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Cem anos de Dalva

Arnaldo Antunes

O show marca o lançamento do álbum Rstuvxz. Seu repertório expande o conceito do diálogo entre rock e samba,
alternando, além das canções do álbum, resgates de rocks
(Fora de Si, Televisão, Essa Mulher) e sambas (Alegria,
Talismã, Só Solidão) emblemáticos da carreira de Arnaldo
Antunes. Conta ainda com canções tradicionais de outros
autores traduzidas de um gênero para o outro, como A
Razão Dá-se a Quem Tem, Vou Festejar e Exagerado, além
de novas releituras. Com, André Lima (teclados e vocais),
Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais),
Chico Salem (violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin
(bateria, programações, percussão e vocais).
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095 - 9400. Sexta (6) e sábado
(7) às 21he domingo (8) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Serviço: Centro Cultural Banco do
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado,
112, Centro, tel. 3113-3651. Segundasfeiras e de quartas a sábados às 20h,
domingos às 18h. Entrada franca. Até
27/08.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel.
3868-2535. Domingos (08, 15, 22 e 29) às 16h.
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Autoral
Resiliência é dedicado ao diálogo
entre o universo da música brasileira
e o jazz contemporâneo. Lançado em
2017, pelo selo Blaxtream, é o primei-

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

Dicionário dos sonhos
LARANJAS - Colhe-las, felicidade no jogo durante
a fase da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção
amorosa. Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. Roupas ou objetos cor de laranja, bons
tempos para ganhos financeiros. Números da sorte:
18, 22, 24, 46 e 65.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o seu brilho pessoal: Substitua
a lâmpada do seu quarto de dormir por uma nova e
guarde a velha para ser usada em outros cômodos da
casa. A partir de então, todos os dias, ao deitar e se
levantar, acenda e apague essa lâmpada por três vezes.
Não conte a ninguém essa sua simpatia enquanto a
estiver fazendo. Mesmo que alguém pergunte o porquê
disso, diga simplesmente que “é bom”.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Poderão viver bons momentos num
ambiente positivo e de alto astral no
seu lar junto dos familiares. Lua em
Áries torna mais sociável, criativo e
desembaraçado. Esta é uma fase de
recolhimento e finalização e a energia
ariana pode deixar ansioso e gerar
inquietação. 45/445 – Azul.

Um momento em que deve cuidar
de sua imagem perante as pessoas
com quem trabalha. Desde cedo
pela manhã poderá empreender
assuntos importantes, inovadores
ou pioneiros. Mantenha a calma
diante de imprevistos naquilo que
deseja conquistar. 93/293 – Azul.

Muita segurança, tranquilidade e
harmonia no seu ambiente ajudam
na realização de seus planos. A
atração pela boa comida, o conforto
do lar e uma ânsia pelo aconchego
fazem parte do astral do dia. Antes
de falar, pense bem, não vá comprometer as suas condições de vida.
95/495 – Verde.

Paula (bateria), Rodrigo Ursaia (sax e
flauta), Gustavo Bugni (piano) e Bruno
Migotto (baixo).
Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400.
Quarta (11) às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia).

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Função da
empenagem do
avião

Vogal que
levava o
trema
(Gram.)

Romance
naturalista
urbano de
Aluísio
Azevedo,
ambientado no Rio
de Janeiro
Rutênio
(símbolo)
Capital da
Tailândia

© Revistas COQUETEL
Cirurgia indicada ao paciente
com obesidade mórbida
Ampère
Multiplique por dois (símbolo)

Medicamento pro- "(?) MesDois
duzido no Fiscaliza tre Com enfeites Alvo de
Instituto os gastos Carinho", usados no cobranças
corpo do eleitor
Butantan da União
filme

Metal
usado em
talheres
(símbolo)

Por "A"
mais (?):
sem deixar dúvida

(?) íntimo:
o julgamento
interior

Download
(?), crime
de pirataria

A Rússia,
em relação
à Copa de
2018
Segmento
de correntes

"Nacional",
na sigla
CNBB
Impalpável

Preposição de
tempo e
de lugar

Deixo o
local
Luiza Tomé, atriz

Cidade
natal de
Fagner
(Ceará)
Qualquer
coisa
Novilho

Prefixo de
"impolido":
negação
Cair, em
inglês
Operação
feita em
animal
vivo para
estudo da
fisiologia
interna

Equipamento de
(?), material do DJ

Base da
dieta do
caboclo
amazônico

Frações
da unidade
(Mat.)
(?)
Drácula,
personagem (Lit.)

