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Esta quinta é o quinto dia da lunação. Lua em mau aspecto com Vênus pode fazer surgir difi culdades nas relações. A 

Lua fi ca fora de curso durante toda a manhã até ingressar em Libra a tarde às 12h38 e o resto do dia deve ser de mais 

harmonia e cooperação. A noite promete ser mais divertida e bem animada. A Lua faz bons aspectos com Marte e com o 

Sol que aumenta a energia e dá grande vitalidade. Bom para terminar o dia fazendo aquilo que foi preparado durante os 

primeiros dias da semana. Tudo o que foi preparado pode ser realizado até o fi nal da semana, sem medo, pois vai dar certo. 
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Aproveite para realizar mudanças 
necessárias no trabalho, se não ob-
teve ainda bons resultados. Haverá 
uma boa disposição pela infl uência 
positiva da Lua, do Sol e de Marte. 
Qualquer alteração na rotina deve 
ser planejada, devagar e ser reali-
zada de forma bem-feita e pensada. 
67/567 – branco.

Os sentimentos estimulados darão 
uma forte energia pela manhã e 
maior força de vontade para obter as 
metas que foram traçadas nos dias 
anteriores. A Lua em Virgem fi ca fora 
de curso até depois do meio dia, por 
isso é melhor não esperar demais 
dos acontecimentos de manhã. 
57/457 – azul. 

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores pessoais. Faça as melhorias 
necessárias cuidando melhor do 
lar e das pessoas que vivem nele. 
É uma fase importante para curtir 
o ambiente e rever amigos que es-
tavam afastados. 72/372 – amarelo.

Muita disposição e energia pela 
manhã com o bom aspecto entre a 
Lua, Sol e Marte. Bom para exercícios 
físicos e para iniciativas em geral. 
A Lua em Virgem fi ca fora de curso 
de manhã, por isso é preciso evitar 
a impaciência e não mudar nada 
na rotina até depois do meio dia. 
67/667 – azul.

Com o Sol em seu signo uma situação 
pode começar a se modifi car no setor 
material, um dinheiro a mais vai 
chegar depois do aniversário. A noite 
promete ser mais divertida e bem 
animada. A Lua faz bons aspectos 
com Marte e com o Sol que aumenta 
a energia e dá grande vitalidade. 
54/454 – amarelo.

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos nesta metade 
de agosto. O relacionamento social 
poderá trazer soluções que estão 
sendo esperadas há muito tempo. 
56/856 – cinza.

Lua em mau aspecto com Vênus 
pode fazer surgir difi culdades nas 
relações. A Lua fi ca fora de curso 
durante toda a manhã até ingressar 
em Libra a tarde às 12h38 e o resto 
do dia deve ser de mais harmonia 
e cooperação. Neste momento é 
necessário cuidar das questões 
materiais. 66/566 – azul.

A Lua em Virgem fi ca fora de curso 
toda a manhã, por isso é melhor 
não esperar demais dos aconteci-
mentos e nem mudar nada na rotina 
no fi nal desta quinta-feira. Novas 
perspectivas e desejos acalentados 
há tempos se realizarão em breve. 
76/376 – marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos. Precisa se integrar a novas 
ideias e aos ambientes novos que 
estão surgindo no seu dia a dia. 
Mesmo assim, pode haver excessiva 
meticulosidade pela manhã. 15/515 
– branco.

Uma associação poderá ser inicia-
da neste momento ou passar por 
alguma alteração. Aguarde depois 
que o Sol for para Virgem, seu signo 
oposto, deverá logo decidir-se sobre 
alianças, parcerias e sociedades. 
Uma união sentimental poderá ser 
alterada em breve. 86/886 – azul.

