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O espetáculo
“Arrufos”, do Grupo
XIX de Teatro aborda
questões sobre o amor
em diferentes épocas e
concepções

Co-Criação. Houve uma transformação em seu processo de
co-criação. Vocês estão se tornando mestres ao entender o
poder e a magia no processo de criação, enquanto jogam uns
com os outros neste tabuleiro da vida. À medida que você
aprende a confiar no poder da ordem divina e no tempo
da criação e em sua própria intuição sobre quando agir,
quando esperar e quando abandonar o barco, descobrirá
que a vida fica mais fácil. Tudo começa com a transformação
de pensamentos e crenças não-sustentáveis, confiando e
sabendo que você é digno de receber. O Universo conspira
com você para criar seus sonhos; cabe a você permitir e
aprender a seguir o fluxo. Preste atenção à sincronicidade,
pois é aqui que o destino se revela para encontrá-lo e confie
que o seu eu superior tem o seu apoio, pois estes são os
momentos em que as coisas se revelam perfeitamente com
base em sua mentalidade de quatro corpos. Pensamento
para hoje: Confie em seu processo criativo e permita que
o seu destino se revele para você.Você adquiriu clareza
na compreensão de que o Espírito tem muitas maneiras
de responder aos seus pedidos e este conhecimento traz
com ele a sabedoria e a magia da criação em sua melhor
forma. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil
São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro,
tel. 3113-3651. De quarta a segunda das 9h
às 21h. Entrada franca. Até 15/10.

Antes de irritar-se, veja se a situação
ainda pode ser favorável a você nesta
terça, dia do seu astro Plutão. Há
males que acabam trazendo vantagens e benefícios mais tarde, não
se desespere diante dos problemas
deste momento que logo passam.
45/445 – Cores escuras.

Um dia de muita atração para o amor
e para a relação a dois que serão
felizes. O dia é muito propício para
tratar e contrair casamento, iniciar
ou continuar viagens longas. Se
estiver só, poderá conhecer alguém
e se apaixonar, mas evite fazer isso
apenas para provocar ciúmes em
alguém. 17/517 – Verde.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria
e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la,
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tornarão realidade. Números de sorte: 20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para conquistar um homem: É necessário saber a data
de nascimento da pessoa que você está interessada, para
consultar o anjo da guarda: Materiais: 1 copo com água,
1 colher de sopa de açúcar, 1 pedaço de papel branco,
lápis e 1 vela de 7 dias. Modo de preparo: pegue o papel
e escreva com o lápis o nome da pessoa que você tem
interesse. Em seguida, escreva seu nome acima do nome
da pessoa amada. No copo com água acrescente o açúcar
e mergulhe o papel com os nomes. Acenda a vela de 7
dias e faça uma oração em nome do anjo da guarda da
pessoa amada para que ele entenda que você a quer
bem. Dessa maneira, ele te ajudará a alcançar o objetivo.

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)

A Lua geminiana mesmo fora de
curso propicia diversões, shows,
espetáculos, o convívio em lugares
de lazer vive um clima propício.
Uma chance inesperada virá precisa
estar preparado para aproveitá-la.
De madrugada, sono regenerador
e emoções restauradas. 35/335 –
Amarelo dourado.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O final do dia promete tranquilidade e sono reparador com a Lua
minguando. Mantenha as emoções
sobe controle e as situações difíceis
irão se acalmar. Uma nova etapa
começa na carreira profissional, com
chance de reconhecimento público.
27/527 – Marrom.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Resolva agora os impasses que
poderão surgir se não fizer nada. O
vigor e a boa disposição ajudam a
realizar viagens e passeios. Saia da
rotina e viva sua liberdade. Durante
todo o dia deve evitar decisões, ainda
mais de última hora ou improvisadas.
21/521 – Rosa.

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 Sol em direção a casa três terá
ajuda para preparar mudanças, mas
pode fazê-lo cometer extravagâncias. Controle os gastos a mais para
levar adiante seu plano de elevação
traçando metas e objetivos novos. À
noite, conversações, contatos e bom
entretenimento. 16/416 – Branco.

Fé e alienação

O músico Fábio Zanon.

O grupo de músicos da OSESP, formado por Cláudia Nascimento (flauta), Ederson Fernandes (viola), Suelen Sampaio
(harpa), Adrian Petrutiu (violino), Adriana Holtz (violoncelo)
- será acompanhado por Fábio Zanon (violão) e executará
peças de Heitor Villa-Lobos (Cinco Prelúdios para Violão e
Quinteto de Cordas) e Claude Debussy (Sonata para Flauta,
Viola e Harpa).
Serviço: Pinacoteca de São Paulo, Praça da Luz, 2, Luz, tel. 3324-1000. Quarta (29)
às 19h30. Entrada franca.

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

Bons momentos, alguns muito felizes
no amor e nas amizades. Com o Sol
transitando junto com a Lua na casa
quatro em Leão, aproxime-se da família e resgate situações deixadas para
trás no passado. Apenas cuidado com
a arrogância, que pode aumentar.
18/318 – Azul.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça
da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. Quintas
(16 e 23), sextas (17 e 24), sábados (18 e 25)
e domingos (19 e 26), às 19h15.

Valéria Mendonça

Esta terça é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua em Gêmeos fica fora de curso desde as 04h56 da manhã durante
todo o dia até ingressar em Câncer na madrugada de quarta-feira. Lua em Gêmeos fora de curso aconselha a não
esperar demais das situações e evitar qualquer mudança na rotina no resto do dia. Entretanto, depois do meio dia,
Vênus em mau aspecto com a Lua leva a preguiça e insatisfação nas relações sociais. Mesmo assim, tudo que parecer
com jeito de novidade tende a ser interessante durante esta terça-feira. A Lua fica fora de curso até o final do dia,
sendo melhor seguir a rotina e evitar esperar demais das coisas na noite desta terça-feira.
Através do apoio que passa a receber de pessoas com quem trabalha
obterá aumento dos resultados
práticos para melhorar sua vida. O
final da tarde desta terça de lua nova
deve ser agradável. Para conseguir
o que deseja, precisa de ajuda e do
apoio daqueles que estão próximos.
49/249 – Verde.

Mara Helleno.

As manifestações de elogio e do
aplauso além do reconhecimento
terão lugar de destaque. Um ótimo
astral, mas não alimente desejos
impossíveis que acabam provocando
decepções. Viva dentro da realidade
sem mudar o seu dia a dia mesmo
que tenha motivo para isso. 26/426
– Amarelo.
Logo irá viver um novo ciclo de
vida, com novas oportunidades
e muita motivação. O final do dia
com a lua nova é muito propício
para novas relações e amizades
serem conquistadas. As emoções
podem ser desanimo e frustração
com a Lua fora de curso todo o dia.
98/198 – Verde.
Mudança profissional ou social
tende a tumultuar a vida afetiva e
descontrolar seu ritmo de vida. A
persistência e a coragem aumentam
e ajudam a resolver dificuldades.
Controle a tendência a paixões
fulminantes e perigosas que podem
perturbar sua vida. 96/496 – Azul.

Não deixe ocorrer rompimento que
afasta a chance de felicidade e traz a
solidão. Seja otimista nesta entrada
de lua nova e saiba adaptar-se a mudanças na relação íntima, mesmo as
mais difíceis. O final do dia não é bom
para decisões em assuntos práticos
e materiais. 56/756 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Agosto de 2018. Dia de São Caetano, São Sixto II e
companheiros, Santo Alberto de Messina, São Agatângelo, e Dia do
Anjo Habuhiah, cuja virtude é a nobreza. Hoje aniversaria a atriz Yoná
Magalhães que faz 83 anos, o cantor e compositor Caetano Veloso que
chega aos 76 anos e o ator Raul Gazolla que nasceu em 1955.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste grau é analítico, ponderado, muitas vezes
crítico e concentrado nos seus próprios interesses. Gosta de ler, buscar
informações e também se interessa por assuntos espirituais. Terá mais
possibilidade de êxito com a aplicação da inteligência, obtendo resultados
práticos, menos abstratos ou especulativos. A cura é um de seus mais
importantes interesses, e o tempo excessivo vivido nas grandes cidades
pode obscurecer-lhe temporariamente as ideias. Necessita dos ambientes
naturais ou campestres para refletir melhor. No lado negativo por ser
reservado tende a ser mal compreendido.
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.

O fundamentalismo religioso, a
alienação e a fé são questões levantadas no espetáculo “Mateus, 10”
ao traçar a trajetória e um pastor
obcecado pelo texto bíblico que
deseja formar uma nova doutrina.
Na história, Otávio é um pastor que
entra em crise com sua atividade,
quando se apega de forma quase
obsessiva a uma passagem da bíblia
em que Jesus renega sua família,
mãe e irmãos, em função dos seus
seguidores e discípulos. A partir
de então, passa a desenvolver e a
pregar uma nova doutrina. O desejo
obsessivo de negar o conhecido em
função do novo, o leva à beira da
loucura. Para instaurar uma nova
ordem ele precisa de um fato que
mude os rumos da sua vida, e é a
partir dessa atitude é que a trama
se desenrola. Com Alexandra Tavares, André Capuano, Amanda Lyra,
Clayton Mariano, Ligia Oliveira e
Vitor Vieira.
Serviço: Oficina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro. Terças
e quartas às 20h. Entrada franca. Até 05/10.
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Ator que brilhou no Fielmente
Teatro de Revista, no Cinema e na
TV, faria 100 anos em 18/10/2015
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3/ars. 4/baal. 5/ceifa. 7/atalaia. 8/abaratar — aerossol — emulador — reagente. 11/grande otelo.

Horóscopo

A potência dos traços de Athos
Bulcão na azulejaria, nos desenhos,
na pintura, nas fotomontagens, nos
cenários e figurinos e na estreita
relação que o artista estabeleceu
entre arquitetura e arte pode ser
conferida e vivenciada a partir de 1o
de agosto. O universo é riquíssimo,
que no Memorial da América Latina,
tem um de seus mais notáveis painéis
de azulejos, será exibido na mostra
“100 Anos de Athos Bulcão”, que comemora o centenário de nascimento
do artista e propõe um profundo
mapeamento e imersão na diversidade de seus trabalhos e técnicas. A
exposição oferece a possibilidade de
conhecer o processo de produção,
são mais de 300 trabalhos, alguns
inéditos, realizados entre os anos
1940 e 2005. Obras de artistas mais
jovens que direta ou indiretamente
foram influenciados por Athos também serão apresentadas.

à plateia suas diferentes
experiências amorosas. Com
Juliana Sanches, Paulo Celestino, Janaina Leite, Rodolfo
Amorim, Ronaldo Serruya,

Concerto

Co-Criação

Azulejaria

Cena da peça “Arrufos”.

uma das meninas e um dos
garotos, um amor inviável
pela diferença social entre
os dois. Já no século XX, seis
personagens confidenciam
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Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas,
360. Terças às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 11/12.

s ingressos são gratuitos e começam a
ser distribuídos às 9h
do dia do evento. Em cena,
três histórias, em épocas
diferentes, são contadas.
Misturam-se os tempos para
que o espectador entenda
como surgiu o ideário do
amor romântico e a quem
serve essa construção. No
século 18, um pai agoniza no
leito de morte rodeado pela
esposa, a filha, a amante, um
empregado e um padre. No
século XIX, três meninos se
encontram em um cemitério
para declamar poesias. Paralelamente, três meninas
conversam depois de voltarem de um baile de gala. Um
romance se instaura entre
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Depois de percorrer todo o Brasil, e ter lotado os
teatros pelos quais cada ator passou, estes consagrados
comediantes resolveram juntar o que cada um tem de
melhor e montar um espetáculo que promete agradar
a todos. Idealizado pelos comediantes Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques
e Thiago Ventura, O Stand Up mais aguardado do Ano
busca ampliar a divulgação do gênero, servindo como
um ótimo programa cultural para os paulistas.O termo
Stand Up Comedy ou Comédia em Pé é um espetáculo
de “cara limpa”, em que o comediante apresenta suas
próprias piadas com texto autoral e geralmente de
observações feitas pelo cotidiano. Com Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques
e Thiago Ventura.

Jonatas Marques

Amanda Louzada

Épocas de amor

67

