
Kell Smith apresenta show mostrando que não há 
nada mais contemporâneo e alinhado com o grito atual 
do empoderamento que a sua música. O set list do show 
é composto por músicas como os dois primeiros singles 
“Respeita as Mina” e “Era Uma Vez”, uma das mais toca-
das nas rádios de todo o Brasil, “Passarinhos” (Emicida), 
“Trem Bala” (Ana Vilela) e “Alô Alô, Marciano” (Elis 
Regina), uma de suas grandes inspiradoras. Os músicos 
que acompanham Kell no palco são Bruno Alves (tecla-
do, arranjos e direção musical), Cuca Teixeira (bateria), 
Mello Jr (guitarra e violão), Fernando Rosa (contrabaixo), 
Fabio Menez (backing vocals).

Serviço: Mirante 9 de Julho, R. Carlos Comenale, s/n, tel. 3111-6330. Domingo 
(3) às 17h. Entrada franca.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo dia da lunação. Lua em mau aspecto com Saturno tende a deixar o começo do dia mais pesado. 

Podemos nos sentir cobrados e desanimados devido ao excesso de compromissos. No comecinho da tarde será possível 

encontrar mais suavidade. A Lua em bom aspecto com Júpiter pode trazer novas oportunidades. A noite deve ser de 

movimento e pode atrapalhar o sono. A Lua em bom aspecto positivo com Marte dá boa disposição. Bom usar a energia 

através da sexualidade ou atividades físicas pode ser uma boa saída. A Lua em aspecto com Urano pode trazer boas ideias.
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Pela manhã clima mais tenso e 
sujeito a confusões, enganos e dis-
trações que podem levar a erros de 
julgamento e equívocos.  E cuidado 
ao assumir compromissos, naquilo 
que pode mudar os rumos do dia a dia 
de forma danosa. 78/578 – Branco.

Este dia é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens, 
mas pode prejudicar a saúde. Ao co-
meçar a noite haverá boa disposição 
e energia. Pode haver aumento da 
excitação de forma agradável com 
abertura para viver situações novas. 
52/152 – Azul. 

Lua provoca pela manhã nervosismo 
causado por imprevistos, além de 
muita ansiedade e agitação. Pode 
haver confrontações e humor mais 
pesado. No comecinho da tarde será 
possível encontrar mais suavidade. 
A Lua em bom aspecto com Júpiter 
pode trazer novas oportunida-
des.17/217 – Bege. 

O Sol indo para a casa da família 
no próximo mês de setembro, o 
aproxima do seu ambiente. Cuida-
do, antes disso a insatisfação pode 
fazê-lo cometer extravagâncias e 
trazer perdas. A noite deve ser de 
movimento e pode atrapalhar o sono. 
96/896 – Verde.

Organize tudo e a vida fi nanceira 
poderá melhorar. No fi nal da tarde, 
pouco antes das quatro até cinco e 
meia período mais tenso, sobretudo 
nas relações de parceria. O humor 
agradável a noite dá abertura para 
viver situações novas que irão 
despertar maior interesse. 97/397 
– Amarelo. 

Tenha cuidado ao assumir compro-
missos e naquilo que pode mudar os 
rumos do dia a dia de forma danosa. 
Bom período para cuidar do corpo e 
da saúde. Começa a viver um novo 
ciclo, com novas oportunidades e 
maior motivação no fi nal do dia. 
77/877 – branco.

A Lua em bom aspecto positivo com 
Marte dá boa disposição. Bom usar 
a energia através da sexualidade ou 
atividades físicas pode ser uma boa 
saída. Controle-se para evitar certo 
desequilíbrio nas fi nanças que pode 
afetar o bom humor. 17/317 – Cinza.

O seu trabalho é realizado de modo 
positivo e com maior produtividade 
nesta metade de semana. O momen-
to pode ser mais tenso nas parcerias 
e relações conjugais. Mudança no 
ambiente a noite tendem melhorar 
a relação afetiva e a felicidade con-
jugal. 99/199 – Azul.

Mantenha a calma para evitar um 
rompimento brusco com quem ama. 
Não confunda a criatividade com uto-
pias, mantenha seu lado prático pela 
manhã. O dia pode trazer doenças, 
preocupações insônias e aborreci-
mentos familiares ou profi ssionais. 
46/446 – Marrom.

Há uma tendência e dar atenção 
a assuntos que trarão prejuízos. 
Abra espaço para novidades, sem 
abrir mão do que está dando certo 
em sua vida neste momento. Maior 
poder de atração e facilidade para a 
relação íntima que trará intensa feli-
cidade a dois na noite desta quarta. 
44/244 – Azul.

Cuidado com atritos pessoais devido 
ao desgaste que isto provoca para 
sua imagem. A concentração fi cará 
prejudicada no começo do dia. Bom 
usar a energia através da sexuali-
dade ou atividades físicas pode ser 
uma boa saída. A Lua em aspecto 
com Urano pode trazer boas ideias. 
65/465 – Verde.

