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Novo CD

Dani Black vai aquecer
a chegada do seu
próximo trabalho,
já nomeado como
Frequência Rara, em
uma sequência de 11
shows

Nadja-Kouchi

Gabriel Boiera

oportunidade para o
público conferir bem
de pertinho e em primeira mão as novas músicas,
que vão entrar em seu novo
disco, fica ainda mais atrativa
com participações bastante
especiais. Em cada show,
Dani receberá um convidado, parceiros e amigos
na música, para celebrar a
abertura deste novo ciclo.
Filipe Catto (04/08), Maria
Gadú (31/08), Pedro Altério
e Pedro Viáfora (dia 02/08),
Fabio Brazza (03/08), Mariana Aydar (16/08), Mestrinho,
Cainã Cavalcante e Michael
Pipoquinha (17/08), Duda
Brack (18/08), Leandro Léo
(01/09), Fernando Anitelli
(13/09) e Maria Beraldo

Dani Black

A
Violinista Ricardo Herz e Yamandu Costa.

Pela primeira vez, o violonista Yamandu Costa e violinista Ricardo Herz estão juntos no álbum que será lançado
em show único no dia 5 de agosto. Os músicos, com influências distintas, apresentam um repertório que revela
“o Brasil de todos os cantos, de todos os sons”. Com sua
técnica, o paulistano Ricardo Herz leva ao instrumento
o resfolego da sanfona e o ronco da rabeca do Nordeste,
e as melodias do choro tradicional e moderno. Yamandu
Costa, por sua vez, vindo do Sul, tem uma influência
clara da música de fronteira. Sendo assim, o trabalho
dos dois juntos, mescla essas linguagens por meio de
dois instrumentos complementares, o violão e o violino.
O repertório do disco é formado por Mourinho (Ricardo
Herz), Inocente (Ricardo Herz), Xote da Galinha (Yamandu Costa), Milonga Choro (Yamandu Costa), Remanso
(Yamandu Costa e Ricardo Herz), Meiga (Yamandu Costa),
Mimosa (Yamandu osta), Chamaoque? (Ricardo Herz),
Matutinho (Yamandu Costa e Ricardo Herz), Reencontro
(Yamandu Costa) e El Negro del Blanco (Yamandu Costa).
Serviço: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros), R. Paes Leme, 195. Domingo
(05), às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Reflexões
Algo novo está acontecendo

Você está pronto? Algo novo está se revelando e assim, decida
que é algo maravilhoso, que faz parte do seu propósito maior e
que o preenche de maneira que você não imaginara. Defina a sua
intenção agora, e, então, esteja aberto para como é manifestar.
Apenas mantenha os pensamentos e sentimentos de sua revelação.
Este é um Universo abundante, há o suficiente para todos e isto o
inclui. Você é digno de coisas maravilhosas e o Universo está lhe
dizendo isto de muitas maneiras. Preste atenção ao chamado do
Espírito, mostrando-lhe o caminho e aproveite esta fase criativa
que é cheia de muitos potenciais. Pensamento para hoje: Faça
alguma magia. Seu mundo está cheio de muito potencial. Aceite
este dom tangível do espírito e crie de maneira grandiosa. E assim
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

(14/09), são os artistas convidados. A série vai ser encerrada
com uma 12ª apresentação com
Dani junto com sua banda, para
a gravação de DVD, previsto
para novembro em local a ser
definido.Dani Black é cantor,

Intrigas
Devido ao sucesso a peça “O Leão no
Inverno” fará mais três sessões nos dias
03, 04 e 05 de agosto. A direção é de
Ulysses Cruz e o elenco conta com Regina
Duarte, Leopoldo Pacheco, Caio Paduan,
Filipe Bragança, Camila dos Anjos, Michel
Waisman e Sidney Santiago. A montagem
tem texto do americano James Goldman
(1927 – 1998) e traz uma estória que envolve as intrigas que ocorrem no castelo
do Rei Henrique II, da Inglaterra, quando
sua família se reúne para as celebrações
de Natal. A produção está indicada em
três categorias do Prêmio Shell: Melhor
atriz com Regina Duarte, Melhor Figurino
e Melhor Música.
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba 740,
Campos Elíseos. Sextas e sábados às 21h e domingos às 19h,
Sessões Extras: 03, 04 e 05 de agosto. Ingressos: Sextas: Plateia - R$ 70 e R$ 35 (meia) Balcão/Frisas, R$ 50 e R$ 25 (meia),
sábados e domingos: Plateia - R$ 80 e R$ 40 (meia), Balcão/
Frisas, R$ 60 e R$ 30 (meia).

LOTERIA - Se você ganhou na loteria, lucros
inesperados e vitórias. Se apostar e não ganhar,
perdas e decepções. Números da sorte: Aposte
nos números, bilhetes ou jogos de seu sonho.

