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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Julho de 2018. Dia de São Pastor, São Joaquim, 
Sant’ana, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. Santa Ana 
e São Joaquim são os pais de Maria e, por serem avós de Jesus, são 
considerados os protetores dos avós. Dia do Detetive Particular 

e Dia do Vovô e da Vovó. Hoje aniversaria o cantor britânico Mick 
Jagger que faz 75 anos, o ator Rodrigo Farias que nasceu em 1954 e a 
atriz Sandra Bullock que faz 55  anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau tem uma personalidade ambiciosa que 
irradia confi ança e poder. Muita habilidade executiva e bom senso 
para negócios. Está sempre disposto a ajudar, apoiar os amigos e os 
familiares que o procuram. Possui uma habilidade de deixar sempre 
muito claro o seu lado positivo. Da mesma forma, percebe sempre 
mais claramente o que há de bom e elevado na vida, deixando de lado 
o que lhe parece ser mau e desprezível. Tais características fazem 
deste leonino alvo da admiração dos demais, e sua presença é sempre 
muito apreciada em eventos sociais. No lado negativo precisa evitar 
a tendência ao materialismo e a tendência a controlar as pessoas e 
situações.

Dicionário dos sonhos
PARTO - Sem estar grávida, boas novas no amor. 
Sendo casada, notícias importantes quanto a dinheiro. 
Estando grávida, difi culdades no parto. Dar a luz, 
revelações lhe serão feitas. Êxito no parto é sinal 
de sucesso, mas se malsucedido, perigo para você. 
Números da sorte: 07, 24, 33, 69, 85 e 99.

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

Esta quinta é o décimo quinto dia da lunação. Mercúrio fi ca retrógrado de hoje até o dia 19 de agosto. E como Marte também está 

retrógrado, então pode-se esperar muita lentidão nestes dias. Momento de uma revisão tanto de atitudes quanto de pensamento. 

A Lua faz bons aspectos com Vênus e Netuno que melhoram a sensibilidade, a intuição, o romantismo e nos deixam mais 

compreensivos, facilitando as relações.  A Lua em conjunção com Plutão no fi nal da manhã pode provocar algumas crises e 

forte intensidade emocional. O Sol em tensão com Marte tende a provocar muita agitação e impulsividade à noite. Será muito 

importante canalizar e extravasar toda a energia de forma mais direcionada e positiva.
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O Sol em tensão com Marte tende a 
provocar muita agitação e impulsivi-
dade à noite. O relacionamento no 
seu ambiente fi ca mais difícil diante 
de atrasos e interrupções.  Esta é à 
hora de usar a curiosidade na lida 
com as tarefas da rotina diária e do 
trabalho. 88/588 – Verde.

O dia é ótimo para o trabalho, os 
negócios e tratamentos de saúde. 
Na parte da tarde evite atitudes 
radicais, seja prudente devido à 
difi culdade de comunicação. Cultive 
um pensamento positivo para superar 
as difi culdades E avaliar melhor as 
pessoas. 88/188 – Verde.

Há neste fi nal de mês defi nição 
de assuntos que vinham se de-
senrolando. Os assuntos sociais, 
comerciais e as viagens ocupam a 
mente. Pode ter difi culdade devido 
a irritabilidade que Marte começa a 
formar uma oposição a Plutão que 
pode tornar o clima bem violento 
27/627 – Amarelo.

Melhoram as condições para negó-
cios, com o Sol transitando na sua 
casa dois, a Casa do dinheiro. Pode 
ganhar algo repentinamente até em 
sorteios, jogos e loterias. Pode arris-
car para superar as difi culdades de 
rotina. Terá maior capacidade para 
agir e encontrar saídas neste fi nal 
de mês. 33/433 - Bege

A confi ança e a autoestima darão ex-
celente disposição física e mental que 
ajudará a percorrer novos caminhos. 
Surgem boas soluções nos negócios 
em andamento, se dedicarem sua 
atenção diretamente a eles irá resol-
ver tudo logo até os primeiros dias 
do mês de agosto. 23/823 – Amarelo.

Há difi culdade para a realização de 
atividade doméstica que tende a ser 
maçante. Negócios, viagens e con-
tatos serão positivos se estiverem 
em andamento, mas caso contrário 
não começa nada por enquanto. O 
melhor é esperar o Sol entrar em 
seu signo para agir. 83/383 – Verde.

