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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 03 de Agosto de 2018. Dia de São Pedro Julião Eymard, São 
Gamaliel, São Nicodemos, São Germano de Auxerre, Santo Eusébio, 
e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Skate, Dia 

do Capoeirista, Dia do Tintureiro e Dia Internacional em 

Memória da Escravidão e da Abolição. Hoje aniversaria o cantor 
Tony Bennett que faz 92 anos, o ator Martin Sheen que nasceu em 
1940, o ex -jogador de futebol Paulo Isidoro que chega aos 65 anos e a 
atriz e modelo Isabel Fillardis que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muita sorte e 
inúmeras possibilidades materiais. Tem necessidade de se expressar, 
é uma boa companhia, e tem muitos compromissos sociais. Costuma 
manter afastada a raiva e a mentira. Possui profunda inspiração, o que 
leva a seguir carreira ligada às letras. Este é um dia em que nascem 
escritores e oradores. Possui quase sempre muita força para alcançar 
um objetivo e obtém grande prosperidade material através de seu 
talento. No lado negativo, surge a controvérsia, a crítica, as disputas 
exageradas e doentias.

Dicionário dos sonhos
LEITE - Tira-lo do animal, aumento de família. Bebe
-lo, grande alegria. Vê-lo ferver, viagem. Beber leite de 
camelo, casamento. Leite de ovelha ou cabra, alegria 
e prazeres. De leoa, triunfo, vitória sobre os inimigos. 
Números da sorte: 19, 22, 37, 40 e 76.

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

Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso até ingressar em Touro às 16h52.  O dia deve 

seguir com muita impaciência e irritação, já que pode ser difícil colocar em alguns planos em prática. O ingresso 

da Lua em Touro pode aumentar a impaciência, principalmente à noite, com os aspectos tensos da Lua com Marte 

e Urano.  A Lua em conjunção com Urano pode nos tirar da zona de conforto. A Lua em bom aspecto com Saturno 

acalma os ânimos e traz um pouco de estabilidade emocional. Paciência para esperar o tempo certo. 
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O dia deve seguir com muita im-
paciência e irritação, já que pode 
ser difícil colocar em alguns planos 
em prática. Fique mais perto das 
pessoas com quem tenha afi nidade 
e dê mais atenção a eles. Use de 
generosidade e de desprendimento 
na relação com as demais pessoas. 
95/385 – Verde.

O dia pode ser de acontecimentos 
repentinos. Mas o momento não é 
bom para aquisições por meio de 
compras nem aos relacionamentos 
que serão levados ao desencontro. 
Com o Sol no segundo decanato de 
Leão seja mais prático no modo de 
pensar. 28/228 – Azul.

A Lua fora de curso aconselha a 
manter a rotina e evitar expectati-
vas. Também poderá ser desafi ado 
ou contrariado neste momento em 
que a Lua acentua a sensibilidade e 
o ciúme. Boas relações ajudarão no 
trabalho, podendo ampliar o campo 
de atuação. 33/133 – Amarelo.

Fique ao lado de quem o ajude e 
apoie e evite qualquer tipo de atrito 
ou rompimento junto daqueles que 
lhe sejam mais íntimos durante todo 
o dia com a Lua fora de curso. O 
Sol na casa dois sempre traz bons 
lucros, melhorando as finanças. 
12/112 – Branco.

O dia é de preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares ou 
profi ssionais se ainda não fez ainda 
aniversário. Pode ter uma grande 
melhoria da situação material e 
fi nanceira, pois o idealismo está em 
alta. Depois do aniversário comece 
a agir e irá receber tudo o que lhe é 
devido. 37/637 – Amarelo.

A Lua em bom aspecto com Saturno 
acalma os ânimos e traz um pouco de 
estabilidade emocional. Paciência 
para esperar o tempo certo. Uma 
relação nova será iniciada ou uma 
antiga fi cará mais fi rme e sólida 
nesta fase mais delicada do ano. 
38/438 – Verde.

Procure ser mais otimista e não recla-
mar tanto do que não dá certo. Ainda 
pode ser desafi ado ou contrariado 
com a Lua fora de curso. As intensas 
emoções o levam a enfrentar situa-
ções passionais se quiser impor-se 
demais às pessoas. 14/514 – Verde.

Tem chance de conquistar e en-
cantar as pessoas, se agir com bom 
senso, respeitando o pensamento 
do outro como quer que respeitem 
o seu. O ingresso da Lua em Touro 
pode aumentar a impaciência, prin-
cipalmente à noite, com os aspectos 
tensos da Lua com Marte e Urano.  
74/474 – Azul. 

