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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 25 de Julho de 2018. Dia de São Cristóvão (Padroeiro 

dos Motoristas), São Tiago Maior, Santa Valentina, e Dia do Anjo 
Mebahiah, cuja virtude é o consolo.  Dia da Imigração Alemã no 

Brasil, Dia do Colono, Dia do Escritor, Dia do Carreteiro, Dia 

do Motorista e Dia do Taxista. Hoje aniversaria o ator Ney Latorraca 
que faz 74 anos, o cantor Leonardo que é de 1966, o ator Matt Leblanc 
(do seriado Friends) que faz 51 anos, o ex-jogador de futebol Zé Maria 
que nasceu em 1973 e o piloto Nelsinho Piquet que completa 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau possui o desejo de perfeição que o 
leva a trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente ou 
crítico se as coisas não acontecerem como planejou. Embora muitas 
vezes seja reservado e tenha medo de revelar seus sentimentos, busca 
meios de se expressar. É muito atraído por tudo que seja misterioso 
e fora do comum, fazendo descobertas nessa área. Possui uma 
constituição física robusta, que contrasta com seu temperamento 
pacífi co e calmo. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre através 
de muito esforço pessoal e dedicação à carreira profi ssional.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

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

Esta quarta é o décimo quarto dia da lunação. De manhã a Lua em conjunção com Saturno deixa o astral um pouco melancólico. 

Podemos ser mais cobrados e exigidos. Mas, não dá para deixar de lado as responsabilidades e será melhor forcarmos no trabalho 

e nas metas. O Sol em mau aspecto com Urano pode provocar agitação e mudanças de planos.  Esse aspecto reforça a necessidade 

urgente de mudança e evolução, sair da zona de conforto e para Urano não há negociações quando o assunto é mudança, podem 

acontecer rupturas bruscas. O melhor a fazer é aceitar e se conscientizar que faz parte do processo de desenvolvimento pessoal. 

A Lua em  harmonia com Júpiter à noite traz mais confi ança e esperança. O astral fi ca mais leve no fi nal do dia.
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A disposição nesta metade de se-
mana leva a agir de forma ousada, 
corajosa e persistente com a Lua 
Crescente restaurando o emocio-
nal. É tempo de ousar algo novo, 
mas sem se arriscar demais. Use 
a intuição para não errar em suas 
ações. 64/664 – Amarelo.

É uma fase boa para curtir o ambien-
te, evitando as viagens e qualquer 
coisa arriscada e perigosa. Mas, não 
dá para deixar de lado as responsa-
bilidades e será melhor forcarmos 
no trabalho e nas metas. A casa 
quatro continua fazendo a família 
ser o mais importante em sua vida. 
61/561 – Azul.

Sol em mau aspecto com Urano 
pode provocar agitação e mudanças 
de planos. Esse aspecto reforça a 
necessidade urgente de mudança e 
evolução, sair da zona de conforto 
e para Urano não há negociações 
quando o assunto é mudança, po-
dem acontecer rupturas bruscas. 
78/778 – Branco.

A Lua Crescente em harmonia com 
Júpiter à noite traz mais confi ança e 
esperança. O astral fi ca mais leve no 
fi nal do dia. Aplique seu dinheiro em 
algo novo e aumentará os lucros, com 
o Sol transitando na sua casa dois, a 
casa da fortuna. Evite atitudes au-
daciosas demais quanto a dinheiro. 
34/234 – Azul.

Podemos ser mais cobrados e exigi-
dos. Mas, não dá para deixar de lado 
as responsabilidades e será melhor 
forcarmos no trabalho e nas metas. 
Ocorre uma renovação de sua vida 
daqui para frente, depois que passar 
o aniversário. O fi nal da noite e a ma-
drugada serão mais descontraídas. 
96/696 – Vermelho.

Precisa de muita disposição, pois 
as atividades dentro da rotina que 
tendem a ser maçantes e cansativas. 
Enquanto o Sol estiver em Leão 
mantenha a rotina e planeje o futuro. 
Pelo menos até o aniversário deve 
evitar realizar mudanças radicais. 
41/641 – Verde.

Olhe para frente e veja o que pode 
melhorar em sua vida e na vida das 
pessoas queridas neste oitavo mês 
do ano. A Lua Crescente pode trazer 
algum desentendimento e irritabi-
lidade, estabilizando o emocional 
depois. Algo novo trará expansão 
e muito sucesso em breve. 53/453 
– Escuras.

Novas chances e mudanças tanto no 
trabalho como no relacionamento 
familiar. Com o Sol em Leão a situa-
ção profi ssional irá se defi nir de uma 
vez por todas. Este é o momento de 
sentir à plena realização profi ssional 
e renovar oportunidades que foram 
perdidas. 77/477 – Azul.

