
Serviço: Teatro do Incêndio, R. 
Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 
2609- 3730. Sextas (11 e 18) às 19h30. 
Entrada franca.
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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.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. Lua em Aquário dá maior inclinação para querer se equipar, se modernizar, 

se atualizar dará uma grande vantagem para os setores eletroeletrônico, informática, instalação, automação, celulares e 

portáteis. Pode-se apostar no aumento de consumo de itens de lançamentos recentes. Uma maior necessidade de liberdade e 

renovação pode prejudicar os relacionamentos mais acomodados. Abrir espaço para novas atividades e mais individualidade 

vai ajudar. Esta Lua propicia que nos sintamos livres para demonstrarmos os sentimentos com espontaneidade. Os dramas 

não nos atingem tanto. Abra espaço na vida! Conceda liberdade e se permita liberdade.
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Bom momento para viver intensa-
mente perto de quem lhe seja fi el. 
Controle o ciúme exagerado e a 
carência afetiva que provoca emo-
ções fortes. Aproveite para realizar 
melhorias no ambiente, tanto no 
lar como no trabalho nesta semana. 
55/755 – Vermelho.

Um desejo secreto pode se realizar 
se começar a agir mantendo um novo 
ânimo para sua atividade. Aproveite 
para terminar tudo o que iniciou e 
descartar de sua vida o que não dá 
mais. É tempo de iniciar algo que foi 
preparado para dar lucro no futuro. 
63/663 – Azul.

Evite fazer alguma coisa que gere 
confusão. Muita sensibilidade e a 
intuição e também a busca pelo 
amparo promoverá encontros 
com amigos e trará boas soluções 
para aquilo que vem limitando as 
realizações. Haverá propensão à 
agitação e ansiedade no começo do 
dia. 31/831 – Amarelo.

Ainda podem surgir difi culdades, 
mas nada que não possa ser resol-
vido. Terá solução para uma grande 
difi culdade com empenho e dedica-
ção. No fi nal do dia será de muito bom 
proveito para os trabalhos criativos 
e para os que dão abertura para se 
inovar.  41/941 – Cinza.

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados e tudo que 
seja inédito e inovador. Fique perto 
do seu amor e evite impor sua von-
tade o que pode abalar a relação. 
Diante de pressentimentos não deve 
deixar de ouvir a intuição para não 
errar. 59/359 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
mudanças, descartando o que está 
superado. Alterações serão bem 
aceitas em seu ambiente. Comemore 
o dia se estiver de aniversário e 
inicie seu novo ciclo de vida depois 
que começar o seu novo ano astral. 
81/381 – Verde.

Poderá iniciar algo novo que já 
estiver preparado. Evite coisas de 
última hora e aquilo que ainda não 
estiver preparado.  No amor, nada 
de querer controlar, impor ou exigir. 
Não é um bom momento para fazer 
cobranças no relacionamento a dois. 
27/227 – Vermelho.

Há maior interesse para a convivên-
cia em grupo, para o trato social e 
para as amizades, do que propria-
mente para os vínculos afetivos. 
Não sofra antecipadamente devido 
a problemas do dia a dia, eles serão 
resolvidos. Mantenha o ânimo e a 
ousadia para alcançar um desejo. 
12/512 – Azul. 

Pode-se apostar no aumento de 
consumo de itens de lançamentos 
recentes. Uma maior necessidade 
de liberdade e renovação pode 
prejudicar os relacionamentos mais 
acomodados. Com a Lua em Aquário 
pode tomar decisões importantes. 
33/433 – Amarelo.

Evite atritos que afastam as pessoas 
de seu convívio e causam difi culdade 
de relacionamento. Não pense muito 
para não perder uma boa chance. 
Mantenha o astral elevado nesta 
terça e tudo ocorrerá bem, numa 
boa sem difi culdades maiores com 
a Lua em seu signo. 67/567 – Azul.

