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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 quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação.  Mercúrio em mau aspecto com Netuno pode deixar o dia confuso. 
Será preciso tomar cuidado com boatos e informações falsas que podem gerar mal-entendidos.  Atenção com papéis e 
assinaturas de contratos. A Lua em bom aspecto com Júpiter expande as emoções e a sensibilidade. Durante a tarde 
a Lua entra na fase Minguante e em seguida faz conjunção com Netuno, que deixa o astral bastante compreensivo 
e bem mais sensível, que favorece a introspecção e a refl exão.  A Lua em mau aspecto com Mercúrio pode complicar 
a comunicação e os deslocamentos.
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Mercúrio em mau aspecto com Ne-
tuno pode deixar o dia confuso. As 
mudanças podem ser consolidadas, 
resgatando oportunidades perdidas 
e recuperando algo que perdeu. 
Atenção com papéis e assinaturas de 
contratos que devem ser resolvidos 
logo. 78/378 – Bege.

A habilidade para crescer lhe dá 
novas chances de lucros e ganhos 
inesperados. Use a versatilidade 
no agir, simpatia ao se relacionar e 
descubra um novo caminho. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Mercúrio em mau aspecto com 
Netuno pode deixar o dia confuso. 
Será preciso tomar cuidado com 
boatos e informações falsas que 
podem gerar mal-entendidos. Pre-
cisa zelar pela reputação e cuidar 
dos compromissos com seriedade. 
41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência 
de criticar as ideias dos demais. A 
Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode complicar a comunicação e os 
deslocamentos.   37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
expande as emoções e a sensibi-
lidade. As emoções são fortes e 
mexem com sua saúde que pode ser 
abalada inesperadamente. O poder 
de concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relacionamen-
tos, aproximando-se das pessoas 
queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma 
ao agir para conseguir o que 
pretende em breve. Cuidado, em 
compromissos mais sérios e na 
busca pelo poder e pelo domínio 
terá problemas de relacionamento. 
Zele pela reputação e cuide dos 
compromissos com seriedade. 
65/365 – Azul.

Durante a tarde a Lua entra na 
fase Minguante e em seguida faz 
conjunção com Netuno, que deixa 
o astral bastante compreensivo e 
bem mais sensível, que favorece a 
introspecção e a refl exão. Cuidado 
já que a difi culdade de comunicação 
gera conclusões precipitadas nesta 
quarta. 88/788 – Branco.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 06 de Junho de 2018. Dia de São Norberto, e Dia do Anjo 
Lelahel, cuja virtude é o idealismo. Dia Santo de Guarda e Dia do Sa-

grado Coração de Jesus. Hoje aniversaria o Dalai Lama do Tibet que faz 
83 anos, o tenista Bjorn Borg que chega aos 62 anos, a atriz Staci Keanan 
que nasceu em 1975 e a modelo  Yasmin Brunet que completa 30  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre reunirá forças e condi-
ções para enfrentar a ação das pessoas de má-fé. Tenaz e insistente 
em seus propósitos podem obter o êxito pelo esforço e pela correta 
utilização de seus talentos. A grande possibilidade de tornar-se uma 
pessoa admirada o leva a uma liderança positiva e respeitosa.   Tem 
um jeito jovial e divertido que o acompanhará até o fi nal de sua vida. 
Deve sempre aceitar as responsabilidades e manter a autodisciplina. 
Carismático e amável é otimista e amoroso, precisa das pessoas e tem 
muitas ideias e inspiração. No lado negativo pode ter difi culdade em 
fazer escolhas e tomar decisões.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pes-
soais e contrariedades passageiras. Uma menina: 
melhoria de vida e reconciliação. Uma criança de 
cor oposta à 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 apimentar o sexo: Utilize de uma vela 
vermelha acesa sobre um pires, enquanto ela 
queima, mentalize os eu poder de sedução sendo 
acentuado e todos os problemas que envolvem a sua 
intimidade sendo eliminados. Depois, peça ao seu 
anjo da guarda que a ajude a superar qualquer tipo 
de difi culdade na cama e faça uma oração para ele. 
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Aquele que
não se

mostra re-
conhecido

Área desti-
nada à

proteção
da fauna

(?) Baker, 
trompetis-
ta dos EUA

Capa
usada por
religiosos

Tipo de
transtorno
de ansieda-
de (sigla)

(?) Rad-
cliffe: o

Harry Pot-
ter (Cin.)

