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Le Gusta como o próprio nome da banda já diz
tem nas suas mais profundas influências, o ritmo
do funk verdadeiro e de raiz, vindo de tantos
estilos de música dos negros americanos, e que
culminaram em tantos sucessos inesquecíveis da
Motown. O que se seguiu pelo mundo afora foram
décadas de criação em torno do gênero, que até
hoje ainda fomenta polêmicas do que é realmente
o Funk. No repertório: High Sykers,16 Toneladas,
A Nega e o rebolado entre outros sucessos. Daúde,
tradição, modernidade e espontaneidade tem sido
a linha mestra da sua trajetória, somado a herança
musical afro-brasileira com uma coerente coleção
de referências do mundo pop. Com 25 anos de
carreira, cinco CDs bem sucedidos, Daúde tem tido
reconhecimento nacional e internacional, por levar
ao público uma sonoridade brasileira que passeia
por um mix de gêneros – do samba ao rap, do jongo à MPB, e por sua forte presença de palco, em
shows dançantes que chegam às raias do teatral.
Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga, 360, Vila Madalena, tel. 38137404. Sexta (27) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

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

Uma ligação antiga poderá ser alterada e até rompida com o Sol em Leão.
Com a Lua em Sagitário terá muita
vitalidade, bom para os encontros,
o lazer e fazer aquilo de que goste.
Ao agir poderá encontrar uma nova
forma de se relacionar com o mundo à
volta e ser mais feliz. 29/429 – Branco.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode
indicar um estado de consciência dúbia. Que
ataca, prejuízos comerciais e financeiros. Vê-lo
rompimento de relações amorosas e intrigas.
Números da sorte: 13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para conseguir realizar bons negócios:
Arranje um pedacinho de imã. Pegue um perfume que você gosta. Banhe o imã com esse
perfume, dizendo: “Por este imã, que irá atrair
sempre ótimos negócios para mim e que irá
repelir qualquer mal, eu ponho fé”. Feito isso,
coloque o imã num bolso de sua roupa. Ele deve
acompanhar você sempre.
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.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

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

É hora de melhorar a sua vida e a
vida das pessoas queridas tomando
atitudes até radicais se for necessário. Abre-se um novo caminho para
expansão e muito sucesso naquilo
que iniciar. Coisas novas, avançadas
e modernas devem ser feitas nesta
semana. 33/733 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Precisa se integrar melhorar as situações e aos ambientes novos que
vier a conhecer. Maior satisfação
no relacionamento íntimo, pois um
envolvimento antigo começa a se
firmar mais neste final de julho. Use
atos de compreensão e tolerância na
busca pela liberdade. 37/637 – Verde.

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)

O relacionamento deve ser menos
agressivo e bem mais diplomático
entre as pessoas com quem trabalha. Momento de maior interesse e
propício para se aprofundar nas realizações, até mesmo fazendo de uma
formar diferentemente do padrão,
saindo da rotina. 58/758 – Violeta.

Lua em Sagitário leva a uma franqueza exagerada que pode acabar
fazendo as gafes parecer maldade.
Se necessário, conceda para poder
receber. O Sol em seu signo aumenta
a disposição física e mental ajudando
a encontrar soluções. Fuja de tarefas
burocráticas neste período. 20/920
– Amarelo.

Os assuntos sociais e amorosos
trazem mudanças decisivas fazendo
os sonhos ganharem forma e algum
deles pode se realizar neste final de
julho. Aprenda a dividir o seu tempo
com as várias tarefas que surgirem,
evitando a dispersão. Seja cúmplice
do seu par e busque reciprocidade.
26/726 – Branco.
Faça um plano e espere o momento
certo para executá-lo depois que o
Sol estiver em seu signo a partir do
dia 23 de agosto. A organização se
faz necessária, sendo bom valorizar
os detalhes. Até o seu aniversário
evitar realizar qualquer mudança.
28/628 – Cinza.

Antigos desejos tendem a se realizar
e uma compra importante poderá
ser realizada neste começo de
semana. É hora de lutar por suas
conquistas para chegar à plena
realização profissional e alcançar
uma posição financeira bem melhor
nos próximos meses, antes do final
deste ano. 45/545 – Azul.
Cuidado, não mude nada na sua vida
sem analisar bem. A boa organização
irá melhorar o setor profissional.
Tudo deve ser antes bem pensado,
para dar-lhe segurança e ir adiante.
Busca por leveza e troca de atenção com as pessoas a nossa volta.
39/139 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 23 de Julho de 2018. Dia de Santo Apolinário, Santa
Brígida da Suécia, Santa Rômula, Santa Erondina, e Dia do Anjo Nanael, cuja virtude é a seriedade. Dia do Patrulheiro Rodoviário.
Hoje aniversaria o cantor Eduardo Araújo que completa 73 anos, o
ator Eriq La Salle, que nasceu em 1962, o guitarrista Slashe que faz
53 anos, a atriz, dançarina e modelo Sheila Mello que nasceu em 1978,
o ator Daniel Radcliffe (de Harry Porter) que chega aos 29 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste primeiro dia e grau é versátil com pensamentos rápidos, otimista e idealista. Gosta de fazer de um modo
grandioso e não tem medo de arriscar. Tem uma mente cheia
de ideias, aprende muito facilmente e prefere a prática à teoria.
Sente-se revigorado quando pratica a meditação. Move-se com
habilidade na dureza do dia-a-dia e recicla-se pela convivência
com os conceitos mais sutis e etéreos. Costuma ter uma inocência
natural e vive em um mundo muito próprio, adaptando-se ao meio
externo apenas por questões de sobrevivência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O Sol transitando na sua casa dois,
a casa da fortuna, traz benefícios
materiais inesperados ou aquilo
que está atrasado ou é devido. Pode
ganhar um dinheiro a mais, até
mesmo repentinamente. O dia dá
bons lucros e êxito no trabalho que
estiver realizando. 37/537 – Verde.

Com a Lua em Sagitário, as pessoas
estão mais positivas e alegres. Confiam mais em suas atitudes e criam
expectativas elevadas a respeito de
tudo e todos. A casa da família iluminada pelo Sol aumenta a dedicação
ao lar. Tenha cuidado redobrado
com a palavra e com a assinatura de
documentos. 37/237 – Azul.

A prática diária de meditação será um
grande aliado. Você pode escolher usar os
eventos e dramas que acontecem ao seu
redor como seus obstáculos. A escolha é
inteiramente sua. Sua prática espiritual
pessoal lhe deu as ferramentas para ajudá
-lo no processo. Lembre-se de atraí-las ao
longo do caminho. Alguns de vocês estão
dançando no ar, alguns de vocês estão
se sentindo como se tudo que tocassem
pegasse fogo, e alguns de vocês estão tão
ocupados fazendo malabarismos com tudo,
que você realmente nem sabe se você é
quem faz malabarismos, pega fogo, ou cai
do céu. Pensamento para hoje: Pare por um
momento e respire fundo. Olhe em volta e
veja que caminho o faz vibrar, então vá por
esse caminho. A Meditação pode ajudar a lhe
ensinar a interpretar as vibrações. Aproveite
o tempo para aprender. Vale a pena! E assim
é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

B

Há bons aspectos que o leva a tomar
atitudes rápidas e decisivas sem chamar muita a atenção, organizando
seu trabalho e levando adiante os
planos de inovação. Este período é
favorável para propor sociedade ou
formar equipes. É tempo de ousar em
fazer algo novo. 85/485 – Amarelo.

Meditação
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Esta segunda é o décimo segundo dia da lunação. Momento de maior interesse e propício para se aprofundar nas
realizações, até mesmo fazendo de uma forma diferentemente do padrão, saindo da rotina. Lua em Sagitário leva a uma
franqueza exagerada que pode acabar fazendo as gafes parecer maldade. Todo mundo vai ter vontade de ir expandir os
horizontes. Com a Lua em Sagitário, as pessoas estão mais positivas e alegres. Confiam mais em suas atitudes e criam
expectativas elevadas a respeito de tudo e todos. Há maior entusiasmo e isto nos leva a crer que tudo será possível.

Reflexões

N

A cantora e compositora australiana Amy
Shark lançou, na última sexta-feira (13), seu
aguardado álbum de estreia, “Love Monster”,
via Sony Music. O disco já está disponível
nas plataformas de streaming. A estreia de
Shark é um álbum muito bem trabalhado e
profundamente pessoal, onde brilham sua
força na composição e empatia lírica. Principalmente escrito por Shark e produzido
por Dann Hume (Courtney Barnett, Lisa
Mitchell, Troye Sivan, The Temper Trap),
a australiana se juntou a grandes nomes
da indústria, incluindo Mark Hoppus, do
Blink-182, em “Psycho”, Joel Little (Lorde,
Khalid, Broods) em “Never Coming Back”
e o vocalista Jack Antonoff (Taylor Swift,
Lorde) em “All Loved Up”. Para antecipar
o lançamento do novo álbum, Amy liberou
uma série de pequenos vídeos, “The Love
Monster Story”, contando a história do disco:
(https://bit.ly/2LaLDoQ).

Serviço: Teatro Paulo Eiró, Av. Adolfo Pinheiro, 765, Alto da Boa Vista, Santo Amaro,
tel. 5686-8440. Sábados e domingos às 16h.
Ingressos: R$ 16 e R$ 8 (meia). Até 26/08.
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Horóscopo

Funk

Nota

qual não há vencedores. Com
Leandro Ivo e Thiago Ubaldo.

C

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos
Elíseos. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos:
Sextas R$ 50 e R$ 70, sábados e domingos R$ 60 e R$ 80.

as razões e consequências de
uma guerra. Quem é o malvado da história? E o mocinho?
Fugindo da simplificação bem
x mal, o espetáculo evidencia
a complexidade da questão, na
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A peça “O Leão No Inverno” conta que na meia
-idade, mas ainda forte e poderoso, o Rei Henrique
II mantém sua esposa, a lendária rainha Eleanor,
de Aquitânia, confinada em uma torre, por alta
traição. Nas festas de fim de ano, ele a solta e a
convida para se juntar à família. Eleanor aproveita
a oportunidade e começa a conspirar, pois quer
influir na sucessão de Henrique. Ela luta para que
seu filho mais velho, Ricardo, o futuro “Coração
de Leão”, seja o próximo rei. Henrique, por outro
lado, prefere o filho caçula, que ficará, mais tarde,
conhecido como João “Sem-Terra”. Nem Henrique,
nem Eleanor, se importam muito com o filho do
meio, Geoffrey, que ora se alia a um irmão, ora a
outro. eoffrey está apenas interessado em obter as
maiores antagens, qualquer que seja o escolhido
para ocupar o rono. Com Regina Duarte, Leopoldo
Pacheco, Caio Paduan, Filipe Bragança, Camila dos
Anjos, Michel Waisman e Sidney Santiago.

aparências. Para dar vida a esses personagens, a encenação
optou por apresentá-los com
um tom cômico e patético,
enaltecendo a situação e promovendo uma reflexão sobre
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Reinado

Cena da peça “O Inimigo”.
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Serviço: Tupi or Not Tupi, R.Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Quinta
(26) às 21h. Ingresso: R$ 60.

N

os buracos, dois soldados. Eles são inimigos. Sem poderem sair do lugar, eles são
obrigados a conviver com o
perigo, que está ao lado. Mas
será que ele é tão perigoso
assim? Será que tudo aquilo
que contaram é verdade? De
maneira lúdica e divertida,
esses soldados vão se surpreender com o que está do
outro lado do front. O Inimigo
traz à cena o universo da
guerra de maneira inusitada
e divertida. Inspirado no livro
homônimo de Davide Cali,
essa é uma daquelas histórias
simples e profundas, que nos
fazem enxergar além das
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Banda Mantiqueira

A big band Mantiqueira apresenta além de sucessos
consagrados, canções do último álbum lançado em
janeiro de 2017, Com Alma. A banda surgiu através de
Nailor Azevedo, o Proveta, em 1983. Com influência
das orquestras de Severino Araújo, Thad Jones, Count
Basie e Duke Ellington, Proveta mergulhou na obra dos
grandes compositores brasileiros, Pixinguinha, Cartola,
Nelson Cavaquinho, Tom Jobim, entre outros, e passou
a escrever arranjos para as composições desses grandes
mestres, contando com a imprescindível colaboração do
trompetista Walmir Gil e do violonista e contrabaixista
Edson Alves.O primeiro CD da banda, Aldeia, concorreu
ao prêmio GRAMMY, a mais alta condecoração da indústria
fonográfica mundial, na categoria de Melhor Performance
de Jazz Latino, em 1998. Em outubro de 2000, foi lançado
o segundo CD Bixiga , homenagem ao bairro paulistano
onde moram grande parte dos músicos da banda.

Cacá Bernardes

Dia 28 de julho
reestreia o espetáculo
infantil “O Inimigo”. A
peça conta a estória
de que em meio a
uma guerra, em algum
lugar que poderia ser
um deserto, há dois
buracos

“O Inimigo”

3/azt. 4/erma — suﬁ. 6/ararat — beagle.

Fernando Dassan
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Lazer & Cultura