A Lua em Aquário propicia que nos 
sintamos livres para demonstrarmos 
os sentimentos com espontanei-
dade. Os dramas não nos atingem 
tanto. Sua imaginação pode pertur-
bar sua vida. Anime-se, pois, logo 
momentos felizes serão vividos na 
intimidade e no relacionamento 
conjugal. 77/177 – Amarelo.

Com o Sol em Aquário a tendência 
é enfrentar as situações difíceis. 
Mudanças inesperadas podem tu-
multuar a vida afetiva esta semana. 
Mantenha o ânimo e a disposição 
de manhã e termine o que estiver 
realizando mesmo diante de maus 
pressentimentos. 64/664 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 07 de Agosto de 2017. 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 82 anos, o cantor e compositor 
Caetano Veloso que chega aos 75 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 
refl etir melhor. No lado negativo por ser reservado tende a ser mal 
compreendido.

Dicionário dos sonhos
DEUS – É um sonho que tem sempre relação 
com o estado mental e espiritual de quem sonha. 
Rezar a Deus, consolo. Ser abençoado por ele, 
elevação, prosperidade e fortuna. Falar-lhe, 
grande alegria. Vê-lo com as mãos estendidas 
em sua direção, indica riqueza inesperada, sorte 
no jogo. Números de sorte:  05, 15, 56, 89 e 95.

Simpatias que funcionam
Para o marido “acordar” na cama: Frite um 
punhado de amendoins e coloque sobre eles um 
pouco de mel. Depois, coloque 2 pitadas de sal e 
2 pitadas de cravo moído. Dê para ele mastigar 
devagar e tome junto um copo de vinho.

Estreias para este mês
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Rodas de Conversa - 
“A Gente Submersa” 
reúne mestres da 
cultura popular 
e comunidades 
tradicionais do estado 
de São Paulo em 
bate-papos seguidos 
por vivências (breves 
apresentações das 
manifestações)

No dia 11, a Comunidade 
Jongueira de Taman-
daré, de Guaratingue-

tá, é o grupo convidado. Com 
o Mestre Jefi nho e integrantes 
desta família jongueira, esta 
roda de conversa apresenta 
as particularidades do jongo 
desta comunidade. Os inte-
grantes falam sobre a ma-
nifestação que, atualmente, 
é reconhecida como Patri-
mônio Imaterial do Sudeste. 
E fechando a programação 
do mês, no dia 18, a Aldeia 
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3/ars — suã — tas. 4/obus — tori. 5/elali. 8/trólebus.

Obra da exposição Segunda 

Natureza. Foto: Divulgação

Confl itos e dramas
Após uma temporada de 

sucesso no primeiro semestre 
o espetáculo “O Filho da Mãe” 
retorna no dia 11 de agosto. A 
peça busca na comédia e na sátira 
do estereótipo das mães, uma 
forma de abordar temas como 
paixão, carinho e relações fami-
liares. A história se passa em um 
apartamento e gira em torno da 
convivência de uma mãe divorcia-
da com seu fi lho. A trama mostra 
de forma bem-humorada os con-
fl itos e dramas nas mais diversas 
situações vividas entre Valentina 
(Eduardo Martini) e Fernando 
(Guilherme Chelucci). Enquanto 
Valentina é uma publicitária bem 
sucedida profi ssionalmente, mas 
completamente desmiolada e 
apaixonada pelo fi lho, Fernando é 
um recém formado roteirista, que 
está indo para Nova York estudar 
cinema contra a vontade da mãe.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344, 
República, tel. 3255-1979. Sextas às 21h30 
e sábados às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 30/09. 