Simpatias que funcionam
Afastar o ex da pessoa: Simpatias que funcionam
amada: Pegue treze torrões de sal grosso e coloque-os
num copo com água, tampando com um pires branco.
Deixe por treze horas junto com o nome um papel com
o nome do ex. Depois disso, jogue essa água numa
encruzilhada bem longe da sua casa e quebre lá o copo,
ofertando tudo ao Guardião das Encruzilhadas. Deixe
tudo no local e saia sem olhar para trás.
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)
Peixes
(19/2 a 20/3)

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

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

Dicionário dos sonhos

Receberá o apoio que precisa para
realizar um desejo. É preciso agir em
parceria para aquilo que se deseje
conquistar neste oitavo mês do ano.
Ouça um conselho que lhe será dado
por pessoas à sua volta e tome atitudes para evitar problemas depois da
uma da tarde. 39/539 - Azul.
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A casa,
repleta de
itens
natalinos
Superfície
externa
da cúpula
(Arquit.)
A forma
da argola

Academia do Exército em
Mata Cristo (?), Resende
(RJ)
alagadiça postal do
Afetação
(bras.)
Rio

Problema que pode
Matéria
afetar usuárias de
do fundo anticon- Terreno
de lagoas cepcional de igrejas

Caneta,
em inglês
Tempero
de peixes
Ex-jogador
lusobrasileiro

A figura
do funil
Santa
(abrev.)
Tecnologia da Informação
(abrev.)

O cabelo
bem
tratado
Audácia;
arrojo

"Castelo
(?)-TimBum",
programa

Billy (?),
cantor

Planta
com que
Maria
lavou os
pés de
Jesus
(Bíblia)
Rebanho
de gado
miúdo
Cômoro;
outeiro

Astatínio
(símbolo)
(?) Rudd,
ator (Cin.)

Órgão da ONU para a
Saúde (sigla)
(?)-à-porter: roupa
comprada em lojas
Tabaco paÁcido que
sintetiza
ra aspirar
proteínas
502, em
(sigla)
romanos
Cirque (?)
Soleil, companhia canadense
Documento
essencial
para venda
do carro

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 31 de Julho de 2018. Dia de Santo Inácio de Loyola,
São Fábio, São Germano, São Demócrito, e Dia do Anjo Umabel,
cuja virtude é a amizade. Dia Mundial do Orgasmo. Aniversário
da atriz Geraldine Chaplin que faz 74 anos, o ator Wesley Snipes
que nasceu em 1962 e o ator Dean Cain que nasceu em 1966 e a
modelo Ana Claudia Michels que faz 37anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa sensível e ponderada,
mostra muita vontade diante dos assuntos da mente, da espiritualidade e das tradições. Fica um tanto desconfortável diante das
indecisões ou da agressividade dos outros, mas em geral é paciente
com tais atitudes quando quem as manifesta é alguém por quem
possui afeto. É um pai ou mãe muito atuante e normalmente possui
alto grau de fertilidade e considerável apetite sexual. Os relacionamentos e companhia de amigos são muito importantes. No lado
negativo tem a tendência a oscilação de humor, sendo inclinado a
ser facilmente ferido pelos outros.

BANCO

39

Solução
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Aquário
(20/1 a 18/2)

O dia é excelente para fazer acordos
e acertar condições. Tente realizar
algo que não deu certo antes usando
a dedicação, o esforço e fazendo a
intermediação necessária. É tempo
de novas uniões e parcerias enquanto
o Sol estiver na casa sete em Leão.
79/379 – Branco.

Favorecidos os assuntos ligados à
arte, à estética e à beleza, sendo
o momento ideal também para
usar o senso prático que fica em
alta. O entusiasmo nas relações o
leva a conquistar e a encantar as
pessoas próximas nesta semana.
12/712 – Azul.

Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios,
363 - Bom Retiro. Telefone: 3221-4704. Quintas e sextas às 20h,
sábados às 18h. Entrada franca. OBS: Haverá sessão extra da
peça no dia 8 de agosto (quarta-feira). No dia 1 de setembro
(sábado) não haverá apresentação.Até 22/09.
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Uma decisão precisará ser tomada,
não deixe para depois, resolva tudo
agora. Uma fase de intensa emoção
o leva a expor tudo o que se passa
no seu fundo do seu ser. O dia é bom
para os interesses imobiliários, bom
gosto na decoração e ótimo senso
estético. 75/675 – Escuras.

O contato com as pessoas será importante para sua paz, harmonia e
tranquilidade. O dia é muito propício
é bom para tratamento de saúde e
o restabelecimento das energias
vitais. Os desejos serão realizados
devido ao senso prático mais apurado. 29/229 - Branco.