Espécie 
de coroa
de orixás

Eddie (?),
vocalista
do Pearl

Jam

Percorro
(certa

distância)

Criação de
Spielberg

(Cin.) 

Constru-
ção de
aldeias

indígenas
Extensão
de sites 
governa-
mentais

(?) entre
nós: em
segredo 

Unidade
do mês

(pl.)

Elemento químico
como o hélio

Local da entrega do
Prêmio Nobel da Paz

1.501, em
romanos
Arte, em

latim

Tecla da
TV

Cidade de
São Paulo

Acessório
do hóquei

(pl.)
Pôr do sol

Base da
rapadura
Discurso
elogioso

Mancha encontrada 
na comida estragada

Fruto
usado em 
gargarejos
Listagem

Campo 
(?): pla-

nície

Asno, em
inglês
Desse

momento

Meta de
esforços 

do anfitrião
Aspirar

Ave similar
ao pombo
Da cor da
azeitona

Amassa
Chuva fina
e persis-

tente

Cada faixa temporal
que divide a Terra

Botão de
gravação
em filma-

doras

Divisões setoriais 
das montadoras

Devotar
(fig.)

Público-alvo da campanha de
vacinação contra o HPV

Fiança;
penhor

Travor de
frutas
verdes

Dois tipos
de cami-
nhonetes

Evento como a
Oktoberfest

(?) Ventu-
ra, técnico
de futebol

Empresa
Brasileira 
de Correios
e Telégra-
fos (sigla)

"Início",
em "eolí-

tico"
Grupo

étnico que
inclui os
beduínos

3/adê — ars — ass. 4/chet — romã. 6/vedder.
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Musical “A Pequena Sereia” é 
inspirado no clássico fi lme da 
Disney

Tem no elenco nomes de destaque 
na cena do teatro musical como 
Rodrigo Negrini(príncipe Eric), 

Andrezza Massei (Úrsula) e Lucas 
Cândido (Linguado); Conrado Helt (rei 
Tritão), Fábio Yoshihara (Grimsby), 
Elton Towersey (Sabidão), Lucas de 
Souza (Limo), Marcelo Vasquez (Lodo) 
e Arízio Magalhães (Chef Louis). Vale 
ressaltar os números desta superprodu-
ção: são 250 fi gurinos, 85 perucas, 25 
toneladas de cenários (com 28 trocas), 
1200 equipamentos de luz, 540 horas de 
ensaio e mais de 250 profi ssionais envol-
vidos. Os fi gurinos de Fábio Namatame 
têm inúmeras particularidades: foram 
usados 30 mil cristais, além de 8 mil 
metros de fi tas de cetim para as gaivotas.
Tudo isso para contar a clássica história 

Infantil

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba...... QUE HÁ UMA SOLUÇÃO. HÁ... Mas você precisa 
continuar caminhando para encontrá-la. Você não pode parar, você 
não pode desistir. Isso tem a ver com mais do que apenas paciência. 
Tem a ver com mais do que apenas persistência. Tem a ver com o saber 
absoluto de que Deus está ao seu lado.

Quando você sabe isso, você nunca desiste... e o senso de luta vai 
embora. Você simplesmente se mantém caminhando, sabendo que no 
fi nal tudo vai dar certo. E que durante a caminhada haverá grandes 
insights e lembranças maravilhosas.

Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

Homenagem

Comemorando os 60 anos da Bossa Nova, o show “Mi-
rianês Zabot e Oswaldo Bosbah cantam Vinicius de Mo-
raes”. Na homenagem ao Poetinha, Mirianês Zabot (voz) 
e Oswaldo Bosbah (voz e violão), interpretam alguns de 
seus maiores sucessos como Garota de Ipanema, Canto de 
Ossanha e Como Dizia O Poeta, além de sonetos e poemas. 
A direção artística é de André Grecco e Waldir Terence.

