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Cataclisma

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 “Insetos” 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.

O

Serviço: Centro Cultural Banco do
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado,
112, Centro. Segunda, quarta, quinta,
sexta e sábado às 20h e aos domingos
às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
Até 20/08.

Nota

Izzy Gordon estreia de “Pra Vida
Inteira”, quarto àlbum lançado pela
artista que, ao longo dos quase 30
anos de estrada, evidenciando um
registro vocal sedutor, passeia pelo
jazz, bossa, soul e MPB com muito
charme e talento. Composto por
5 canções inéditas e 3 releituras,
repertório é executado ao lado de
Rogério Rochlitz (piano), Gilberto
Desyllos (baixo vertical) e Thiago
Silva (bateria). Entre as novas músicas, destacam-se “Só por você”,
que Rael escreveu especialmente
para a cantora, e a autoral “Luzia”,
responsável por lançar olhar para
a força de todas as mulheres,
de todas as áreas e de todas as
lutas. O público também poderá
esperar pelos clássicos dos discos
anteriores: “Aos Mestres com Carinho” (2005), “O Que Eu Tenho
Pra Dizer” (2010) e “Negro Azul
da Noite” (2011). Tony Gordon e
Bocato participam do show.

P!nk lançou na última quarta-feira (25), o clipe de “Secrets”, canção que faz parte de
seu último álbum, “Beautiful
Trauma”. Dirigido pela cantora e Larn Poalnd, o vídeo
foi gravado em Northbridge,
subúrbio de Perth, na Austrália, após o quarto show da
cantora na Perth Arena, em
uma movimentada noite de
sábado. O vídeo apresenta seis
dos dançarinos de longa data
de P!nk. A cantora segue na
parte australiana de sua aclamada “Beautiful Trauma World
Tour”. Ao fim desse período,
P!nk terá tocado para mais de
600 mil pessoas, com 42 shows
esgotados na Austrália e na
Nova Zelândia. A turnê, que
já vendeu mais de 1 milhão de
ingressos na América do Norte,
retorna aos Estados Unidos
em 2019. Ouça em: (http://
smarturl.it/BeautifulTrauma).

Horóscopo

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga
360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta
(3) e sábado (4) às 21h30. Ingressos: R$ 130.

Confie

Cena do musical “Contos Partidos de Amor”.

Quatro pessoas amorosas e
ciumentas revelam ao público
suas verdades sobre as relações
humanas em “Contos Partidos
de Amor”. Por meio de diálogos
bem-humorados, dança e música, a peça apresenta canções
e contos originais livremente
inspirados na obra de Machado
de Assis. O musical foi indicado
em 7 categorias na 12ª edição

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

Ainda é forte a possibilidade de
iniciar relacionamento ou fortalecer
uma relação antiga. Use sua sensualidade e o grande poder de atração
sobre as pessoas. O romantismo irá
fazer as relações amorosas intensas
e trazer momentos felizes e inesquecíveis na vida a dois. 32/232 – Verde.

Começo de semana ótimo para iniciar
dietas e tratamentos de saúde. É
melhor ser idealista e otimista e não
reclamar da vida, aceitando as dificuldades para ter pleno controle delas.
Precisa aplicar a paciência como fator
essencial para se vencer obstáculos
e barreiras. 36/736 – Verde.

Mantenha a rotina para evitar acidentes e problemas no trabalho. Atritos
e discussões podem perturbar as
relações com as pessoas. Precisa
manter o domínio sobre as dificuldades e superá-las. Em geral esta
segunda terá um final de dia muito
propício para os relacionamentos.
22/122 – Azul.

Dicionário dos sonhos
NAVIO - Um símbolo de salvação, solução de problemas que está atravessando. No mar, seus desejos se
realizarão. Navegar, viagem em breve. Vê-lo afundar,
perigo em questões de dinheiro. Desembarcar em
um porto, solução final para dilemas e problemas.
Em rio, um novo amor. No meio de uma tempestade,
felicidade no jogo durante a fase da Lua em que
sonhou. Números da sorte: 09, 12, 22, 28, 38 e 53.

