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

Esta sexta é o décimo primeiro dia da lunação. Júpiter faz um bom aspecto com Netuno que favorece o misticismo, a 
espiritualidade, as artes e nossa Divindade. A intuição fi ca a fl or da pele e também estaremos mais compreensivos. 
Mercúrio em bom aspecto com Plutão permite ideias novas e podemos ter algumas revelações. O poder de concentração 
favorece os estudos, a escrita e a comunicação em geral.   À noite a Lua em mau aspecto com Plutão deixa as emoções 
intensas e gera algumas crises.  Será melhor não forçar ações que possam provocar confl itos nos relacionamentos. 
Às 22h05 a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Escorpião no próximo sábado. 
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O poder de concentração favorece os 
estudos, a escrita e a comunicação 
em geral.  Tenha cuidado apenas 
com a tendência a exageros. Per-
turbações emocionais podem tomar 
conta no fi nal da noite e perturbar as 
relações íntimas. 84/784 – Vermelho.

Este é o momento de cuidar melhor 
de você e a noite relaxar e descansar. 
As reações emocionais fortes ajudam 
a impulsionar o que exige muito 
esforço para se concretizar. Será 
melhor não forçar ações que possam 
provocar confl itos nos relacionamen-
tos. 65/465 – Verde.

Bom para dançar, ver fi lmes, ouvir 
música ou ter uma ótima noite de 
sono. Para tomar decisões a sua 
força é total e só deve esperar 
passar o aniversário. Com o Sol em 
seu signo aumenta o idealismo e 
a fi xação em metas mais elevadas 
que serão conquistadas em breve. 
62/962 – Amarelo.

À noite a Lua em mau aspecto com 
Plutão deixa as emoções intensas e 
gera algumas crises. Deixe de lado as 
preocupações e evite o sentimento 
de posse para que os atritos não se-
jam exagerados. O sentido profundo 
de justiça ajuda na condução dos 
problemas da rotina. 53/453 – Verde.

A madrugada promete ansiedade e 
certo grau de desilusão que pode 
permanecer na parte da manhã. Mas 
pode vencer os problemas que vem 
enfrentando se apostar na condução 
da quebra de rotina nesta sexta. A 
atividade social, e as viagens serão 
felizes. 32/832 – Branco.

Júpiter faz um bom aspecto com 
Netuno que favorece o misticismo, 
a espiritualidade, as artes e nossa 
Divindade. A intuição fi ca a fl or 
da pele e também estaremos mais 
compreensivos. Não saia de casa à 
noite nesta sexta esperando muito. 
15/415 – Cinza.

Final do dia bom para ter uma ótima 
noite de sono. Há uma tendência 
também a exageros que podem 
atrapalhar. Fique perto das pessoas 
intimas e poderá ter um fi nal de dia 
feliz. Pode obter lucro em negócios 
que estejam andamento, leve-os 
adiante. 31/731 – Cores escuras.

No seu signo oposto o Sol ajuda a 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Una-se a alguém 
enquanto o signo de Gêmeos estiver 
iluminado pelo nosso astro rei, o 
Sol. Final da noite de ansiedade 
e descontrole emocional. 34/234 
– Branco.

Há uma tendência a rompimentos nas 
estruturas e mudanças dramáticas na 
sua rotina. Novas situações podem 
surgir se fi zer algo que acredita e que 
vem sendo adiado. Mostre empenho 
e dedicação ao trabalho e não deixe 
que as preocupações atrapalhem. 
18/318 – Amarelo.

Acontecimentos marcantes neste 
fi nal de semana na vida social e no 
relacionamento sexual. O sentido 
profundo o faz objetivo e claro na 
condução dos problemas. Uma 
atividade paralisada começa a ser 
retomada nesta ou no máximo no 
início da outra semana. 57/557 – Azul.

Mantenha a cautela com as suas 
dívidas, evitando gastos de dinheiro 
a mais. Se tiver preocupações fi nan-
ceiras, aguarde soluções. O período 
é bom também para dedicar-se a 
intimidade sexual. Será melhor não 
forçar ações que possam provocar 
conflitos nos relacionamentos.  
23/723 – Verde.

Na parte da tarde estará mais sociá-
vel e será bom fazer novos contatos e 
participar de atividades novas e que 
lhe sejam atraentes e dê satisfação 
pessoal. Vá aos poucos conquistando 
o que deseja, sem muita pressa e 
afobação. 35/335 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
Dia de Santa Beda Venerável, Santa Maria Madalena de Pazzi, São Gregório 
VII, e Dia do Anjo Eiael, cuja virtude é o alívio. Dia da Indústria, Dia 

do Industrial, Dia do Massagista, Dia do Trabalhador Rural, Dia 

de Respeito ao Contribuinte, Dia da Toalha e Dia da Costureira. 
Hoje aniversaria o ator Sir Ian Mckellen que completa 69 anos, o treinador 
de futebol da seleção brasileira, Tite faz 57 anos, o ator Mike Myers que 
nasceu em 1963 e a cantora e atriz Lauryn Hill que faz 43  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é inteligente e perspicaz capta 
rapidamente as ideias e pode ser inovador e trabalhador.  Dá um 
grande valor aos bens materiais e pode ser muito bem-sucedido em 
questões fi nanceiras. No relacionamento íntimo consegue a felicidade 
e a harmonia que tanto almeja, pois é um eterno apaixonado. Têm 
bom gosto culinário e aptidões administrativas.  Faz muitas amizades 
e possui inclinação para divertimentos saudáveis. Devido a tendência a 
ser excessivamente sério, precisa de maneiras de expressar seu espírito 
aventureiro e jovial. No lado negativo pode ser materialista demais.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para ga-
nhos fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.

Simpatias que funcionam
Para fi car magra  até o fi nal do ano: Numa quarta-
feira de manhã, coloque dentro de um copo o número 
de grãos de arroz correspondente aos quilos que você 
deseja perder e acrescente água fi ltrada até a metade. 
Não coloque mais grãos além dos quilos que deseja 
perder, pois os quilos perdidos não serão recuperados. 
À noite, beba a água, deixando os grãos de arroz e co-
loque novamente água fi ltrada até a metade do copo. 
Repita esse mesmo ritual na quinta-feira. Na manhã da 
sexta-feira, em jejum, beba a água junto com o arroz. 
Você deve utilizar o mesmo copo durante os três dias e 
divulgar essa simpatia na mesma semana. O copo, depois 
de lavado, pode ser reutilizado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Estudando a obra de Ítalo 
Calvino, após ler Um general 
na biblioteca, Carlos Escher 
viu a possibilidade de 
produzir seu primeiro projeto 
infantil

Convidou para dividir a cena com 
ele os artistas Gabriel Stippe, 
Carlota Joaquina e Thales Cristó-

vão. Em um grande trabalho de equipe, 
eles criaram por meio do improviso um 
enredo ímpar, onde o imaginário se 
torna real através de um cenário cria-
tivo, fazendo com que os personagens 
realmente saiam dos livros. A peça 
traz à cena um país fi ctício chamado 
Penúria. Certa vez, a maior biblioteca 
do país teve suas portas fechadas, para 
que os livros fossem investigados pelo 
Capitão Bigode de Limão e sua tropa. 
A missão era determinar quais livros 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ENTREGO MEUS PROBLEMAS

E DURMO EM PAZ.
Mensagem de Louise Hay.

Precisamos dormir para rejuvenescer a mente e o espírito, bem 
como o corpo físico.

O sono é um momento para nos restaurarmos e encerrarmos o dia. 
Nossos corpos se recuperam e se tornam renovados. Nossas mentes se 
movem para o estado de sonho, onde os problemas do dia são resolvidos. 
Nós nos preparamos para o novo dia à frente. Quando entramos no 
estado de sono, queremos ter pensamentos positivos conosco - aqueles 
que criarão um novo dia maravilhoso e um futuro novo e maravilhoso. 
Então, se houver alguma raiva ou culpa em você, libere-a. Se houver 
algum ressentimento ou medo, deixe-o ir. Se houver algum ciúme ou 
raiva, deixe-o ir. Se houver alguma culpa ou necessidade de punição 
nos cantos da sua mente, deixe-a ir. Sinta a paz em sua mente e corpo 
enquanto você adormece.

Regina Drumond

Dança

Um espetáculo de dança em que cinco bailarinos criam 
a peça em tempo real, num espaço cênico construído com 
meia tonelada de pedras britas. Compõe ainda o cenário 
um imenso painel fotográfi co que retrata a Mata Atlântica, 
simulando os reinos mineral e vegetal. Em síntese, esta é a 
proposta de “SIM”, montagem assinada pela Key Zetta e Cia. 

No espetáculo, os cinco bailarinos criam a coreografi a 
em tempo real, com foco no fl uxo de movimento ininter-
rupto nos corpos e sentidos de duração - os bailarinos 
se movem a partir de intensidades, linhas e sentidos 
corporais, povoando o espaço de imagens e movimentos, 
tempos e deslocamentos, numa experiência de encontros 
e materialidade. 

 
Serviço:  Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista. Sábado (26), às 

21h e domingo (27), às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Cena do espetáculo “No Livro Tudo Tem”.

Espetáculo de dança Sim.

Inês Correa

poderiam ou não ser lidos pela população. 
O Sr. Formicarius, o velho bibliotecário 
apaixonado pelos livros, não admitia que 
um livro sequer fosse proibido. Na busca 
por fazer o capitão mudar de ideia, contou 
com a ajuda de suas velhas companheiras, 

as Traças. Do lado de fora, as crianças 
não se conformavam com a interdição da 
biblioteca. O que será que vai acontecer? 
Será que os livros serão proibidos? 

Serviço: Tendal da Lapa, R. Guaicurus, 1.100, Água 
Branca, tel.  3862-1837. Sábado (26), às 15h. Entrada franca.

Nota I
A cantora e compositora Roberta Campos apresenta nas plataformas 

digitais sua versão para “Quase Sem Querer”, da Legião Urbana. A 
música, produzida por ela e Rafael Ramos (Pitty, Titãs, Vanguart), foi 
gravada no estúdio Saxsofunny (São Paulo) com os músicos Michelle 
Abu (bateria), Pit de Souza (baixo) e Zeca Loureiro (guitarra e vo-
cais). A versão também já tem seu clipe ofi cial disponível no YouTube. 
O vídeo foi gravado em estúdio, em clima muito descontraído, com 
direção de Otavio Sousa. Para ouvir, acesse: (https://RobertaCampos.
lnk.to/QuaseSemQuererSinglePR).

Nota II
O cantor e compositor Barro apresenta repertório que  além das 

músicas do disco Miocardio estreia no palco a canção “Somos”, pri-
meiro single do seu próximo trabalho, que dá nome ao novo álbum, 
a ser lançado ainda em 2018. 

Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Hoje (25) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Salvamento do Brasil
O espetáculo Rebelião - O Coro de Todos os Santos,tem no  

enredo, Artura (Gabriela Morato), Cacimba (Elena Vago) e Jí 
(Francisco Silva) saem do interior do país com o intuito de salvar 
o Brasil, devolvendo para Portugal símbolos da colonização. Para 
cumprirem a missão eles enfrentam os terríveis Arranca-línguas, 
fi guras míticas que encontram durante a viagem. Com música 
executada ao vivo - entre temas inéditos de Bisdré Santos e 
Marcelo Marcus Fonseca e peças de compositores esquecidos 
do Séc. XVIII - a peça traz elementos da cultura popular tra-
duzidos de forma livre, de forma surrealista ou carnavalesca, 
explorando a dialética nos motivos religiosos ou sociais que 
controlam a razão do cidadão brasileiro contemporâneo. A 
caminhada de Artura e Cacimba é um levante com destino 
certo: o ponto exato onde pretendem devolver, para reparo na 
Europa, um objeto da época da colonização portuguesa que, 
apesar da boa intenção, trouxe desgraça ao ser usado com 
maus propósitos. Nesse tumultuado caminho encontram João 
Batista, um ex-pescador sádico e assassino de Arranca-línguas 
- interpretado pelo diretor Marcelo Marcus Fonseca que volta 
à cena depois de três anos. Eles começam, então, a entender a 
extensão das barreiras, a violência que precisam enfrentar para 
criar um mundo livre e delicado, para chegar ao recomeço do 
Brasil. Juntam-se ao “exército” um índio fi lósofo e alcoólatra 
(André Souza), um açougueiro negro monossilábico (Valcrez 
Siqueira) e uma dançarina de prostíbulo (Lia Benacon) que 
teve o fi lho morto pelos inimigos dos combatentes.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. Sábados 
às 20h e aos domingos às 19h. Pague quanto puder. Até 24/6.

Nota III
O movimento Renova Centro promove no dia 26 de maio, sábado, a 

entrega do Prêmio Dom Quixote, às 9 horas, criado para homenagear 
pessoas que fazem a diferença no Centro de São Paulo. Neste ano, os 
homenageados são: o chef Olivier Anquier, a arquiteta e urbanista Re-
gina Monteiro, o funcionário municipal Sebastião Alves e o arquiteto e 
funcionário da Secretaria Municipal de Cultura Walter Pires.O evento 
acontece no Edifício Samambaia, localizado à Rua Sete de Abril, nº 422, 
na República. Os interessados em acompanhar essa confraternização 
devem confi rmar presença pelos telefones (11) 96515-9171 e 96654-7879.