A Lua em harmonia com Júpiter dá 
à noite maior sensibilidade emocio-
nal. Um compromisso deverá ser 
assumido no próximo mês de agosto 
e deve preparar-se para mudar. O 
relacionamento amoroso fi cará mais 
estável e profundo se você deixar 
que isso aconteça. 12/712 – Marrom.

Com o Sol em Leão, o signo oposto 
surge decisões sobre alianças, parce-
rias e sociedades importantes. Pode-
rá relacionar-se melhor com todos à 
volta. O fi nal da noite e a madrugada 
serão mais alegres e descontraídas 
e a noite também será ótima para 
descansar e relaxar 54/554 – Verde.

Sol em mau aspecto com Urano 
até o fi nal de semana aumenta a 
tendência dos deveres e obrigações 
fi carem pesados . A Lua vai para 
seu signo na fase Cheia logo dará 
alguma afobação e instabilidade 
depois. Assunto em que tenha que 
se impor aumentará a arrogância. 
51/651 – Branco.

De manhã a Lua em conjunção com 
Saturno deixa o astral um pouco 
melancólico. As conquistas no tra-
balho começam se efetivar, por isso 
aumenta a esperança e a disposição. 
Logo mais à noite a Lua em aspecto 
com Júpiter dá confi ança e esperan-
ça. 53/253 – Violeta.

Simpatias que funcionam Acabar as bri-

gas entre o 

casal: Pegue duas facas virgens e cruze-as sobre a certidão 
de casamento ou sobre um papel com o nome dos dois em 
formato de cruz. Depois de 3 horas, retire as facas e guarde-as 
embrulhadas num lenço branco. Para aumentar a efi cácia 
da sua simpatia, confi ra o grau de compatibilidade entre 
vocês. Basta pedir a sinastria amorosa. Fone: (11) 55854000 
ou www.areavip.com.br/cicero-augusto

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/cat — eli — oro — ska. 4/glad — koch. 5/aspen — cânon — furor. 6/rabeca.
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Retorno
Primeiro disco autoral da banda 

Isca de Polícia após a partida do 
seu criador, Itamar Assumpção 
(1949-2003). No repertório: Meus 
erros (Paulo Lepetit e Arrigo Bar-
nabé), Dentro Fora (Paulo Lepetit 
e Arnaldo Antunes), Corpo Fechado 
(Vange Milliet), Beleléu Via Em-
bratel (Itamar Assumpcao), Fico 
Louco (Itamar). Em cena desde 
1980, foram muitas as formações da 
banda sonhada por Itamar, exigente 
até o último dread com a qualidade  
do  seu  som.  Lepetit, atual diretor 
musical, Jean Trad (guitarra), Suza-
na Salles e Vange Milliet (voz), Luiz 
Chagas (guitarr) e Marco da Costa 
(bateria).  Juntos criaram uma 
linguagem musical com identidade 
marcante, que vem surpreendendo 
público e crítica.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga, 360, Vila 
Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (28) às 21h30. 
Ingresso: R$ 60.

Concerto 
Artista global e fenômeno no YouTube 

com visualizações que superam os 155 
milhões e mais de 400 mil inscritos em 
seu canal, a pianista clássica ucraniana 
Valentina Lisitsa será solista no concerto 
da Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo. Os músicos se apresentam sob a 
regência do maestro convidado Fabio Me-
chetti, diretor artístico e regente titular da 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 
No programa, as obras Encantamento, 
do compositor Camargo Guarnieri, es-
crita originalmente para violino e piano 
e posteriormente transcrita para grande 
orquestra, Danças Sinfônicas, derradeira 
peça de Sergei Rachmaninov, marcada 
pelo lirismo intenso, nostalgia e expres-
sividade do compositor. Já Valentina 
Lisitsa se debruçará na peça Concerto n° 
3 para piano, também de Rachmaninoff, 
considerada uma das mais difíceis para 
este instrumento.

Serviço: Praça Ramos De Azevedo, s/n, República. 
Sexta (27) às 20h e sábado (28) às 16h30. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 30.

Nota
Representante da nova safra do rap 

feito no Brasil, Coruja BC1 volta à cena 
após ter lançado em 2017 o contundente 
álbum “NDDN”, que traz a vivência e 
intensidade de um jovem de 23 anos 
mescladas com a pluralidade musical 
do gênero urbano. O novo single, forte 
e com provocações destinadas a tudo 
e a todos, “Boneco Chuck D”, é um 
exemplo do som de Coruja BC1 com 
letra ácida que não poupa nem mesmo 
o próprio rap.   Com beats de Wills Bife, 
a música destacada em seu título, Chu-
ck D, líder do lendário Public Enemy 
e referência máxima do hip hop, uma 
grande inspiração para Coruja. O rapper 
sintetiza a ideia que teve para batizar o 
single: “É como se fosse uma fusão do 
Chuck D, manifestante do rap,  com o  
boneco Chucky, personagem do filme 
“Brinquedo Assassino”. “Boneco Chuck 
D” é um lançamento da gravadora La-
boratório Fantasma e já está disponível 
em todas as plataformas online. (https://
ONErpm.lnk.to/BonecoChuck).