Simpatias que funcionam
Para atrair o que deseja para sua vida: Separe
as pétalas de uma rosa branca. Coloque-as entre as
páginas de um livro qualquer, para que sua umidade
seja absorvida. Quando as pétalas estiverem secas,
faça um saquinho de tecido de algodão branco com
linha branca. Dentro desse saquinho coloque as
pétalas secas. Costure a boca do saquinho. Crie o
hábito de sempre carregar essa proteção com você.

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

Vai recobrando suas forças logo após
o aniversário, com boa disposição e
uma ótima energia física e mental.
Prepare-se breve começará a agir,
depois do aniversário. Assuma suas
responsabilidades e cerque-se de
pessoas sérias e realizadoras 56/456
– Vermelho.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)

Pode encontrar saídas para os problemas do momento, dominando
e controlando as dificuldades. É o
momento de se organizar e se divertir
com a Lua transitando em Áries. O
dia é bom para fechar negócios e
tratar de assuntos financeiros, como
começar a guardar algum dinheiro.
37/337 – Azul.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Uma boa fase para trabalhar e
dedicar-se às atividades profissionais, tudo que for bem planejado e
pensado. Faça tudo bem pensado
sem deixar que alguém influencie
sua decisão. Com a Lua em sua fase
Cheia, a disciplina é boa para seguir
dietas e malhar. 67/567 – Amarelo.

Leão
(23/7 a 22/8)

Melhore as relações e parcerias,
aproximando-se de pessoas que o
ajudem e possam mostrar as soluções. Algum atrito ou rompimento
pode acontecer no trabalho. Este
é um bom dia também a realização
de exames e provas já que a Lua
em Áries o torna acelerado e ágil
mentalmente. 67/467 – Branco.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Esta semana é ótima para concretizar planos. A dedicação à família
deverá ser maior ainda nos primeiros
dias de agosto com pleno domínio
sobre as dificuldades. Evite o exagero nas preocupações com dinheiro e
forte preocupação na lida com bens
materiais. 84/684 – Vermelho.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Libra
(23/9 a 22/10)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Áries
(21/3 a 19/4)

Esta segunda é o décimo nono dia da lunação. Lua em Áries faz maus aspectos com Marte, Plutão e Urano e isso
pode levar a atitudes impensadas e excesso de confiança nesta semana. Na metade do dia pode haver implicância
extrema que leva a brigas e desentendimentos. Sentimentos ruins podem vir à tona, por isso será melhor se resguardar
e evitar provocar e ser provocado. Ao final da tarde, aumenta a tensão dando a tendência de agir com rebeldia.
Não é um bom momento para tentar dar limites ou acuar alguém. À noite, as comunicações ficam prejudicadas e
será melhor evitar viagens de ultima hora.
A intuição irá indicar o caminho que
deve ser seguido e dará controle
sobre a realidade que o limita. Terá
muita habilidade nas negociações
podendo melhorar seus ganhos e
pedir aumento de salário. Aplique a
paciência como fator essencial para
se vencer obstáculos e barreiras.
54/354 – Amarelo.
Comece o dia resolvendo pendências e dando o melhor de si em
cada tarefa. Há chance de conhecer
alguém e se apaixonar, se estiver só.
Os sentimentos devem ser vividos
plenamente. Evite o exagero das
preocupações com dinheiro. 34/234
– Branco.

Esta é à hora de se abrir para coisas
novas e interessantes que impulsionem a sua carreira profissional.
Não crie obstáculos para viver seus
sentimentos, abrindo o coração
e demonstrando o que sente. Se
estiver apaixonado alguém precisa
ficar sabendo disso. 73/773 – Azul.