O mau aspecto de manhã causa ner-
vosismo e agitação. A concentração 
fi cará prejudicada, mas melhora à 
tardinha e à noite.  Aumenta o seu 
interesse pela vida, pela relação a 
dois, podendo demonstrar aberta-
mente os seus sentimentos na noite 
desta quarta. 08/808 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Agosto de 2017. Dia de São Cesário, Santo Adauto, 
São Gaudêncio, Santa Rosa de Santa Maria, São Ricardo Martinho, 
e Dia do Anjo Caliel, cuja virtude é a inteligência.  Hoje aniversaria 
o ator Nelson Xavier falecido dia 10 de maio completaria 76 anos, o 
cantor Márcio Greick faz 70 anos, a atriz e modelo Cameron Diaz que 
nasceu em 1972 e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol 
nascido em 1996.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é sociável, charmoso e gosta de fazer 
com que as pessoas se sintam felizes. Prático e meticuloso é efi ciente 
no seu trabalho. Artístico, amigável, criativo pode ser bem sucedido em 
trabalhos ligados as artes plásticas, design, música ou teatro. Costuma 
ser forte e combativa durante os momentos de adversidade. O carisma 
e certa irreverência são algumas de suas mais poderosas armas para 
vencer as difi culdades. Gosta de tudo muito bem defi nido e evita agir 
antes de ter uma visão sufi cientemente clara da situação. Têm um forte 
senso de justiça e uma fé inquebrantável. No lado negativo pode ser 
muito crítico consigo mesmo e também com os outros.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais e 
contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria de 
vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta a sua: 
negócios devem ser evitados. Sendo de sua cor: riqueza 
e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 45, 82 e 86.

Simpatias que funcionam
Para ter as fi nanças abençoadas: Coloque 1 
punhado de sal grosso, 3 litros de água e 100ml de 
desinfetante de pinho num balde. Umedeça 1 pano 
nessa mistura e passe pelo chão de sua casa, come-
çando na porta dos fundos até à porta de entrada. 
(Se precisar faça mais mistura) Enquanto isso, repita 
mentalmente: “Purifi co meu lar e nele impera a fartura, 
em nome das almas benditas”. Reutilize o pano e o 
balde normalmente depois de lavados.
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Cena do espetáculo infantil “João e o pé de feijão – O Guarda Histórias”.

Infantil
Adaptado e dirigido por Max Oli-

veira, o espetáculo infantil “João e o 
pé de feijão – O Guarda Histórias”, 
conta a história de João, e as perso-
nagens Lucy, uma garota hiperativa, 
e Philip, um antigo funcionário da 
casa onde a menina vive. A história 
começa quando Lucy anda por to-
dos os cômodos da casa em busca 
de seu gatinho e encontra Philip 
procurando a chave de um velho 
guarda-roupas. O que Lucy logo 
descobre é que o guarda-roupas 
não é somente um móvel, mas um 
“guarda-histórias” que pode levá-la 
a viver aventuras incríveis. A primei-
ra aventura é a famosa história de 
“João e o Pé de Feijão”. De dentro do 
guarda-roupas surgem elementos 
cenográfi cos e adereços utilizados 
na montagem. Com Natália Foschini 
e Fabrício Molinágil.

Serviço: Teatro Jardim Sul, R. Itacaiúna, 
61, Vila Andrade, tel. 3779-3965. Aos sábados 
às 16h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 
Até 30/09.

O grupo ComoCanto.

Dois locutores de um pro-
grama de rádio apresen-
tam e comentam fatos e 

curiosidades que caracterizam 
o samba, com repertório for-
mado por clássicos do gênero 

como “O Morro Não Tem Vez” 
(Tom Jobim e Vinicius de Mo-
raes), “A Voz do Morro” (Zé 
Keti), “Pelo Telefone” (Donga 
e Mauro de Almeida), “Desde 
Que o Samba é Samba” (Caeta-

no Veloso), “Chega de Sauda-
de” (Tom Jobim e Vinicius de 
Moraes), entre muitas outras.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França Pin-
to, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. Sábado 
(2) às 15h30. Entrada franca.

Kell Smith, dona do hit

“Era Uma Vez”.

“Desde que o Samba é Samba”
DivulgaçãoM
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Planejamento
Planeje os seus próximos passos. Às vezes, os eventos na vida 
difi cultam a elaboração de alguns planos, mas é importante que 
você faça isto agora, independentemente de que prato a vida 
esteja atualmente lhe servindo. Tenha paciência à medida que 
as coisas se revelam e saiba que há mais coisas boas por vir e 
obtenha a satisfação por um trabalho bem feito. Confi e que há 
uma razão para tudo o que acontece e se afaste das emoções 
negativas dos outros. Peça a ajuda dos outros ao longo do ca-
minho. Lembre-se de que todo o trabalho e nenhuma diversão 
resultam em uma vida maçante. Escolha com sabedoria onde 
você coloca o seu tempo e energia e não assuma mais do que 
você pode lidar - você não é responsável pelas ações dos ou-
tros, assim se concentre em suas próprias coisas e confi e em 
seus poderes de criação, enquanto faz sábios investimentos 
em si mesmo. O Mantra para hoje é: “Estou dando os passos 
que garantem o meu sucesso, a minha segurança fi nanceira e 
a satisfação por um trabalho bem feito.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.