A banda Metrô formada por Virginie Boutaud 
(vocais), Alec Haiat (guitarra), Yann Laouenan 
(teclados), Xavier Leblanc (baixo) e Dany Roland 
(bateria) está de volta com sua formação original para 
comemorar 30 anos de carreira com o show Olhar 
Ao Vivo. O show conta com a participação especial 
da Banda Autoramas e Ruben Jacobina – parceiro 
na música A Vida é Bela Lalaiá. Para esse show, a 
banda leva ao palco o disco Olhar na íntegra, canções 
do cultuada A Gota Suspensa, o primeiro trabalho 
da banda antes de mudar seu nome paraMetrô, e 
prometem explorar novas pistas musicais trilhadas 
desde o seu reencontro em 2014.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (15) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

“João, o Maestro”
Sete semanas de fi lmagens. Esse foi o plano cumprido pela equipe 

da LC Barreto para o longa-metragem “João, o Maestro” sobre a his-
tória de superação e paixão pela música de João Carlos Martins. A 
história conta que João Carlos era uma criança com sérios problemas 
de saúde. Por conta disso, teve uma infância reclusa. Até que um 
piano entrou na casa e na vida de João. A partir daí surge um garoto 
obstinado que, em poucos anos, se transforma em uma das maiores 
promessas da música erudita mundial e chegou a ser considerado 
um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. Uma série de 
acidentes passam pela vida do músico e fazem com que ele se afaste 
do piano gradativamente até que um último acontecimento brutal 
interrompe sua carreira de pianista. Como João nunca desistiu, 
seguiu em frente, descobriu a regência, se tornou maestro e segue 
superando todas as difi culdades por amor à música.Com direção 
de Mauro Lima, o fi lme estreia em todo o país no dia 17 de agosto. 
Com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes, Caco Cio-
cler, Fernanda Nobre, Davi Campolongo, Catherine Sansone, Caio 
Laranjeira, Matheus Guerra, Rafael Trombeta, Rennan Rodrigues, 
Joca Andreazza, Edu Guimarães, Junior Lopes, Eder Giaretta, Giulio 
Lopes, Ondina Clais, entre outros.

Comunidade Jongueira de Tamandaré

Cultura popular
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Wassu Cocal apresenta sua 
dança Toré. Neste bate-papo, 
a comunidade indígena fala 
sobre suas tradições, mantidas 

em agrupamento na cidade de 
Guarulhos, onde mantém os 
costumes, sagrados e profanos, 
indígenas.

Pop/rock

Deus te ama!
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba... ... 
Que se colocar pra baixo não é a 
resposta. Por que você faria com 
você o que Deus jamais faria com 
você? As poucas coisas que você 
não “faz certo” (o que quer que 
isso seja) não podem se compa-
rar com as coisas em que você 
se sobressai. Você sabe disso? 
Você é bom, você é cuidadoso, 
você é generoso, você é sensível, 
você é misericordioso, você é 
clemente, você é mais aceito 
do que imagina, e mais amoroso 
do que acredita ser. Agora... o 
que mais? Tente compreender 
isto: Você está indo muito bem. 
Mais do que “muito bem”. Você 
é excelente. Você é magnífi co, 
você é maravilhoso! E Deus o 
ama muitíssimo!
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.

Refl exões

A Viagem de Fanny estreia 
no dia 10 de agosto nos cine-
mas e conta a história de uma 
menina que, com seus 12 anos 
já é muito teimosa e sobretu-

do, uma jovem corajosa, pois 
vive escondida num lar dis-
tante de seus pais, cuida das 
duas irmãs mais novas. Tendo 
que fugir precipitadamente, 
Fanny se coloca à frente de 
um grupo de 8 crianças e 
inicia uma perigosa viagem 
através da França ocupada 
para chegar à fronteira com a 
Suíça. Entre medos, gargalha-
das e encontros inesperados, 
o grupinho aprende o que é 
independência e descobre 
o valor da solidariedade, do 
trabalho de equipe e principal-
mente da amizade. Destaque 
da programação do Festival 
Varilux de Cinema Francês 
e do Festival Judaico. Com, 
Cécile de France, Léonie 
Souchaud, Fantine Harduin.

A Viagem de Fanny