Não é um bom período para começar 
algo que ainda desejamos desenvol-
ver e ver crescer. Se tiver um plano 
em mente espere o momento certo 
para executá-lo. Sempre há uma 
dúvida quanto tem que escolher um 
caminho, mas na hora ouça a voz in-
terior e não vai errar 59/459 – violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 27 de Julho de 2017.  Dia de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, São Pantaleão, Santo Aurélio, Santa Natália, São Aurélio de 
Córdoba, Santa Maria Madalena Martinengo, Santa Vivência Generosa, 
e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia Nacional da 

Prevenção de Acidentes de Trabalho, Dia do Despachante e Dia 

do Motociclista. Hoje aniversaria o humorista Paulo Silvino que faz 
78 anos, o ator Benvindo Sequeira que nasceu em 1947, o ex-jogador 
de futebol Marcos Assunção que completa 41 anos e o ator Cássio Reis 
que nasceu em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é idealista e sensível. É uma pessoa 
intuitiva, imaginação fértil e criativa, que impressiona pelas suas ideias 
originais. Às vezes é reservado, excessivamente racional ou distante, mas 
na verdade pode estar escondendo grandes emoções. Pode alcançar a 
prosperidade em todos os setores, tem sonhos proféticos e muita lucidez 
nos atos da vida. Alcança destaque por sua bravura e grandeza; suporta 
o cansaço com muita coragem. No lado negativo pode ser traidor, fraco 
e atacar pessoas indefesas.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para não faltar dinheiro: Após cortar um limão ao 
meio esprema as duas partes até tirar todo o caldo. 
Colocar três moedas de qualquer valor em uma das 
metades e amarre em volta delas uma fi ta branca. Em 
seguida enterre-o num vaso de fl or qualquer. Repetir 
a cada seis meses para nunca faltar dinheiro.
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Últimas apresentações do espetáculo “Pobre 
Super-Homem, Avesso do Herói”. A peça do autor 
canadense Brad Fraser, com releitura de Jean 
Mendonça e inspirada na obra de Caio Fernando 
Abreu e de fotografi as do livro “Flexões, um estudo 
sobre a sexualidade plural”, de André Martins e 
João Zambom aborda de forma poética temas 
como HIV/AIDS e identidade de gênero, assuntos 
ainda tratados como tabus na nossa sociedade 
contemporânea, com o intuito de promover uma 
refl exão crítica sobre essas questões sociais. Na 
peça, David é um artista plástico bem-sucedido em 
crise de criatividade e decide retomar a profi ssão 
de garçom. Shannon é uma transexual infectada 
pelo HIV que sonha em fazer uma cirurgia de 
mudança de sexo. Kryla é uma jornalista bem-

Comédia
Na peça “Os Três Médicos”, um alopata, um 

homeopata e um hidropata disputam entre si a 
primazia da cura de um paciente terminal. Quan-
do ele é dado como morto, engalfi nham-se em 
acusações mútuas sobre qual dos métodos foi o 
causador do óbito. Com Paloma Oliveira, Diogenes 
Peixoto, Ricardo Sequeira, Roberto Francisco, 
Raul Andrade, Orias Elias e Walter Lins.

Serviço: Espaço Cultural Encena, R. Sargento Estanislau 
Custódio, 130, Jardim Jussara, Butantã, tel. 2867-4746. Sá-
bados às 20h30. Pague quanto puder. Até 26/08.

Rock
Luso apresenta o show “Cazuza, o Poeta Está 

Vivo”. A performance traz no repertório as com-
posições do artista amazonense com parceiros 
e hits de Cazuza, uma de suas referências. Com 
“Ynterkallado”, lançado há um ano, o cantor e 
compositor, com sua voz rascante, potente e vis-
ceral vem ganhando mercado na cena musical. As 
canções do artista, comercializadas pela One RPM, 
estão presentes nas principais plataformas digitais.

Serviço:Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Le-
opoldina, tel. 2574-7749. Segunda (31) às 20h30. Ingresso: R$ 40.