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Alaíde Costa e Toninho Horta.

No ano em que se comemora 45 anos do Clube da Es-
quina, o CD Alegria É Guardada em Cofres, Catedrais , 
que une o canto ímpar de Alaíde Costa com a guitarra, o 
violão e as harmonias de Toninho Horta, tem, fi nalmente, 
seu lançamento na capital paulista. O CD nasceu da ideia 
do produtor Geraldo Rocha que, em 2011, convidou Alaíde 
e o mestre arranjador mineiro para um projeto com mú-
sicas, na sua maioria, do repertório do Clube da Esquina. 
O resultado é um dueto primoroso. Em tom de recital, 
traz arranjos feitos  especialmente para a voz cristalina 
de Alaíde Costa, executados com o requinte do violão 
preciso e sensível de Toninho Horta, ora alternado com 
a guitarra. A faixa instrumental inédita “Nos Tempos do 
Paulinho” - feita em memória de seu irmão, o baixista 
Paulo Horta - abre o CD. Na sequência, Alaíde empresta 
seu canto aos clássicos mineiros: “Aqui, Óh!” (T. Horta 
e Fernando Brant), “Travessia” e “Outubro” (ambas de 
Milton Nascimento com F. Brant), “Beijo Partido” (T. H.), 
“Nascente” (de Flávio Venturini e Murilo Antunes), “Sol 
de Primavera” (de Beto Guedes e Ronaldo Bastos), entre 
outras. Fechando o disco está “Sem você”, uma compo-
sição dos ícones da bossa nova Tom Jobim e Vinicius 
de Moraes, a primeira música que Horta ouviu na voz 
de Alaíde, em 1961, ao som do violão de Baden Powell 
(1937-2000) no disco Alaíde, Joia Moderna.

 
Serviço: CAIXA Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. 

De quinta (9) a domingo (12) às 19h15. Entrada franca.

Cena de “Um Povo Omitido”, atriz Lia Benacon.

Com texto e direção 
de Marcelo Marcus 
Fonseca, “Um Povo 
Omitido”, espetáculo 
inédito da Cia. Teatro 
do Incêndio, estreia no 
dia 4 de agosto

No enredo, Caboclos 
e Índios Gamela res-
suscitam o espírito 

da rebelião por meio da re-
sistência da ancestralidade, 
compreendendo a formação 
do brasileiro como um fato 
político e retornando ao es-
tado animalesco toda relação 
de negociação sobre direitos. 
Uma “parteira de encantados” 
(Gabriela Morato) busca, 
ao lado dos Caboclos Darcy 
(Marcelo Marcus Fonseca) 
e Arlinda Rosa (Lia Bena-
con) e do Guerreiro Gamela 
(Francisco Silva), o parto dos 
espíritos da cultura popular 
que estão mortos dentro das 
pessoas, transformando o 

“Um Povo Omitido”

movimento em insurreição após 
um violento ataque a aldeias e 
sentimentos indígenas. Sem 
se importarem se é vingança 

ou justiça, revidam a pele ar-
rancada sem piedade dos seus 
inimigos, doutrinadores de 
profi ssão.

 

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze 
de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609-3730. 
Sábados às 21h e domingos às 19h e se-
gundas às 21h. Ingressos: Pague quanto 
puder. Até 24/09.
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Oportunidades Abundantes
Oportunidades Abundantes. Entrando em uma nova versão de você.  
Este é o momento perfeito para dar origem a novas idéias, avançar em 
seus planos e entrar em uma versão mais nova de você que esteve se 
transformando e agora está pronta para transformá-lo em algo mais 
signifi cativo, poderoso e mais forte do que nunca. Você é um poderoso 
co-criador e o Espírito o está encorajando a seguir seu coração. Saiba 
que o mundo está repleto de potenciais e você está à beira de infi nitas 
possibilidades, projetos se concretizando e relações em desenvolvimento. 
Você está pronto para avançar e compartilhar este abundante Universo? 
Pensamento para hoje: Tudo é possível. A vida é rica de possibilidades. 
Você pode manifestar qualquer coisa que o seu coração desejar, apenas 
acredite que é assim e aja hoje em direção a estes objetivos. E assim é. 
Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.