Estreia dia 2 de agosto a peça “Contrarrevolução”. O espetáculo traz três figuras presas em um ambiente inóspito. Uma senhora
personificando a Europa apresenta toda a
cultura branca europeia; uma mulher relata
as práticas pedófilas de seu marido; um comandante de um avião se tranca na cabine.
Por meio desses e outros atos, o espetáculo
discuti a ideia frágil da revolução nos dias
atuais. Conduzida entre o pós dramático e
o performático, montagem apresenta seres
aprisionados, numa espécie de aquário. Com
uma dramaturgia apoiada no corpo poético
performático, espetáculo enfatiza a palavra
que se constrói com imagens e textos. Com
Alessandro Hernandez, Amália Pereira e Vera
Monteiro.
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As relações amorosas devem ser mais
fáceis e intensas na parte da manhã
nesta terça. Compromissos materiais
poderão gerar lucros através de
negócios novos. Arrisque-se se precisar, mas antecipe e se proteja das
dificuldades que possam perturbar
o seu dia. 23/523 – Verde.

Está melhorando a situação material e financeira. O crescimento da
autossuficiência e da confiança um
tanto exagerado pode atrapalhar.
Alguém sua volta deve ser ouvida e
isso irá ajudá-lo muito. O melhor será
agir em parceria para aquilo que se
deseje conquistar. 69/469 – Amarelo.

Boas relações sociais ajudarão no
trabalho ainda mais se ele for ligado
à arte, a beleza e estética. A Lua em
Cheia leva a firmeza e inflexibilidade
pelo domínio ajudando a inovar e sair
na frente em situações pioneiras.
De tarde as emoções mais fortes
precisam ser controladas. 68/468
– Amarelo.

Revolução
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Lua Cheia confere determinação, podendo investir em tarefas que exigem
persistência e que envolvam várias
etapas. Aconselhável se deter num
só assunto e ir até o fim dele. O seu
conforto pessoal deve melhorar na
busca de maior segurança material.
47/547 – Azul.

Seu modo de encarar os compromissos terá que ser sacrificado por causa
de alguém. Cumpra as obrigações
e não deixe as situações difíceis
estourarem em suas mãos. O dia é
excelente para fazer acordos e acertar condições sendo menos teimoso
e mais flexível. 65/765 – Azul.

Serviço: Bona, R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, tel. 3812-8400. Quintas, sextas e sábados,
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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As atividades ligadas ao conhecimento e assuntos culturais são as mais
favorecidas. Dedique-se inteiramente aos assuntos que quer resolver. O
dia é bom para pensar na maioria e
dar apoio a alguém. Evite as viagens
de última hora, trate de sua saúde,
proteja-se. 50/50 – Branco.

“Il Tempo”, o novo single da
banda baiana Vivendo do Ócio, já
está disponível nas plataformas
digitais. O som é um pop rock
dançante, delicioso e cantado
em italiano. É a primeira vez que
eles cantam em outro idioma e
a Itália já é um flerte antigo dos
integrantes. Os irmãos Luca (baixo) e Davide (guitarra) têm pai
italiano e foram influenciados por
vários artistas de lá como Adriano
Celentano, Lucio Battisti, Lucio
Dalla, Mina, Fabrizio de André e
outros. O clipe é um espetáculo
à parte. Dirigido por Davide Bori,
Luca Bori e Rodolfo Craia, foi produzido com um acervo pessoal
de filmes em Super 8, cenas dos
anos 60 e 80, recuperadas graças
à colaboração de amigos na Itália.
Para assistir: ( https://youtu.be/
nmdt41x2hqU).

último trabalho, Dilúvio, teve
duas indicações ao Grammy
Latino e ao Prêmio da Música
Brasileira 2016.
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Procure cumprir metas com dedicação para que sua vontade de realize
neste seu dia favorável da semana.
O senso de prático fica em alta e a
tendência será manter a postura adotada com muita firmeza nas decisões.
Cuide da sua saúde e restabeleça
suas energias. 45/345 – Verde.

Nota

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

Esta terça é o vigésimo dia da lunação. Este é um período favorável a uma espécie de retiro, em que prevalece a
subjetividade e podemos estar mais atentos ao que se passa no íntimo, exercendo menos controle sobre os fatos
externos. Assim, podemos nos atrasar muito em algum encontro, passar por toda a sorte de imprevistos, fazer
negócios que não corresponderão às expectativas ou compras que não atenderão ao que esperávamos. No final
do dia, os eventos que não estavam pré-programados fogem à expectativa inicial; aconselhando que se evitem
iniciativas para aquilo que queiramos que saia exatamente conforme se esperava.

guitarrista, violonista e compositor, suas músicas já foram
gravadas por Ney Matogrosso,
Maria Gadú, Elba Ramalho,
entre outros. Figura entre os
nomes de destaque da nova geração da música brasileira. Seu

3/pen. 4/cone — domo — paul. 5/nardo — ocean.

Horóscopo

Dani Black antecipa seu novo repertório ao lado de convidados especiais, entre eles Filipe Catto,
Maria Gadú e Chico César.