Reestreia
Sucesso de público a comédia “Cada Um Com 

Seus Pobrema”, com Marcelo Medici já é con-
siderado um clássico na carreira do ator. Com 
direção de Ricardo Rathsam, Medici interpreta 
oito personagens hilários e surpreende com sua 
agilidade e talento de mudar radicalmente de 
expressão e voz.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados, às 21h e aos 
domingos, às 19h. Ingressos: Sextas, R$ 50  e R$ 70, sábados, 
R$ 50 e R$ 90 e aos domingos, R$ 50 e R$ 80. Até  10/9.

Dia 4 de agosto acontece o show inédito “Eduardo 
Lages Convida”. O maestro do Rei Roberto Carlos, pia-
nista, arranjador e produtor musical, divide o palco com 
a cantora Rosemary em um show inédito, pautado por um 
refi nado repertório que passeia por entre a música popular 
brasileira e pela trajetória de cada um dos artistas. Neste 
projeto, Eduardo Lages, toca seu piano acompanhado pela 
bela voz de Rosemary. Entre um número e outro, Lages 
interage com a plateia e conta memoráveis passagens de 
suas experiências com alguns dos maiores artistas brasi-
leiros com quem já trabalhou. Roberto Carlos faz parte do 
repertório, como também de suas histórias e curiosidades 
reveladas ao público, além de canções compostas pelo 
próprio Lages gravadas por Roberto. Aliás, do repertório 
de músicas gravadas pelo Rei, 19 são do maestro. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. Sexta 
(4) às 21h30. Ingressos: de R$ 80 a R$ 120.

Cena de “Protesto”.

“Protesto”, o novo trabalho do 
Núcleo Artérias tem o objetivo 
de gerar um novo ponto de 
vista imagético e sensorial, o 
grupo convida o público a fruir 
a obra perto dos bailarinos

O Núcleo Artérias observou nos 
últimos anos diferentes práticas 
de transe para a pesquisa que dá 

base a esse espetáculo. Neste estudo, o 
grupo reconheceu princípios físicos co-
muns presentes em muitos rituais, como 
a desorientação do sistema vestibular, a 

vibração de tecidos corporais modifi cando 
o acionamento do sistema nervoso, a repe-
tição de padrões percussivos e práticas de 
chacoalhar para ativar fl uxos emocionais.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
Sexta (28) sábado (29)  às 21h30 e domingo (30) às 18h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
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Maestro do Rei

Cantora Rosemary e Eduardo Lages.

Um Fim
É hora de dizer adeus.
Algo em sua vida está prestes a terminar, pelo menos por enquanto. 
Poderia haver sentimento de tristeza e um vazio profundo, à medida 
que você sente esta decepção ao deixar ir. É importante expressar 
os seus pensamentos e sentimentos de forma criativa para permitir 
o fl uxo de cura.
Saiba que você, como todos os envolvidos, estão cheio de contradi-
ções e de complexidades que são interessantes e você é diferente 
de qualquer pessoa e é digno. Novos amigos positivos e inspiradores 
serão atraídos para qualquer um de vocês que escolha enviar esta 
vibração. Saiba que o que você está fazendo é realmente para o bem 
de todos, mesmo que, às vezes, não se sinta assim.
O Mantra para hoje é: “Estou deixando ir com amor o que precisa ser 
liberado, de modo que eu possa avançar para algo mais signifi cativo 
para mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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sucedida, independente e procura entender as 
relações humanas. Violet e Matt, são proprietários 
de um restaurante onde todas as personagens 
transitam e vivem suas histórias. As personagens: 
Narrador, Benita e Bill, representam as memó-
rias, vivências e consciências das personagens 
durante todo o espetáculo. A história retrata os 
seres humanos, seus anseios e buscas em meio 
a virtualidade, solidão e ao caos da metrópole. 
Com Danilo Miniquelli, Felipe Lima, Fernando 
Benicchio, Keila Ribeiro, Luiza Lio, Renata Peron, 
Ricardo Almeida e Rodrigo Schorts.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela 
Vista. Sábados às 19h e domingos às 20h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15 (meia). Até 31/07.

Espetáculo “Pobre Super-Homem

Avesso do Herói”