Sendo assim as relações fi cam muito 
intensas e bastante emocionais no 
fi nal do dia.  A Lua em conjunção 
com Urano pode nos tirar da zona 
de conforto. A Lua em bom aspecto 
com Saturno acalma os ânimos e traz 
um pouco de estabilidade emocional. 
89/589 – Cinza.

Saia da rotina e faça algo novo, inédi-
to e avançado, inovador. É tempo de 
novas uniões e parcerias, com o Sol 
no signo de Leão, poderá decidir-se 
quanto a um relacionamento. Pode 
ser desafi ado ou contrariado com a 
Lua solta gerando tensão e descon-
trole emocional. 59/359 – Azul.

Procure ouvir orientações e refl ita 
um pouco mais antes de querer se 
impor a um familiar, chefe ou amigo. 
A sensibilidade pode se converter 
em fator psíquico de muita vanta-
gem ou não. Alguém pode ajudá-lo 
a resolver uma das questões que o 
preocupam. 74/374 – Branco.

Durante todo o dia a Lua fi ca fora 
de curso, sendo bom não criar 
expectativas nos assuntos que 
queira resolver. Mesmo assim a 
sensibilidade pode se converter em 
fator psíquico de muita vantagem. 
Evite brigas com pessoas das quais 
depende, tanto em casa como no 
trabalho. 34/434 – Violeta. 

Simpatias que funcionam
Para obter sempre muita sorte: Numa quarta-fei-
ra, coloque um recipiente de água ao sol e num local 
resguardado da sua casa uma estatueta de uma coruja. 
Deixe a água ao sol durante todo o dia, e à noite salpique 
a estátua com a água que deixou a energizar. Esta magia 
pode ser repetida todas as quartas-feiras, durante um 
mês, mas não se esqueça de trocar a água do recipiente, 
sempre que repetir este ritual. Evite que alguém toque 
na estatueta da coruja enquanto fi zer esta simpatia .
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Concerto 
A violinista Rachel Barton Pine Sse apresenta com a Orquestra 

Sinfônica Municipal sob a regência do maestro Roberto Minczuk. No 
programa, estão a abertura de “As Bodas de Fígaro”, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, “Serenata para violino e orquestra”, de Leonard 
Bernstein e, após o intervalo, “Sinfonia nº 10 em mi menor op. 93”, de 
Dmitri Shostakovich. Neste ano, em que Leonard Bernstein comple-
taria seu centésimo aniversário, a violinista norte-americana Rachel 
Barton Pine se une à OSM para a execução da “Serenata para violino 
e orquestra”, composta por Bernstein em 1954. Esta é uma das obras 
consideradas mais líricas do músico norte-americano, inspirada por 
“O Banquete”, diálogo de Platão constituído por discursos sobre a 
natureza e o propósito do amor, na fi gura de Eros. Antes da homena-
gem à Bernstein, será executada a abertura de “As Bodas de Fígaro”, 
da obra-prima de Mozart. E, para encerrar o concerto, a “Sinfonia nº 
10 em mi menor op. 93”, composta por Shostakovich. OSM Informal, 
Sinfonia nº 10 em mi menor op. 93 | D. Shostakovich, com Orquestra 
Sinfônica Municipal de São Paulo e regente Roberto Minczuk (dia 05).

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. 
Hoje (03/08) e 20h e sábado (04/08) às 16h30. Ingressos: Setor 3 - R$ 12 / Setor 2 - R$ 
30 / Setor 1 - R$ 40 (meia). OSM Informal, domingo (05/08), às16h30. Ingressos: Setor 
3 - R$ 12 / Setor 2 - R$ 20 / Setor 1 - R$ 30 (meia).

Comemo rando 
No show, 60 anos depois, Agnaldo Rayol leva ao público momentos 

de muito amor, emoção e surpresas ao apresentar: Ave Maria, Mia Gio-
conda, Fascinação, New York, New York, As Rosas não Falam e Chão 
de Estrelas.O DVD 50 anos depois alcançou a marca de 25 mil cópias 
vendidas, rendendo ao cantor o DVD de Ouro.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shop. Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Quarta (22) 
às 21h. Ingressos: De R$ 50  a R$ 120.