É hora de usar seu talento e cria-
tividade, melhorando a sua vida e 
a das pessoas queridas. É preciso 
evitar a preocupação excessiva com 
o ambiente e exercitar a capacidade 
de ver o geral. Vem aí um período de 
defi nição dos assuntos que vinham 
se desenrolando ultimamente. 
86/386 – Cinza.

O Sol em tensão com Marte tende 
a provocar muita agitação e impul-
sividade à noite. Será muito impor-
tante canalizar e extravasar toda a 
energia de forma mais direcionada 
e positiva. É hora de lutar por suas 
conquistas para alcança-las antes do 
fi nal do ano. 37/437 – Azul.

Negócios importantes podem ser 
decididos nesta quinta ainda mais 
se já estiveram sendo preparados. 
Alguma tensão no relacionamento 
íntimo será rapidamente superada. 
Pode enfrentar difi culdade de pensa-
mento em relação a alguém durante 
todo o dia. 58/458 – Amarelo.

É tempo de alianças, parcerias e 
sociedades que se formam e ou 
rompem. É bom evitar viagens de 
última hora e alterações no que havia 
programado.  Encontrará uma nova 
forma de se relacionar com alguém 
querido, num dia de difi culdade 
provocada pela irritação no começo 
do dia. 39/239 – Branco.

A Lua em conjunção com Plutão 
no fi nal da manhã pode provocar 
algumas crises e forte intensidade 
emocional. Dê mais de si no trabalho 
para que surjam bons resultados em 
 agosto. Na vida íntima pode haver 
certa insegurança devido à falta 
de diálogo entre as duas pessoas. 
97/497 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com Vênus 
e Netuno que melhoram a sensibi-
lidade, a intuição, o romantismo e 
nos deixam mais compreensivos, 
facilitando as relações. O relacio-
namento sexual, por isso, deve 
melhorar. Precisa cuidar daquilo 
que envolva a beleza, estética e a 
aparência pessoal. 34/534 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para não faltar dinheiro: Coloque três moedas, 
de qualquer valor, e sete grãos de milho em cada 
canto de sua casa e deixe por lá por quanto tempo 
achar necessário. E lembre-se, todo ritual deve ser 
carregado de intenção, é aí que reside todo o segredo 
da magia. Faça para o seu bem e de todos os envol-
vidos. Nunca tente prejudicar ninguém ou interferir 
no livre-arbítrio do outro.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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5/lúpus — stone. 8/rosqueia. 9/barrilete — verissimo. 10/brainstorm.
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Lançamento 
Mallu Magalhães desembarca no Brasil para 

apresenta o show do seu último disco “Vem”. 
Do repertório, fazem parte todas as músicas 
no novo álbum, como “Você não presta” e 
“Casa Pronta”, hits da carreira de Mallu, como 
“Velha e Louca” e “Sambinha Bom”, algumas 
canções da Banda do Mar – “Mais ninguém” 

e “Muitos Chocolates” –, além de algumas 
músicas surpresas que são infl uências para a 
carreira da cantora. A banda que acompanha 
Mallu no palco é formada pelos músicos Thiago 
Consorti (baixo), Victor Cabral (bateria), Davi 
Bernardo (guitarra), André Lima (teclado) e 
Rodolfo Guilherme (trompete).

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Vila 
Cruzeiro. Sexta (03/08) às  22h. Ingressos: R$ 45 à R$ 100.

Recriando sucessos
Um dos destaques do programa Superstar, 

da TV Globo, o Serial Funkers, considerado o 
“Quarteto do Groove”, recria sucessos de Stevie 
Wonder, Jamiroquai, James Brown, Michael Ja-
ckson, Prince, Seal, Black Eyed Peas, Tim Maia, 
entre outros com uma animação incomparável.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, 
Moema, tel. 5095-6100. Sábado (28) às 23h59. Ingresso: R$ 75.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Infantil
O espetáculo “O Sonho de Maria Luísa” com a Cia. Noz de 

Teatro  narra, por meio da dança, do teatro e da animação de 
objetos, a trajetória de Maria Luísa, uma garotinha que procura 
entender um barulhinho insistente que martela em sua cabeça. 
Nessa busca, ela encontra uma cidade muito distante onde os 
cidadãos, aconselhados por seu governante, entregam seus 
sonhos para a Brigada Sugar-Songe. Ao chegar nessa cidade, 
Maria Luísa conhece Escalier, um alto funcionário que trabalha 
recolhendo sonhos fujões, e Sônia, uma mulher que não consegue 
abrir mão do seu sonho de voar. No contato com esses perso-
nagens a garotinha vai descobrir que esse martelar que tanto a 
incomoda é um sonho tão forte que pode mudar toda a cidade.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sábados 

e domingos às 12h. Ingresso: R$ 20. Até 12/08.

