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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

Este sábado é o décimo nono dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso durante todo o sábado até ingressar em 
Aquário no início da noite. A energia deve fl uir de forma bastante prática, mas é necessário fi car atento com 
alguns imprevistos. Vênus em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade, a amorosidade e nos deixa mais 
românticos e compreensivos. Esse aspecto favorece todas relações em geral, mas principalmente as relações mais 
íntimas e amorosas. Após o ingresso da Lua em Aquário o astral fi ca mais dinâmico e até um pouco tenso durante 
a noite quando a Lua faz um mau aspecto com Urano. 
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É um dia voltado para tudo que 
queira se implantar e concluir, bem 
como qualquer projeto novo. Com a 
Lua em Aquário o momento é ótimo 
para encontrar pessoas, romper a 
rotina, sair, buscar paisagens, fazer 
viagens e se aventurar. 55/255 – 
Verde.

Vênus em bom aspecto com Netuno 
aumenta a sensibilidade, a amorosi-
dade e nos deixa mais românticos e 
compreensivos. Procure os parceiros 
certos para os seus negócios que 
poderão ser resolvidos neste sábado. 
Há uma tendência forte de sentir 
carência afetiva nas primeiras horas 
de domingo. 51/651 – Azul.

Precisa dedicar-se a vida pessoal 
e aos envolvimentos profi ssionais, 
mas é bom ter cuidado com a im-
pulsividade em mudar alguma coisa 
sem pensar bem. Pode estar vivendo 
um momento com novos interesses 
e desafi os. Evite os negócios. 74/374 
– Amarelo.

Use bem os dons mais amplos da 
criatividade, da inovação e da experi-
mentação. Há necessidade de novos 
esforços para alcançar o que deseja, 
por isso dedique-se. Curta a família e 
o ambiente nesta fase mais delicada 
do ano. 84/884 – Cinza.

Evite lidar com dinheiro ou valores, 
por causa de dívidas e atrasos que 
causam problemas. Tome cuidado 
possível para não deixar dúvidas 
sobre o que deseja. No fi nal da 
tarde aumenta a ansiedade e pode 
sentir algum descontentamento ao 
esperar demais de uma situação. 
89/389 – Amarelo. 

A agressividade nas emoções e de 
humor instável com altos e baixos no 
ânimo para agir no cotidiano tende a 
perturbar o dia. Faça tudo de forma 
bem pensada e planejada e em longo 
prazo. Seja muito prudente com 
suas amizades e cuide do bem-estar 
pessoal. 64/364 – Verde.

Entendimento afetivo profundo nas 
relações amorosas e sexuais trará 
bom momento. Aumenta a agres-
sividade nas emoções e de humor 
instável com altos e baixos no ânimo. 
Lua fi ca fora de curso durante todo 
o sábado até ingressar em Aquário 
no início da noite. 74/774 – Cinza.

Cumpra seus compromissos e se 
expresse de forma responsável. 
Após o ingresso da Lua em Aquário 
o astral fi ca mais dinâmico e até um 
pouco tenso a noite quando a Lua 
faz um mau aspecto com Urano. 
Melhora todas relações, mas prin-
cipalmente as relações mais íntimas 
e amorosas.85/585 – Verde.

Procure manter a calma diante das 
difi culdades, pois logo as coisas 
irão melhorar muito. Deve agir na 
certeza, sem diminuir a persistência 
para alcançar o que deseja. O sábado 
será ótimo para encontrar pessoas, 
passear e viajar, ir ao cinema e ouvir 
música. 74/374 – Amarelo.

Controle o humor instável com 
altos e baixos  no cotidiano. Tenha 
um consenso de opiniões e só de-
pois faça uma avaliação segura dos 
passos que deverá dar semana que 
vem. . A energia deve fl uir de forma 
bastante prática, mas é necessário 
fi car atento com alguns imprevistos. 
79/379 – Azul.

Uma reação rebelde tende a 
aumentar os problemas, por isso 
controle-se. Tudo isto exige que se 
atente mais ao próprio equilíbrio 
interno neste fi nal de semana.  As 
mudanças que foram feitas darão 
resultado ainda neste mês de junho, 
saiba esperar o momento certo para 
agir.  44/344 – Verde.