Marcelo Guedes

Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande 
viagem ao divertido universo de magia e fantasia do Circo 
dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan - A Fábrica Má-
gica”. O espetáculo conta com performances de grande 
impacto e números circenses de báscula, contor ção, 
rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido 
aéreo, faixa e muita palhaçada. “Alakazan - A Fábrica 
Mágica” traz à cena o duelo entre os personagens Alan 
e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já 
conhecida menininha do Circo dos Sonhos. Ly é uma 
criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. 
Em uma visita à Biblioteca, ela é surpreendida por Alan, 
que surge como num passe de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o tablet de suas mãos. Encantada 
pelo livro, ela pede que ele leia a história, mas quando 
ele inicia, é interrompido por um som de sinos. Quando 
os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, 
que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo 
fantástico onde tudo é possível. A cada badalar do sino 
e movimento das engrenagens, Ly é transportada para 
outro universo com novas atrações, sempre acompanhada 
pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da interação entre 
Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa irá 
seguir e se fortalecer até o último ato, onde ocorre o 
confronto fi nal, quando Ly conseguirá transmitir aos dois 
o poder da amizade e união, mostrando que é possível 
compartilharem suas habilidades, assim como os livros 
e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com 
seus leitores.

Serviço: Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera, (próximo ao Metrô Itaquera). 
Terças a sextas às 20h, sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Ingressos: 
de R$ 30 a R$ 40. Até 26/08.

Claudio Goldman

O Show “Versão 
Brasileira”, criado 
pelo cantor, 
compositor e pianista 
Claudio Goldman, 
é um espetáculo 
emocionante e 
divertido que utiliza 
de maneira criativa 
o vasto manancial 
da música erudita, 
aproximando-a 
da música popular 
brasileira

Serão 5 apresentações, 
de agosto a dezembro, 
em espaços culturais 

da Prefeitura de São Paulo. 
O pianista irá se apresentar 
com uma banda de 5 músicos 
com piano, contrabaixo acús-
tico, percussões, clarinete, 
acordeão e sopros. O músico 
aproveitou toda a sua expe-
riência na música erudita e 
popular para realizar este 
trabalho, mostrando que a 
música não tem mistério e 
tornando-a acessível ao gran-
de público. A famosa canção 

Contos e canções
Quatro pessoas amorosas e ciumentas revelam ao público suas verda-

des sobre as relações humanas na peça Contos Partidos de Amor. Por 
meio de diálogos bem-humorados, dança e música, a peça apresenta 
canções e contos originais livremente inspirados na obra de Machado 
de Assis. Elenco: Diego de Abreu, Isadora Medella, Luciana Balby e 
Tiago Herz. Dramaturgia de Eduardo Rios. Direção musical de Ricco 
Viana e Direção Geral de Duda Maia.

 
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 

3113-365. Sextas às 11h e sábados às 11h e 15h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 18/08.
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“Versão Brasileira”

“Pour Elise”, de Beethoven, 
transformou-se num irresistí-
vel Chorinho brasileiro;A linda 
“Gymnopedie”, de Erik Satie, 
recebeu letra em português 
composta pelo cantor/compo-
sitor: palavras delicadas para 
uma melodia tocante; “La Ci 
Darem La Mano”, da ópera 
“Don Giovanni”, de Mozart, 
renasce vigorosa e engraça-
da num Xote Nordestino. O 
“Barbeiro de Sevilha” (“Largo 

al Factotum”) de Gioachino 
Rossini, e “Summertime” (da 
ópera “Porgy and Bess”), 
de George Gershwin, tam-
bém marcam presença em 
versões inspiradas, além de 
“Insensatez”, de Tom Jobim, 
baseada no prelúdio nº 4 de 
Frederic Chopin. Com Cláudio 
Goldman, piano e voz, Frank 
Herzberg, contrabaixo acústi-
co, Décio Gioielli, percussões, 
Gabriel Goldman, clarinete, 

Álvaro Couto, acordeão e 
Mário Aphonso, sopros.

Serviços: Casa de Cultura Butantã, R. 
Junta Mizumoto 13, Jardim Peri Peri, tel. 
3742-6218. Domingo (05) às 15h. Casa de 
Cultura Santo Amaro, Praça Dr. Francisco 
Ferreira Lopes, 434, Santo Amaro, tel. 
5522-8897. Sábado (01/09) às 16h. Casa de 
Cultura Guaianases, R. Castelo de Leça, s/nº, 
Jardim Soares. Sábado (13/10) às 15h. Casa 
de Cultura São Miguel, R. Irineu Bonardi, 
169, Vila Pedroso, tel. 2297-9177. Domingo 
(21/10) às19h.Casa de Cultura Tremembé, R. 
Maria Amália Lopes Azevedo, 190. Sábado 
(01/12) às 19h. Entrada franca.

Coração
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba...... QUE O QUE O CORAÇÃO SENTE QUE É IMPOR-
TANTE, É IMPORTANTE!...As percepções da alma estão sempre 
certas. A mente é a última parte sua para se ouvir.

Ela pensa em tudo que você pode perder. O coração pensa em tudo 
que você pode dar. E a alma pensa em tudo que você é.

Eu deixarei você decidir qual dessas três é mais importante.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch


