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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Julho de 2018.Dia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, São Pantaleão, Santo Aurélio, Santa Natália, São Aurélio de 
Córdoba, Santa Maria Madalena Martinengo, Santa Vivência Generosa, 
e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia Nacional da 

Prevenção de Acidentes de Trabalho, Dia do Despachante e 

Dia do Motociclista. Hoje aniversaria o humorista Paulo Silvino que 
faz 79 anos, o ator Benvindo Sequeira que nasceu em 1947, o ex-
jogador de futebol Marcos Assunção que completa 42  anos e o ator 
Cássio Reis que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é idealista e sensível. É uma pessoa 
intuitiva, imaginação fértil e criativa, que impressiona pelas suas ideias 
originais. Às vezes é reservado, excessivamente racional ou distante, 
mas na verdade pode estar escondendo grandes emoções. Pode 
alcançar a prosperidade em todos os setores, tem sonhos proféticos 
e muita lucidez nos atos da vida. Alcança destaque por sua bravura 
e grandeza; suporta o cansaço com muita coragem. No lado negativo 
pode ser traidor, fraco e atacar pessoas indefesas.

Dicionário dos sonhos
CÉU – Limpo sem nuvens, felicidade. Nebuloso, 
problemas de saúde. Com lua e estrelas, sorte no 
jogo durante três dias. Vê-lo vermelho, difi culdades 
fi nanceiras. Números de sorte:  03, 04, 38, 46, 57 e 88.

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

Esta sexta é o décimo sexto dia da lunação.  A Lua ingressa em Aquário durante a manhã e o astral vai fi car 

favorável para contatos com grupos, amigos e a comunidade em geral. Hoje é o dia da Lua Cheia e do Eclipse 

Lunar que vai acontecer às 17h22 . O Eclipse Total da Lua será o mais longo do século.  Vênus em bom aspecto com 

Plutão traz renovação nos relacionamentos e alguns renascimentos. Após o aspecto negativo de Vênus com Netuno 

que pede ajustes nessa área e pode ter trazido algumas frustrações, Plutão permite um recomeço em nossas vidas. 
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A Lua ingressa em Aquário durante 
a manhã e o astral vai fi car favorável 
para contatos com amigos e a co-
munidade. Terá muito entusiasmo, 
maior ambição e o pioneirismo, fa-
zendo tudo aquilo que exija esforço e 
empenho. Procure cuidar melhor de 
si mesmo, sem se importar com o que 
não lhe diz respeito. 56/556 – Verde.

Este é um dia para fazer coisas 
importantes, mas com paciência e 
persistência.  O fl uxo se organiza 
mais naturalmente dando pique e 
energia. Há um forte domínio de 
dons de liderança e auto expressão 
e forte dramaticidade gerada pelas 
emoções. 81/981 – Branco.

Procure sair na frente no fi nal da 
tarde e controle a agressividade 
maior. Faça tudo de forma objetiva 
e bem pensada, sem mudanças 
bruscas durante o dia. Vênus em 
bom aspecto com Plutão traz reno-
vação nos relacionamentos e alguns 
renascimentos. 45/445 – Amarelo.

Use bem o dinheiro que receber, pois 
surgem benefícios materiais com o 
Sol transitando na sua casa dois, 
a Casa da fortuna. Os empreendi-
mentos novos terão sucesso. Será 
melhor evitar encrencas. Só não é 
feliz para especular, mas dá lucros 
pelo trabalho e satisfação amorosa. 
46/746 – Branco.

A confi ança deve fazer parte de sua 
vida pessoal e sentimental depois 
do aniversário. A precipitação e as 
ações assumidas sem ponderação 
prévia se constituem no elemento 
mais negativo hoje. O Sol em seu 
signo aumenta a disposição e isso 
causa boa impressão aos outros. 
62/462 - Vermelho

Há dificuldade ainda para agir, 
espere o momento certo para to-
mar atitudes que ainda não estão 
preparadas. Mas leve adiante tudo 
aquilo que exija esforço e empenho. 
Até o seu aniversário evitar forçar 
mudanças, apenas deixe tudo acon-
tecer naturalmente. 41/741 – Cinza.

É hora de melhorar sua vida e a vida 
das pessoas à sua volta tomando ati-
tudes de forma impositiva. Esta sexta 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. Abre-se um novo caminho 
para expansão e muito sucesso no 
seu trabalho neste próximo mês de 
agosto. 34/234 – Verde.

Dia para fazer tudo aquilo que exija 
esforço e empenho. Após o aspecto 
negativo de Vênus com Netuno que 
pede ajustes nessa área e pode ter 
trazido algumas frustrações, Plutão 
permite um recomeço em nossas 
vidas.  Preocupe-se menos com 
os outros e mais consigo mesmo. 
86/186 – Azul.

Algo importante pode ser feito para 
melhorar a situação que está vivendo 
nesta sexta. A precipitação e as ações 
assumidas sem ponderação prévia se 
constituem negativas. À noite, maior 
probabilidade de atritos e brigas com 
a Lua em Aquário. 21/521 – Verde.

É tempo de cuidar das parcerias e 
sociedades, mesmo o casamento, 
que pode romper-se. Use de muito 
entusiasmo, terá maior ambição e o 
pioneirismo, fazendo algo que exija 
esforço pessoal. Precisa melhorar o 
relacionamento com o mundo à volta 
e ser mais feliz. 21/721 – Branco.

Faça aquilo que dê bons resultados 
materiais, mesmo em longo prazo. 
A Lua em Áries no começo da noite 
pode levar a perder o controle. Será 
o uso da palavra que causará boa ou 
má impressão aos outros. Encontre 
sua felicidade pessoal fazendo os 
outros felizes. 12/312 – Branco.

A participação social deve ser maior e 
será mais fácil tornar os amigos mais 
próximos. Tenha cuidado ao tratar 
de assunto relacionado à família, 
pois a precipitação nos atos pode ser 
negativa. Realize grandes negócios 
que já tenham sido preparados antes. 
62/462 – Azul.

Simpatias que funcionam
Conseguir trabalho: Consiga um santinho de Santa 
Rita ou uma imagem dela. Acenda todas as velas 
brancas de um maço de uma vez aos pés da imagem 
de Santa Rita.  Peça à santa que lhe consiga um 
emprego rápido. Apague as velas antes que acabem 
de queimar e embrulhe-as em um pedaço de papel 
azul. Amarre com um metro do barbante e guarde o 
pacote com você. Quando conseguir emprego acenda 
as velas novamente, desta vez em uma igreja no altar 
e deixe-as queimar até o fi m.
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Baseado na história de Ru-
bem Alves “O gato que gostava 
de cenoura”, a peça traz a his-
tória de Gulliver, um gato dife-
rente. Gatos gostam de comer 
peixes, pássaros e ratos, mas ele 
sente um arrepio na espinha e 
um rebuliço na barriga só de se 
imaginar comendo estas coisas. 
Acontece que o gatinho tem 
um segredo que esconde de 
seus pais e dos outros gatos 
do beco: ele gosta mesmo é de 
se alimentar com uma comida 
proibida para gatos. Não à toa, 
a escolha do livro de Rubem 
Alves “O gato que gostava de 
cenoura” vem ao encontro 
com o ideal do grupo: a busca 
pelo pensamento mais livre, 
possível apenas com a quebra 
de preconceitos e intolerâncias. 
“Criamos um espetáculo sen-
sível e divertido que pretende 
enaltecer o respeito pelo outro, 

onde o amor e a amizade são 
os únicos caminhos possíveis”, 
explica a diretora.Esta é a his-
tória de Gulliver, um gato com 
nome de gigante. Gulliver é um 
gato diferente. Gatos gostam 
de comer peixes, pássaros e 
ratos, mas Gulliver, sem deixar 
de ser gato, não gosta. Sente 
um reboliço na barriga só de se 
imaginar comendo estas coisas. 
Todos querem que ele mude e 
não aceitam seu jeito de ser. 
Ele se entristece e fi ca sozinho 
tentando entender o que há 
de errado em ser diferente. O 
que Gulliver não sabe é que a 
solução pode estar mais perto 
do que ele imagina. Com Luiz 
Gustavo Porto, Mariana Cazula, 
Rafael Rodrigues, Thais Fores-
to e Washington de Paula.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Domingo (29) às 16h. Entrada 
franca.

Comemorando
Em 2018, o álbum “O Ini-

mitável”, divisor de águas na 
carreira de Roberto Carlos, 
completa 50 anos. A partir 
desse disco, o cantor deixou 
de lado a Jovem Guarda e se 
entregou de corpo e alma à 
soul music e à música român-
tica. Depois de O Inimitável, 
a carreira de Roberto Carlos 
ganhou outros contornos. Para 
comemorar os 50 anos desse 
clássico da música brasileira, a 
Banda Del Rey, acompanhada 
por um quarteto de cordas sob 
regência do produtor Xuxa 
Levy apresenta o show Del Rey 
canta O Inimitável, de Roberto 
Carlos. . Participação de Fafá de 
Belém. No repertório: Ciúme de 
Você, As Canções que Você fez 
pra Mim, Nem Mesmo Você e O 
Tempo vai Apagar, entre outras