Monograma de
"Soraia"

Leônidas
da Silva,
jogador
brasileiro

Discurso
de louvor
(?) Wood,
guitarrista

Pomba,
em inglês

Cada
elemento
do círculo
cromático

Conjunto
de casas

Abreviatura do Livro
de Isaías
(Bíblia)
Parceiro;
camarada

Curriculum
(?), pedido
do empregador

Sarcástica
Objeto
com que
se monta
bolo

Formato
do gol,
no rúgbi

(?) Fernandes,
ministro
do STJ

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Julho de 2018. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria,
Santa Filomena, São Agatão e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o
auxílio. Dia da Fundação do Exército da Salvação. Hoje aniversaria
a modelo Monique Evans que nasceu em 1956, o ator Petrônio Gontijo
que faz 50 anos, a atriz Ingrid Guimarães que nasceu em 1972 e a apresentadora de televisão Renata Fan nascida em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de viver com tranquilidade a
sua vida pessoal e a desarmonia alheia o incomoda. Precisa manter sua
vida no ambiente sem alterações e mudanças constantes que o incomodam.
Detalhista e discreto costuma ver com desgosto atitudes extravagantes.
Apesar de geralmente ter uma aparência física atraente, não busca
perfeição nos relacionamentos. As viagens e diversas oportunidades de
mudança, algumas inesperadas, podem levá-lo a passar por uma verdadeira transformação de pontos de vista e crenças. No lado negativo tem
a tendência a ser imprevisível e inquieto.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11)
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Lua em Áries dá ímpeto para a
vida afetiva e social e os entretenimentos. Controle a pressa para
suas realizações e não tome atitude
impensada. A noite será ótima para
os relacionamentos se firmarem e
darem maior satisfação para a vida
a dois. 09/109 – Amarelo.

As crises estão terminando, mas
antes fique livre daquilo que não
seja mais útil, do que já não dá
mais. A Lua em Áries dá ímpeto
para ação para tratar daquilo que
está em andamento. Aposte em algo
novo e até inédito, use a inspiração
para focalizar e realizar um desejo.
55/355 – Verde.

Mudanças realizadas recentemente
podem estar abalando a sua vida
afetiva e sexual. Desde manhã cedo
haverá busca pelo que é agradável e
dê satisfação. Durante toda a tarde
a desorganização com as tarefas
poderá provocar certo desânimo e
desalento. 23/623 – Branco.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme,
195, tel. 3095-9400. Sexta (13) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 25 (meia).
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A Lua Ariana desde cedo de manhã
torna o momento ideal para inovações e atitudes pioneiras. Talvez
tenha que errar para aprender como
agir corretamente diante de uma
situação inesperada. Saiba esperar
o momento certo para agir sem precipitar-se. 49/449 – Violeta.

Podem surgir brigas provocadas por
atitudes possessivas e ciumentas em
relação à pessoa amada. Controle sua
tendência em comandar e querer
dar a última palavra e irá superar
os problemas. Plano mental em alta,
com um índice maior de inteligência
e percepção. 34/234 – Amarelo.

A Lua em Áries dá expansividade,
com um bom e alto astral e ajuda a
realizar várias coisas. Mercúrio em
tensão com Marte retrógrado precisa de assertividade e urgência para
resolução de algumas questões, mas
é preciso analisar e revisar antes de
qualquer coisa. 25/925 – Amarelo.

Luccas. Bateria: Ricardo Mosca.
Piano: Nelson Ayres.
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O Sol em seu signo aumenta a boa
disposição para algo novo. Mas se
não aniversariou pode ainda sofrer
por doenças, preocupações, insônias
e aborrecimentos familiares. Fará
contatos intensos e amizades mais
íntimas que serão importantes em
sua vida. 27/727 – Cinza.

Apesar da ansiedade, podemos
contar com um aspecto positivo do
Sol com Júpiter que estimula a fé e a
confiança, traz expansividade, sorte e
proteção. Através do convívio intimo
melhora a relação com a família,
pois há inspiração para renovar-se.
63/563 – Branco.

Alcântara, Ubaldo Versolato.
Trompetes: Nahor Gomes, João
Lenhari, Bruno Belasco, Rubinho Antunes. Trombones: Fábio
Oliva, Roberto Sales, Joabe Reis,
Diego Calderoni. Baixo: Alberto

ro trabalho inteiramente autoral de
Vinicius. As principais influências do
compositor são Wayne Shorter, Milton
Nascimento, Bill Evans, Tom Jobim,
Herbie Hancock e Toninho Horta. Com,
Vinicius Gomes (guitarra), Daniel de

Esta quinta é o vigésimo terceiro dia da lunação. Lua em Áries traz mais ação, para a véspera da entrada da fase
Minguante. Esta é uma fase de recolhimento e finalização e a energia ariana pode nos deixar ansiosos e gerar
inquietação. Apesar da ansiedade, podemos contar com um aspecto positivo do Sol com Júpiter que estimula a fé e
a confiança, traz expansividade, sorte e proteção. Podemos contar com a colaboração e o apoio de outras pessoas.
Mercúrio em tensão com Marte retrógrado precisa de assertividade e urgência para resolução de algumas questões,
mas é preciso analisar e revisar antes de tomar decisões ou assinar papéis e documentos que comprometam.
Aumenta o aconchego e o conforto
no lar com o Sol transitando na casa
quatro, a da família. Pode estar cansado por conta das exigências dos
últimos dias e o desafio será buscar
o equilíbrio e o conforto através do
acolhimento da sua força interior.
41/641 – Verde.

