, seu propósito e o seu des-
tino, assim, coloque os seus melhores sapatos, suas melhores 
roupas e uma fl or em sua lapela e se prepare para as dádivas 
que o hoje traz ao seu caminho e esteja aberto para receber 
enquanto você sai e experiencia o mundo.

O Mantra para hoje é: “Hoje eu estou preparado para ex-
perienciar momentos épicos e encontros de sincronicidade.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Instrumental
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