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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 04 de Julho de 2017. Dia de Santa Isabel de Portugal, São 
André de Creta, São Oséias, e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a 
harmonia. Hoje é o aniversário da Independência dos Estados Unidos 
da América. Hoje aniversaria a atriz Gina Lollobrigida que faz 91 anos, a 
atriz Victória Abril que nasceu em 1959 e a modelo Isabeli Fontana que 
nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste grau sente um prazer especial na resolução de 
problemas intrincados, que considera estimulante e desafi ador. Rende mais 
em cargos de comando ou coordenação e normalmente assume atitudes 
fi rmes, ainda que bastante emocionais. Possui um psiquismo afi ado e quase 
sempre precisam ter as coisas em ordem, para que possa agir com real 
efi cácia. A sua maneira prática de encarar a vida lhe confere um bom senso 
para negócios e habilidade para alcançar o sucesso material. O canceriano 
deste dia é também honesto e justo. No lado negativo precisa aprender a 
ser mais diplomático e evitar a tendência a ser teimoso e com falta de tato.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o vigésimo segundo dia da lunação. Lua em Peixes fi ca fora de curso desde as 06h48 e fi ca assim todo 

o dia, sem aspectos. O dia deve seguir bastante positivo e como a Lua vai fi car fora de curso durante toda a quarta, 

a energia estará favorável para fazer revisões, focar nas nossas metas e atividades práticas, mas sem deixar de 

lado a sensibilidade e a intuição da infl uência da lua neste último signo da água. A Lua vai ingressar em Áries na 

madrugada de quinta que vai trazer movimento e ajudar a tomar decisões em questões que ainda estão pendentes.
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É tempo de refl etir para encontrar 
a forma de comunicação clara e 
precisa. Depois da metade do dia ha-
verá facilidade em encontrar maior 
compreensão junto das pessoas 
mais próximas e as comunicações 
em geral fi cam também favorecidas. 
82/882 – Cinza.

O convívio na relação afetiva deve 
melhorar fi cando mais perto da fa-
mília. As confusões no trabalho logo 
serão resolvidas, talvez antes do fi nal 
desta semana. O dia aponta caminhos 
de versatilidade, contatos que serão 
superfi ciais. Momento favorável para 
fazer amizades. 59/359 – Azul.

Negócio envolvendo papéis, docu-
mentos e a comunicação tendem a 
ser favorável. Um novo ciclo de vida 
dá maior motivação. E como a Lua 
vai fi car fora de curso durante toda 
a quarta, a energia estará favorável 
para fazer revisões, focar nas nossas 
metas e atividades práticas. 54/654 
– Branco. 

Está mais encantador e chama a 
atenção das pessoas. Aproveite para 
executar as tarefas de modo diligente 
e dedicado levar até o fi m tudo que 
tenha sido iniciado. O dia só é bom 
para o amor, pois a comunicação não 
está favorável na noite desta quarta-
feira.  36/136 – Branco.

Confl itos e tensões tendem a pertur-
bar as relações. Atitudes possessivas 
e até passionais serão responsáveis 
por problemas no amor. Dedique-se 
mais a execução do trabalho e evite 
mudanças no amor. Nesta quarta 
aumenta o senso de equilíbrio e a 
capacidade de julgamento. 97/497- 
Amarelo.

Dia muito favorável para cumprir 
os deveres e aproveitar os prazeres. 
O uso inadequado da palavra, a 
incapacidade para defi nir o que se 
sente e o nervosismo abala o fi nal 
do dia. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável, com algum 
benefício a mais, até algo inespera-
do. 28/728 – Verde.

Talvez não consiga expressar tudo o 
que se sente por alguém. Em breve 
terá chances de realizar algo novo 
que ainda precisa antes ser bem 
preparado. Dê seu apoio a quem pre-
cisar no trabalho ou no lar. Dedique 
mais o seu afeto a quem ama e evite 
confl itos pelo direito. 35/935 – Azul.

Precisa ser mais claro e ameno em 
suas opiniões e pensamentos. A 
agitação na forma de encarar coisas 
comuns é o ponto negativo desta 
quarta. Evite atritos com pessoas 
importantes e superiores, pois isso 
provoca desgaste para sua imagem. 
39/639 – Branco.

