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HORÓSCOPO
Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial). Interpretação das cartas do Tarô, 
Runas, Numerologia, Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô - on-line, através de vídeo (whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

De
10/6 a 

16/6

As cores e suas funções
As cores do espectro solar vinculam dire-
tamente a toda natureza do nosso Planeta 
constituindo-se no elo vital de tudo que exis-
te entre nós, seja mineral, vegetal ou animal.

A tonalidade da cor, é a forma pelo qual con-
seguimos identificar a vibração da onda ener-
gética luminosa, que nos envolve e impulsio-
na a visão. É chamada também de cor retiana, 

isto é, energia luminosa cujos impulsos são 
classificados e traduzidos pela nossa retina.

No plano espiritual, a nossa visão, as nossas 
capacidades estão diretamente relacionadas 
com a nossa elevação espiritual. Essas cores 
são lindíssimas, luminosas e de imensa clari-
dade. São chamadas cores espirituais.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

A caminho proposta de trabalho com triunfo. 
O segredo do sucesso está no seu silêncio.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Parcerias no trabalho com harmonia. Momento 
de reflexão para assuntos familiares.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
Acredite no seu potencial sem procrastinação. 
A reforma íntima ajudará no seu emocional.

A pureza e a lealdade fazem parte da conquis-
ta. A vitória chegará no momento certo.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Expor as ideias na área profissional. Início de 
relacionamentos ou transformações benéficas.

Libra - 23 set a 22 out

Aborrecimentos no trabalho. Fique atento. Ob-
serve as escolhas nas amizades.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Início de trabalhos profissionais com alegria. Mu-
dan ças favoráveis para relacionamentos futuros.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

Cuidado com insatisfação no ambiente de tra-
balho. Atingir metas precisa de esforço.

Câncer - 21 jun a 20 jul

Desfazer de algo para que haja o crescimento. 
A paz e harmonia reinará no ambiente familiar.

Leão - 21 jul a 22 ago

Momento da colheita no campo profissional. 
Novidades a caminho de análise de estudos.

Virgem - 23 ago a 22 set

Agir com intuição nas atividades profissionais. 
Equilíbrio no lar faz parte do crescimento.

Touro - 21 abr a 20 mai

Os obstáculos surgem para o desenvolvimen-
to profissional. Mantenha o equilíbrio.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

Obras interditam pista 
central da Marginal Tietê

O motorista que segue 
pela Marginal Tietê, sentido 
Ayrton Senna, encontra algu-
mas interdições nas proximi-
dades da Ponte Freguesia do 
Ó, devido a obras em sua es-
trutura. Os trabalhos têm du-
ração prevista de dois meses. 
Confira as interdições e alter-
nativas apontadas pela CET. 

Interdições

Pista central da Marginal 
Tietê, sentido Ayrton Senna, 
entre a transposição cen-
tral/local, 600 metros após a 
Ponte do Piqueri e a trans-
posição expressa/central, 
300 metros após a Ponte 
Freguesia do Ó;

Ponte Freguesia do Ó -  

Padre Noé Rodrigues, pista da 
esquerda, nos dois sentidos.

Alternativas

Os veículos que transi-
tam pela pista central da 
Marginal Tietê, deverão se-
guir pela pista local na trans-
posição existente a 600 me-
tros após a Ponte do Piqueri, 
retornando à pista central 
na transposição localizada 
a 900 metros após a Ponte 
Freguesia do Ó;

O fluxo de trânsito na Ponte 
Freguesia do Ó será canalizado 
para as faixas da direita.

Para informações de trân-
sito, ocorrências, reclama-
ções, remoções e sugestões, li-
gue 156.

Ponte Freguesia do Ó

Festival de Inverno de 
Campos do Jordão terá 

grande parte da 
programação gratuita

O Festival de Inverno de 
Campos do Jordão, reconhe-
cido como o maior e mais tra-
dicional evento de música 
clássica da América Latina, 
chega à sua 52ª edição em 
2022. O evento acontece en-
tre os dias 2 a 31 de julho, 
com 84 apresentações e a 
maioria delas gratuitas.

Segundo os governo 90% 
dos concertos serão gratui-
tos, e em cinco locais espalha-
dos por Campos do Jordão:  o 
tradicional Auditório Claudio 
Santoro, no Parque Felicia 
Leirner (apresentações de sex-
ta a domingo); o recém-inau-
gurado Parque Capivari (sá-
bados e domingos); o Palácio 
Boa Vista, com concertos na 
Capela de São Pedro e em um 
palco externo (sábados e do-
mingos); e a histórica Igreja 
de Santa Teresinha, no cen-
tro da cidade (sextas-feiras). 

Algumas das apresenta-
ções pagas serão no Claudio 
Santoro, no valor de R$ 10 a 
R$ 50 os ingressos, que come-
çarão a ser disponibilizados 
a partir do dia 23 de junho 
no site (www.festivalcam-
posdojordao.org.br). A Sala 
São Paulo também tem uma 
agenda diária de apresenta-
ções divididas entre a Sala de 

Concertos e a Sala do Coro, e 
ênfase em apresentações de 
Artistas do Festival.

Esse ano a homenagem 
vai para os 100 anos da Se-
mana de Arte Moderna de 
1922, completados em feve-
reiro, com o tema Modernos 
Eternos. A expressão é ins-
pirada no início do poema 
Eterno, do livro Fazendeiro 

do Ar (1954), do poeta mi-
neiro Carlos Drummond 
de Andrade. Um panora-
ma do modernismo interna-
cional, em especial das déca-
das de 1920 e 1930, poderá 
ser ouvido nos programas 
do Festival, com obras sinfô-
nicas e camerísticas de com-
positores que chegaram à 
maturidade nesse período, 

como: Igor Stravinsky, Béla 
Bartók, Manuel de Falla, 
Sergei Prokofiev, Silvestre 
Revueltas, Paul Hindemith, 
Bohuslav Martinü e, é claro, 
Heitor Villa-Lobos, o gran-
de nome da música brasileira 
presente na Semana de 1922. 
Também serão lembrados o 
bicentenário do romântico 
belga César Franck e o cente-
nário do vanguardista brasi-
leiro Gilberto Mendes.

Estão programadas seis 
masterclasses com professores 
de destaque no cenário musi-
cal internacional: o violonce-
lista Leonard Elschenbroich e 
o pianista Alexei Grynyuk. A 
Orquestra do Festival, forma-
da por alunos e professores, se 
apresentará sob regência do 
brasileiro Marcelo Lehninger, 
do turco Çem Mansur e do in-
glês Neil Thomson. Haverá, 
ainda, a entrega do tradicional 
Prêmio Eleazar de Carvalho, 
cujo nome homenageia o ma-
estro criador do Festival e que 
premiará o músico de maior 
destaque do evento.

Foto: Divulgação

Turismo

Festival de Inverno de Campos do Jordão disponibiliza entradas a partir do próximo dia 23