Uma grande alegria em relaciona-
mento sentimental ou social deve 
acontecer neste fi nal de semana. 
Algo inesperado tende a ser muito 
favorável para o amor e as amizades. 
No começo do dia os afetos tendem 
a ser gratifi cantes e a relação íntima 
marcante.  78/678 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SÁBADO 02 de Junho de 2018. Dia de São Marcelino, São Pedro, 
e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Hoje aniversaria o músico e 
baterista do Rolling Stones, Charlie Watts que faz 77 anos, o ex-jogador 
de futebol Túlio que nasceu em 1969 e o ator Caio Blat que completa 
nesta data 38  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau possui um temperamento amoroso 
e emocional. É uma pessoa trabalhadora, amigável, popular e pode ser 
bem-sucedida. Independente, charmosa e com poder de percepção, 
se sai muito bem no seu trabalho. Tem talento artístico e amor pela 
beleza e pelo luxo. Identifi ca-se muito facilmente com a natureza e é 
muito cuidadoso com a própria aparência. Na intimidade lembre-se de 
preservar a sua privacidade e respeitar a do outro. Este dia inspira o 
poder de pacifi cação, que poderá ser exercido com discrição e sabe-
doria, sempre que houver alguma forma de confl ito. No lado negativo 
as diversões podem desviá-lo de suas metas idealistas.

Dicionário dos sonhos
MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessuras, 
falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, problemas 
fi nanceiros. Soltos, tudo irá melhorar em sua vida (em bre-
ve). Pequeno, sorte no jogo. Ver outra pessoa com macaco, 
alguém amigo está tramando contra você, ou se aproveitando 
de sua displicência. No circo, novos amores. Números da 
sorte: 04, 17, 35, 39, 65 e 68

Simpatias que funcionam
Acabar com vício das drogas e bebidas: Quem tem algum 
parente viciado em drogas ou em bebidas alcoólicas ou cigar-
ro, deve escrever 7 vezes o nome desta pessoa em um papel 
branco e rezar o Salmo 87, pedindo ao anjo Veuahiah que 
leve para longe dela este vício que só traz tristezas. Depois, 
colo que o papel dobrado dentro da Bíblia, na página desse 
mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. No oitavo dia, recite 
novamente todos os versículos e pense fi rmemente no seu 
pedido, depois queime o papel e sopre as cinzas ao vento.
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“As Cabeleireiras”, nova 
comédia da Palco estreia do 
nproximo dia 9

O espetáculo, que já foi sucesso no 
Festival de Teatro de Curitiba há 
alguns anos, tem texto de Paula 

Giannini, direção de Amauri Ernani 
e no elenco estão Andreza Crocetti, 
Samara Pereira e Sido Calesso. Uma 
comédia musical que fala das mulheres, 
abordando questões cotidianas com 
muito humor. Temas atuais, como a 
discussão do mundo trans e cis no 
dia a dia, a solidão, a difi culdade para 
pagar as contas, as intrigas e fofocas 
e o mundo da beleza são os temas 
abordados com muito humor, música 
e delicadeza. Na história Nany tem um 
salão de beleza à beira da falência na 
Zona Leste de São Paulo. Sua vida não 
vai bem, o marido fugiu com o dinheiro 
do salão e com a sua ajudante Dália, 

Estreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ORIENTAÇÃO DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
UMA JORNADA DE 30 DIAS DE AUTODESCOBERTA.

Quais são algumas das suas esperanças e sonhos, e eles mudaram 
ao longo dos anos? Em caso afi rmativo, de que maneira?

“Mas eu não quero me encontrar com gente louca”, observou Alice. 
“Você não pode evitar isto”, replicou o gato. “Todos nós somos loucos. 
Eu sou louco, você é louca.” “Como você sabe que eu sou louca?”, 
indagou Alice. “Deve ser”, disse o gato”, “Ou não estaria aqui”.

Alice no País das Maravilhas - Lewis Carroll.
O senhor acha que eu estou enlouquecendo? - Eu acho que sim! Você 

está louca, maluca, perdeu a razão. Mas eu vou te contar um segredo. 
“As melhores pessoas, são assim.”

Lewis Carroll - Alice no País das Maravilhas.
Este pode ser um exercício interessante. Pense em quando você fez, 

pela primeira vez, os seus planos para suas esperanças e sonhos. Às 
vezes, essas mudanças evoluem, e ainda em outras, são drasticamente 
alteradas. Às vezes forças externas, como o livre arbítrio do outro, 
mudam as coisas, às vezes é o nosso, mas sabemos o que está vindo 
em outros níveis. É nesse momento que o relacionamento com o eu 
superior pode fazer toda a diferença, pois permite que você tenha 
uma visão e compreensão ampliada de seus contratos. Lembre-se, seu 
espírito não faz coisas boas ou ruins, é apenas uma oportunidade para 
experienciar. Embora possa parecer loucura para o você terrestre, seu 
eu superior, vê isto completamente e isto faz sentido para ele. E, um 
dia, quando você voltar para o Lar, você verá também isto em toda a sua 
glória amorosa, rirá disto e também o compreenderá completamente 
no puro amor do espírito.