O uso inadequado da palavra, o ner-
vosismo e a agitação são os pontos 
negativos nesta metade de semana. 
Realize todas as formas de trabalho 
que requeiram concentração e uma 
forma clara e precisa e comunicação. 
Noite propícia aos contatos e comu-
nicação. 45/745 – Amarelo.

Dia para focar nas metas e atividades 
práticas, mas sem deixar de lado a 
sensibilidade e a intuição da infl uên-
cia da lua neste último signo da água. 
Muita habilidade no trato com as 
pessoas dará bons relacionamentos 
pessoais. Irá viver bom momento em 
relacionamentos estáveis e duradou-
ros. 67/567 – Azul.

PEIXES
É um momento para dar um colorido 
a sua vida através da imaginação. 
As dúvidas provocam distúrbios e 
perturbações. Pondere bem, evite 
iludir-se com algo ou alguém. Não 
comprometa as suas condições 
materiais com gastos a mais e 
compras que não são necessárias. 
73/773 – Cinza.

Assuntos domésticos e familiares 
devem merecer atenção para obte-
rem logo solução. O dia leva a uma 
forte tendência indecisão mesmo 
diante dos desafi os que surgirem na 
rotina. Pode ser levado a situações de 
rompimento brusco, se não esperar 
para agir na hora certa. 23/323 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para tomar a decisão certa em uma situação difícil: Se 
você está passando por um momento difícil em que precisa 
tomar uma decisão acertada, recorra a esta magia angelical. 
Acenda uma vela verde sobre um pires, oferecendo-a ao 
anjo Mebahiah. Enquanto a vela queima, despeje uma colher 
de sopa de mel ao redor dela e peça ao seu anjo da guarda 
que ilumine seu caminho e seus pensamentos para tomar a 
decisão certa e poder seguir em frente com tranquilidade. 
Quando a vela acabar de queimar, jogue os restos no lixo. 
Lave o pires e volte a usá-lo como de costume.
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4/egeu. 5/tabac. 8/polímata. 10/juízo final — ponto falso.
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Musical
Na peça “Pacto” os jovens Le-

opold e Loeb cometeram o que a 
imprensa chamou de “O Crime do 
Século”. Sequestraram e assassi-
naram um garoto de 14 anos. O 
objetivo? Provarem ser verdadeiros 
“super-homens”, acima do bem e 
do mal. Para conseguir a liberda-
de condicional, Leopold, deverá 
confessar o verdadeiro sentido do 
crime, que oculto, nunca pôde ser 
revelado. Qual será o limite para o 
amor? A revelação é tão assombro-
sa, quanto o que se podia imaginar. 
O musical tem texto, música e letras 
assinados por Stephen Dolginoff, 
direção de Zé Henrique de Paula 
e direção musical de Guilherme 
Terra. Com Leandro Luna e André 
Loddi, e ao piano, Andrei Presser.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Pira-
cicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Quartas 
(11 e 18) e quintas (12 e 19) às 21h. Ingressos: R$ 
40, R$ 50, e R$ 60.

Mariana Xavier e Paulo Mathias Jr. 

A peça “O Último 
Capítulo”, estreia no 
próximo dia 13,  conta 
a história de um casal 
em crise: Berenice, 
uma romântica e 
sonhadora diarista 
apaixonada por 
novelas, e Dagoberto, 
um desempregado 
crônico fanático por 
futebol

Berê chega do trabalho 
ansiosa para curtir 
o último capítulo de 

sua novela preferida, mas 
um repentino apagão acaba 
com seus planos de acompa-
nhar o desfecho do folhetim. 
Nossa história se passa num 
tempo em que não há celular, 
nem internet: resta ao casal, 
então, conversar. O público 
acompanha uma divertida e 
dramática DR (Discussão de 
relação) de um casal que se 

Amor e arte
A Seresta de Sexta um momento 

de encontro entre famílias e amigos, 
num ambiente cheio de música, que 
também as crianças gostam muito. 
Os Trovadores Urbanos cantam 
vários sucessos de seu repertório, 
músicas que embalam a cidade de 
São Paulo há 28 anos, encantam 
gerações e reforçam os laços de 
afeto entre as pessoas. Tudo rega-
do a muita pipoca e quentão, que 
trazem o sabor especial das férias, 
estendendo a alegria das festas do 
mês de junho. O evento cheio de 
música, alegria e muito afeto para 
todos aqueles que curtem o tra-
balho amoroso que os Trovadores 
Urbanos dedicam ao povo de São 
Paulo.  Sempre com o objetivo maior 
de compartilhar amor e arte.