Nelson Ayres Big Band.
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Horóscopo

Criada em 1973 a Nelson Ayres
Big Band marcou presença ao
trazer um repertório exclusivamente instrumental, mesclando
jazz e música brasileira, na contramão das orquestras de baile
da época. Durante 8 anos, se
apresentou toda segunda-feira,
abrindo caminho para outras orquestras que seguiram seus passos, como a Banda Mantiqueira,
a Sound Scape e as bandas que
hoje fazem parte do Movimento
Elefantes. Ao lado de 16 solistas,
incluindo músicos que fizeram
parte da big band original e jovens instrumentistais, o pianista,
regente e compositor Nelson
Ayres revive esse momento da
noite paulistana. A Big Band
lança, neste show, seu primeiro
álbum, Nelson Ayres Big Band,
com participação da cantora
Lívia Nestrovsky. Saxofones:
Cássio Ferreira, Mauro Oliveira,
Lucas Macedo, Carlos Alberto
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Você mora em um mundo
maravilhoso. Ao seu redor, a
vida é cheia de oportunidades e aventuras. Procure-as
com os olhos bem abertos
e você notará a magia, o
encanto e a aventura que o
aguarda. Quanto mais você
procurar o positivo em cada
experiência, mais experiências positivas você terá. Os
aspectos mais positivos da
vida se revelam para você e
mais aberto você fica para estar no fluxo e navegar nessas
experiências. Pensamento
para hoje: “Eu estou tornando a minha vida fantástica.
Eu fluo sem esforço em cada
nova experiência que é certa
para mim.” E assim é. Você
é muito amado e apoiado,
sempre. Os Anjos e Guias.

Imagine um dia, uma semana
ou um mês sem água. No início
parece tranquilo sobreviver, mas,
com o passar do tempo, percebemos que sem a água tudo deixa
de existir. É nesta estória que três
personagens passam de cidade
em cidade, partindo de suas vidas
comuns, em busca da água que
foi embora. Esse é o espetáculo
“À Procura da Água”. Através das
aventuras de Carlota, Luisvaldo
e Briguella, o musical discute o
fim dos recursos naturais da terra
e traz ao público uma reflexão
sobre suas atitudes diárias em
relação ao consumo desenfreado
desses recursos. Cada um deles
é inserido em situações em que
o uso da água é extremamente
essencial e, ao longo da peça o
público percebe como a falta dela
atinge a vida de cada personagem
e todos ao seu redor.

Instrumental

Insetos
Uma nuvem de insetos
cruza o céu rumo ao desconhecido. O ser humano,
vítima e algoz de seu próprio habitat natural, não é
mais capaz de ouvir o eco
planetário que anuncia o
cataclisma eminente. A
peça comemora 30 anos
de trajetória da Cia. dos
Atores, com texto inédito
e presença dos fundadores
da companhia no elenco.
Dramaturgia: Jô Bilac. Com
Cesar Augusto , Gustavo
Gasparani, Marcelo Olinto,
Marcelo Valle e Susana
Ribeiro. Direção: Rodrigo
Portella.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme,
195, tel. 3095-9400. Sábado (14) às 21h.
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Fazendo o máximo

Água da vida

Dalva de Oliveira
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Reflexões

máxima da Era de Ouro do
Rádio. Nascida em Rio Claro
(SP), filha de pai carpinteiro
e mãe portuguesa, mudou-se
com a família de origem humilde para o Rio de Janeiro aos
18 anos, para tornar-se umas
das mais cultuadas cantoras
da música brasileira. No espetáculo a lista de clássicos é
extensa e inclui Neste mesmo
lugar, Segredo, Bandeira
Branca, Ave Maria do Morro,
Que será, entre outros.

Ivo Cunha

O

centenário da cantora Dalva de Oliveira,
celebrado em 2017,
foi o mote para a criação do
espetáculo musical 100 Anos
de Dalva de Oliveira, que
reúne um elenco de artistas
de várias gerações e estilos
musicais em torno de sua
obra: Angela Maria, Alaíde
Costa, Maria Alcina, Virgínia
Rosa, Cida Moreira, Claudette
Soares, Filipe Catto e Ayrton
Montarroyos. Dona de uma
voz poderosa, cuja extensão
ia do contralto ao soprano,
Dalva de Oliveira foi estrela

Reprodução / Divulgação

Dona de uma voz poderosa, cuja extensão ia do contralto ao soprano, Dalva de Oliveira foi estrela
máxima da Era de Ouro do Rádio

2/og. 4/dove — fall — orós. 5/vitae. 7/bangcoc. 11/vivissecção.

Marcia Xavier

Lazer & Cultura