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes 
Leme, 195, tel. 3095-9400. Sábado (28) 
às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Lançamento 
O cantor Odair José sobe ao pal-

co com seu show de lançamento 
do seu 36º Gatos e Ratos. O novo 
CD retrata o momento atual do 
Brasil, com letras que reproduzem 
o que ele pensa sobre os dias de 
hoje. O repertório, que é marcado 
pela simplicidade dos arranjos, 
tem como referência o primeiro 
disco solo de Paul McCartney e é 
composto por grandes clássicos, 
como “Cadê você”, “Eu vou tirar 
você desse lugar”, “A noite mais 
linda do mundo (Felicidade)”, 
“O Filho de José e Maria” - que 
completa 41 anos em 2018 e 
pelas novas composições “Gatos 
e Ratos”, “Carne Crua”, “Moral 
Imoral”, entre outros. Com, Odair 
José Acho (guitarra e voz), Júnior 
Freitas (baixo e guitarra), Dija 
(baixo e guitarra), Marcos Bispo 
(teclado) e Caio Mancini (bateria).

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 
(17) às 21h30. Ingressos: de R$ 40 a R$ 90.

Lia Canineu interpreta o papel título e André Loddi

o Príncipe Topher.

Em turnê nacional, “Cinderella, o Musical” retorna dia 
3 de agosto, para curta temporada. Dirigido por Charles 
Möeller e Claudio Botelho ‘Cinderella’ traz novidades 
no elenco: Lia Canineu interpreta o papel título e André 
Loddi, o Príncipe Topher. Ivanna Domenyco segue in-
terpretando a fada madrinha, Marie. O elenco traz ainda 
Talitha Pereira (Madrasta), Igor Miranda (Jean-Michel), 
Luana Bichiqui (Charlotte), Letícia Mamede (Gabriel-
le),Marino Rocha (Sebastian), Fernando Palazza (Lorde 
Pinkleton) eWillian Sancar (tabelião e stand in Jean-Mi-
chel). O coro feminino é formado por Mariana Amaral 
(stand in Gabrielle), Ana Araújo (stand inCharlotte e fada 
madrinha), Mariana Montenegro (stand in Cinderella), 
Nay Fernandes, Thati Abra (stand in madrasta) e Raquel 
Higa. O coro masculino traz Rodrigo Filgueiras ( aldeão), 
Marcelo Vasquez (stand inSebastian e Lorde Pinkleton), 
Renato Bellini (tabelião), Alberto Venceslau, Vittor Fer-
nando e Lucas Nunes. História clássica e universal da 
jovem órfã, maltratada pela madrasta e suas duas fi lhas, 
que sonha em mudar de vida e encontrar a felicidade.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. 

Quintas e sextas às 20h, sábados às 16h e 20h e aos domingos às 17h. Ingressos: 
de R$ 75 a R$ 250. Até 30/09.

Cena do espetáculo “Bafafá da Palavra Cantada”.

A dupla Sandra Peres 
e Paulo Tatit propõe 
mesclar as canções 
inéditas com os 
grandes sucessos de 
carreira

O show “Bafafá da Pala-
vra Cantada” começa 
com as novas, Cuida 

Com Cuidado, canção que 
coloca o fi lhote do Homem 
como o mais carente de cui-
dados entre todos os seres 
do mundo; Passeio do Bebê, 
continuação do já sucesso Eu 
Sou Um Bebezinho; Tartaruga 
e Lobo, canção-fábula entre 
a esperta tartaruga e o lobo 
não tão esperto; Alienígenas, 
canção em que Pauleco e 
Sandreca  recebem a visita de 
ETs, Vai e Vem das Estações, 
uma canção sobre as estações 
do ano e ainda Sambinha  da 
Fralda Molhada, canção feita 
sob encomenda de uma mãe 
através do canal Youtube. E 
para contentar os papais e 

“Bafafá da Palavra Cantada”
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mamães que querem ver e ouvir 
a dupla cantando os antigos 
sucessos, dois pot-pourri pro-
metem fazer a plateia sacolejar 

para valer, acompanhados por 
Daniel Ayres (contra baixo), 
Julia Pittier (percussão e voz) 
e Michele Abu (bateria).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300.  Sábados (11, 18 e 25) e domin-
gos (12, 19 e 26) às 11 e às 15h. Ingressos: 
R$100 e R$ 145.

Musical infantil
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A vida se move através de você
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba......QUE A VIDA SE MOVE ATRAVÉS DA 
SUA FÉ.. que você está fazendo a diferença, quer você saiba 
disso ou não. Então não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Você 
fez isso ontem novamente. A maneira como você tocou a vida 
de alguém ontem fez a diferença. E você está sempre fazendo 
isso, você sabia? Sim, sim ... seu sorriso, sua palavra de encora-
jamento, a sua vontade de ser apenas “presente” com o outro, 
tem tocado as pessoas de mais formas do que você imagina. Eu 
só estou te dizendo isso hoje para que você nunca perca a fé. Fé 
em como a vida está se movendo através de você - e como você 
está se movendo ao longo da vida. Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch

Gato diferente