Serviço: Casa dos Trovadores Urbanos, R. Aim-
berê, 651, Perdizes. Sextas (06, 13, 20 e 27) às 19h30. 
Entrada franca. 

Fabiana Cozza

Em clima intimista, voz e violão, a cantora Fabiana 
Cozza, ao lado do músico Alessandro Penezzi, presta 
homenagem à cantora Dona Ivone Lara. O show A Dama 
Dourada é uma celebração de parte do cancioneiro de 
Dona Ivone Lara e seus parceiros, com destaque para o 
mais reluzente, na opinião de Cozza, o imenso poeta Dé-
lcio Carvalho. No repertório, canções clássicas marcadas 
pela voz de Ivone Lara: Canto do meu Viver, Candeeiro da 
vovó, Alvorecer, Doces recordações, Nasci para Sonhar 
e Cantar, entre outras.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta 
(13) às 21h30. Ingresso: R$ 100 .
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“O Último Capítulo”

ama, mas que acha que che-
gou a hora de se separar. Por 
meio de fl ashbacks, Berenice e 
Dagoberto vão reavaliando sua 
relação e chegam à conclusão 

de que seu casamento também 
é uma grande novela, e que 
também pode estar no último 
capítulo. Com Mariana Xavier 
e Paulo Mathias Jr.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 
344, Centro. Sextas às 21h, sábados 
às 18h e 21h e aos domingos às 18h. 
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 
(meia). Até 02/09.

Clássicos
 Divulgação

Como ter um bom dia!
Um bom dia.
Reconheça hoje que este será um bom 
dia! Comece todos os dias do ponto de 
vista de que este é um novo dia e a melhor 
maneira de começar é programá-lo com 
suas intenções. Deixe o dia se revelar, 
prestando atenção à energia e respon-
dendo a esta.
Nada realmente importa mais do que 
como você se sente agora. Não importa 
o que aconteceu ontem ou o que poderá 
acontecer depois. Deixe de lado toda 
essa energia mental e concentre-se em 
seu hoje, em seu agora, em seu agora, 
em seu agora. Há um grande poder em 
confi ar nisso.
Pensamento para hoje: Diga em voz 
alta: “Hoje Universo, eu o desafi o a me 
surpreender e me encantar!” e então 
fi que aberto para ter novas experiências 
e preste atenção à energia ao seu redor. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.

Refl exões
A exposição “Per Se” apresenta 

trabalhos de Anna Paes, Antonio 
Garcia, Camila Alvite, Flavia Vazzoler, 
Loro Verz, Rodrigo Edelstein, Thomas 
Baccaro e Virgilio Neves. O espaço 
apresenta 27 obras, desenhos, foto-
grafi as, pinturas e em técnica mista, 
cujas temáticas variam e, ao mesmo 
tempo, estabelecem diálogos entre 
si. Entre as peças expostas, Loro 
Verz exibe duas pinturas inéditas, 
em acrílica e técnica mista sobre 
tela. Formado em Artes Plásticas 
na Central Saint Martins School of 
Art and Design, a irreverência e o 
humor ácido são marcantes em sua 
arte e estilo de vida. Outra artista 
participante, Camila Alvite apresen-
ta imagens elaboradas por meio de 
recortes de ângulos, pontos de vista 
nos quais explora a luz, ou a falta dela, 
recriando imagens da natureza e de 

Piscina Vazia, obra de Camila Alvite. 

ambientes. No time dos fotógrafos, 
Thomas Baccaro e Antonio Garcia 
expõem seus trabalhos autorais, 
com temas, tonalidades e saturações 
diversos. 

Serviço: Galeria VilaNova, R. Domingos Leme, 73, 
Vila Nova Conceição, tel. 2691-1190. Sábados das 12 
às 18h. Entrada franca. Até 31/07.

Pinturas e fotos
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