Leandro Lehart

Leandro Lehart apresenta o show ‘Violão é no Fundo 
do Quintal’. No formato voz e violão, o músico apresen-
ta seu show baseado em seu disco mais recente, que 
homenageia o grupo Fundo de Quintal.Com um pé no 
samba e outro no pop, tratando o estúdio de gravação 
como instrumento musical e laboratório de mestiçagens 
sonoras, como escreveu a seu respeito o antropólogo 
Hermano Vianna, Leandro Lehart manteve-se imune às 
oscilações das paradas.  E agora apresenta este trabalho de 
excelência, no qual reapresenta alguns grandes sucessos 
das rodas, trazendo-os para o ambiente quase camerístico 
criado em torno de sua bem timbrada voz e seu ótimo 
violão. Canções como ‘Sonho de Valsa’, ‘Parabéns Pra 
Você’, ‘Lucidez’, ‘Sorriu Pra Mim’, ‘Suborno’, ‘Canto Maior’ 
e ‘Minhas Andanças’, compõem o repertório do show.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (27) às 21h. In-
gressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Um dos shows de 
maior sucesso de 2016 
e 2017, “Concerto 
para Pixinguinha” 
retorna para única 
apresentação

O show faz parte da 
turnê de divulgação 
do álbum homônimo 

lançado em 2016, vencedor 
do Prêmio Profi ssionais da 
Música na categoria de Melhor 
Álbum de Choro. No espetá-
culo, Vânia está acompanhada 
do baixista Marcos Paiva e 
de seu quarteto formado 
por  César Roversi (sopros), 
Nelton Esse (vibrafone) e Jô-
natas Sansão (bateria). Com 
cenário repleto de projeções 
e novo fi gurino, “Concerto 
para Pixinguinha” se prepara 
para ganhar um registro em 
DVD. O álbum já rendeu um 
videoclipe de “Lamentos”, di-

“Concerto para Pixinguinha”
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No espetáculo, Vânia está acompanhada do baixista Marcos Paiva.

rigido por Pedro Jorge, cineasta 
premiado ao redor do mundo 
com o curta “Diamante – O 
Bailarina”. A canção, composta 

por Pixinguinha com Vinícius 
de Moraes, é o primeiro single 
do álbum, que ganhou registro 
em vídeo.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de 
Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (7), às 21h. Ingressos: R$ 60 e 
R$ 80. Os ingressos  podem ser comprados 
através do site da TUDUS.

Voz e violão
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Liberte-se para mudar
Algumas pessoas preferem deixar o planeta do que mudar. - LOUISE 
HAY. Mudança é geralmente o que queremos que a outra pessoa 
faça, não é? Quando falo sobre a outra pessoa, quero incluir o 
governo, grandes empresas, o chefe ou colega de trabalho, os 
estranhos, a escola, o marido, a esposa, a mãe, o pai, os fi lhos, 
etc. - qualquer outro que não nós. Não queremos mudar, mas 
queremos que todos os outros mudem para que nossas vidas sejam 
diferentes. E, no entanto, é claro, quaisquer mudanças que vamos 
fazer têm que vir de dentro de nós mesmos. Mudança signifi ca 
que nos libertamos dos sentimentos de isolamento, separação, 
solidão, raiva, medo e dor. Criamos vidas cheias de tranquilidade 
maravilhosa, onde podemos relaxar e aproveitar a vida como ela 
chega até nós - onde sabemos que tudo fi cará bem. Eu gosto de 
usar a premissa de que “A vida é maravilhosa, tudo é perfeito 
no meu mundo, e eu sempre avanço para um bem maior”. Dessa 
forma, não me importa qual direção a minha vida tome, porque 
eu sei que vai ser maravilhoso. Portanto, posso desfrutar de todos 
os tipos de situações e circunstâncias. Trecho retirado de: “O po-
der está dentro de você”.www.LouiseHay.com. Tradução: Regina 
Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Rafael Petri

Cena da peça “O Sonho de Maria Luísa”. 