É incrível como as escolhas fazem essa diferença e, no entanto, é 
tudo tão absolutamente perfeito!

Lembre-se, você sempre tem escolha em como você responde ao 
que quer que esteja vindo em sua direção!

Cada aventura requer um primeiro passo! - O Gato de Cheshire.
Regina Drumond

Encontro musical

O pianista e compositor Francis Hime e a cantora e 
compositora Olivia Hime apresentam o show “Encontros 
Musicais”.  Francis Hime mostrará ao público algumas de 
suas mais famosas canções e o processo de criação por 
trás delas, no formato de palestra-show. Para a conversa 
com a plateia, a referência será o seu livro  “Trocando em 
miúdos as minhas canções”, em que aborda detalhada-
mente o processo criativo de suas obras, tanto na música 
popular como na erudita. No repertório estarão canções 
que marcaram a carreira do pianista como “Trocando em 
Miúdos”, “Meu caro amigo”, “Vai passar” e “Passaredo”.

 
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista 119, Bela Vista. Sexta (1) e sábado 

(2) às 21h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).
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Nova comédia da Palco Companhia no Teatro Maria Della Costa.

O pianista e compositor Francis Hime

e a cantora e compositora Olivia Hime.

Grande estrela da música nacional, 
Elza Soares volta aos palcos para dar 
início a sua nova turnê de apresenta-
ção pela primeira vez ao vivo o recém 
lançado álbum, “Deus É Mulher” 
(Deck). Nesse disco, sucessor do “A 
Mulher do Fim do Mundo”, Elza volta 
num clima mais iluminado, ainda que 
forte e indagador. Com a interpre-
tação e voz mais afi adas que nunca, 
ela canta sobre a força da mulher e 
problemas sociais. Já elogiadíssimo 
pela imprensa especializada, “Deus 
É Mulher” já é um marco da sua 
carreira. O álbum traz o samba punk 
eletrônico que impressiona a cada 
uma das 11 faixas inéditas. Todas 
essas canções estarão no show, 
entre elas “Banho” (Tulipa Ruiz), 
“O Que se Cala” (Douglas Germa-

no), “Dentro de Cada Um” (Pedro 
Loureiro/Luciano Mello), “Deus Há 
de Ser” (Pedro Luís) e “Exu nas 
Escolas” (Kiko Dinucci/ Edgar). Nos 
shows ela estará acompanhada da 
banda formada por Rodrigo Campos 
(Guitarra e Cavaco), Rafa Barreto 
(Guitarra e Synth), Luque Barros 
(Baixo e Synth), Da Lua (Percus-
sões), Guilherme Kastrup (Bateria) 
e Rubi (Vocais). Ainda, ela conta com 
as participações especiais do bloco 
afro de percussionistas Ilú Obá de 
Min e Mariá Portugal, que também 
estiveram nas gravações do álbum.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141 , 
tel. 5080-3000. Quinta (31) e domingo (3/6) às 
18h e sexta (1/7) e sábado (2) às 21h. Ingressos:  
R$ 50 e  R$ 25 (meia).
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Infanto-juvenil
Na área cultural, poucas obras voltadas 

aos jovens trazem a temática LGBT. A 
sociedade sente-se insegura quanto a 
se posicionar sobre a sexualidade na 
adolescência, principalmente quando 

ela não corresponde às expectativas he-
teronormativas. Por isso, o espetáculo A 
Princesa e a  Costureira vem preencher 
esta lacuna. A peça  apresenta em sua 
trama a jovem Cíntia, que está prome-
tida em casamento para o príncipe do 
reino vizinho, porém se apaixona pela 

costureira responsável por confeccionar 
seu vestido de noiva. Com  Teatro da 
Conspiração.

Serviço: Sesc Vila Mariana., R. Pelotas, 141, Vila Mariana, 
tel.  5080-3000. Domingos (de 3 a 10/6 e 1/7) às 15h. Ingressos:  
R$ 17 e  R$ 8,50 (meia).

Lançamento
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transex que, arrependida, volta “ao lar”, 
em nome de sua grande amizade com 
Nany. Em meio a este pano de fundo surge 
Geovana. Perdida e sem ter para onde ir, 
a personagem encontra no local refúgio 

para, como tantas mulheres, fazer do 
salão de beleza o seu confessionário.

 
Serviço: Teatro Maria Della Costa, R. Paim, 72, Bela 

Vista, tel. 3256-9115. Sábados às 21h30. Ingressos: R$ 
70. Até 28/7.