Procure encarar as situações mesmo
as enfadonhas ou maçantes neste
começo de semana. O trabalho
fica em destaque, assim como os
assuntos do cotidiano, aquilo que
precisa ser resolvido. Uma atitude
mais social no final do dia desperta e
exalta os bons sentimentos. 65/265
– Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 30 de Julho de 2018. Dia de São Pedro Crisólogo, São
Evereldo Hanse, São Leopoldo Mandic, Santa Julita, e Dia do Anjo
Mitsrael, cuja qualidade é a virtude. Hoje aniversaria o ator e cantor
Paul Anka que faz 77 anos, o ator Arnold Schwarzenegger, que chega
aos 71 anos e a atriz Hilary Swank (Karatê Kid 4) que nasceu em 1974.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é muito atento ao seu comportamento
e altamente dotado de autocrítica. Quando criança costuma
apresentar traços de maturidade precoce. Desde jovem apresenta
particular resistência para o trabalho contínuo e grande talento para
empreendimentos difíceis. Sua principal referência é o presente, e vê
o futuro como simples consequência. Tende a retirar ensinamentos de
todas as experiências da vida, mesmo as mais desagradáveis. No lado
negativo tem tendências como dominação emocional, mau humor ou
frustração.
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.

do Prêmio Zilka Salaberry de
teatro infantil. O prêmio Botequim Cultural também indicou
a peça na categoria teatro
infantojuvenil como melhor espetáculo. Com Diego de Abreu,
Isadora Medella, Luciana Balby
e Tiago Herz.
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil
São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro.
Sexta às 11h e sábado às 11h e 15h. Ingressos:
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 18/08.

Confie. As respostas virão
quando você estiver pronto.
Na verdade, as respostas já
estão aí. É quando você não
interfere e as ouve, que faz
a diferença. Assim, quando estiver preparado para
permitir, as respostas que
você busca, virão até você.
É o momento de liberar os
apegos às expectativas, às
emoções não gratificantes
e ao passado. É o momento
de confiar no poder infinito
do Universo e apenas estar
na energia do agora. Pensamento para hoje: Libere os
pensamentos e as emoções
que criam o sofrimento para
você. Ao liberar estes apegos, você encontrará a paz,
a alegria e o contentamento.
Confie no que está chegando
e libere o resto. E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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3/err — sap. 4/ﬂap — said. 5/etnia — nível.

Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio,
109, Centro. Quinta (2) às 21h. Ingressos:
de R$ 15 até R$ 30.

Reflexões

Rai Junior
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Lançamento

Dono de uma assinatura própria dentro da história musical
brasileira, o Boca Livre chega
em 2018 com um trabalho renovado e pronto para, novamente,
encantar o público brasileiro.
Das músicas obrigatórias, o
repertório do show de 40 Anos,
Viola de Bem Querer reúne Toada (Zé Renato/Claudio Nucci/
Juca Filho), Quem tem a viola
(Zé Renato/Claudio Nucci/Xico
Chaves/Juca Filho), “Mistérios”
(Mauricio Maestro/Joyce) e Folia
(Lourenço Baeta/Xico Chaves),
todas da própria lavra do grupo,
além dos sucessos eternizados
pelo Boca, como Diana (Toninho
Horta/Fernando Brant), Panis
et circensis (Caetano Veloso/
Gilberto Gil) e Cruzada (Tavinho
Moura/Marcio Borges). O show
traz, ainda, novidades que estarão no próximo disco: Viola de
bem querer (Breno Ruiz/Paulo
Cesar Pinheiro), Vida da Minha
Vida (Sereno/Moacyr Luz) e
Amor de Índio (Beto Guedes/
Ronaldo Bastos).

Relações humanas
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Boca Livre

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, tel. 5080-3000. Sexta (3), sábado (4)
às 21h e domingo (5) às 18h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Cena da peça “Insetos”.
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Show Casa Ramil inédito com Kleiton, Kledir, Vitor, Ian,
Gutcha, Thiago e João Ramil. No espetáculo, uns cantam
as canções dos outros e se revezam nos instrumentos.
Além dos tradicionais violões, baixo elétrico, violino,
guitarra e percussão, a paisagem sonora incorpora saz,
cuatro venezuelano, viola agostina, rabeca e efeitos
eletrônicos. A seleção de repertório para o espetáculo
tomou por base canções compostas por Kleiton, Kledir,
Vitor, Ian e Thiago Ramil, que juntos somam 34 discos
gravados e um extenso repertório de músicas inéditas
ou gravadas por outros intérpretes. Gutcha e João Ramil
estão dando os primeiros passos como compositores.
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Participantes do Show Casa Ramil.