 
Serviço: Casa Aguinaldo Silva de Artes, R. Major Sertório, 476, Vila Buarque, 

tel. 3213-8754. Quintas (7, 14, 21 e 28) às 21h. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia)
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Cena da peça “A Pequena Sereia”.

Oswaldo Bosbah e Mirianês Zabot.

Concerto
O Quarteto de Cordas da Cidade de 

São Paulo preparou dois concertos para 
junho. A primeira, no dia 14, tem obras 
para quartetos compostas por Ludvig Van 
Beethoven e a segunda, em 28 de junho, 
com o pianista Laércio de Freitas e o 
fl autista Shen Ribeiro, em um concerto 

que homenageia os 110 anos da imigração 
japonesa no Brasil.No primeiro dia  14,  
os violinos de Betina Stegmann e Nelson 
Rios; a viola de Marcelo Jaffé; e o violon-
celo de Rodrigo Andrade interpretam o 
Quarteto para Cordas opus 95, composto 
por Beethoven em 1810. Já em 28 de 
junho, o Quarteto de Cordas conta com 
dois parceiros para uma Homenagem à 
Imigração Japonesa no Brasil. Shen Ri-
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de Hans Christian Andersen, que tem como 
protagonista a jovem sereia Ariel, que vive 
no fundo do mar, mas quer fazer parte do 
mundo dos humanos. Depois de tomar 
coragem e fazer um acordo com Úrsula, 
a esperta bruxa do mar, Ariel embarca na 
aventura da sua vida. Ao lado de Linguado 

e Sebastião, Ariel precisará de coragem 
e determinação para fazer o bem para os 
seus dois mundos.

 
Serviço: Teatro Santander (Shopping JK),  Av. Juscelino 

Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quintas, sextas  às 21h, sá-
bados às 16h e 20h e aos domingos 15h e 19h.  Ingressos: 
de R$ 75 a R$ 280. Até 29/7.

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 expecta-
tivas heteronormativas. Por 
isso, o espetáculo “A Princesa 
e a  Costureira” vem preencher 
esta lacuna. A peça  apresenta 

em sua trama a jovem Cíntia, 
que está prometida em casa-
mento para o príncipe do reino 
vizinho, porém se apaixona 
pela costureira responsável 
por confeccionar seu vesti-
do de noiva. Com Teatro da 
Conspiração .

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

Infanto-juvenil Nota III
Após mais de três décadas sem lançar músicas inéditas, Ger-

son Conrad apresentou o álbum “Lago Azul” (Deck). Agora o 
ex integrante e fundador do Secos & Molhados lança o primeiro 
vídeo do novo projeto, da música “Teias”. O clipe foi dirigido 
por James Lloyd e Isabella Cavaletti e já está disponível no 
YouTube. “A concepção do vídeo foi idealizada e produzida 
por Lloyd e sua equipe. Com a proposta de parecer um pouco 
um documentário, algumas cenas foram gravadas em minha 
casa, depois algumas no centro velho de São Paulo e no estúdio 
Centro Artístico Maluly (São Paulo)”, conta Gerson. A música 
foi composta por Gerson para a letra de Pedro Levitch. “É 
uma composição de 1986 que costumo apresentar em meus 
shows desde a época. Acho que a intenção indefi nida da le-
tra servindo a todos os gêneros surpreendente”, diz Gerson. 
Assim como “Lago Azul”, a canção foi produzida por ele e o 
guitarrista Aru Jr. O álbum “Lago Azul” já está disponível na 
plataformas digitais. Para ouvir, acesse: (https://gersonconrad.
lnk.to/LagoAzulAlbumPR).

Nota I
Três anos após o lançamento do último trabalho, Acústico NYC, gra-

vado ao vivo em Nova York (EUA), a banda Capital Inicial lança “Não 
Me Olhe Assim”, single de estreia do novo projeto dos artistas, que terá 
12 músicas inéditas. A faixa já está disponível em todas as plataformas 
digitais de áudio (https://SMB.lnk.to/NaoMeOlheAssim) e em pseudo 
vídeo no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Ixz3DqUp5Fs). 
A banda iniciará as gravações do clipe da canção no dia 11 de junho.

Nota II
O elogiado 4º álbum do Maglore, “Todas as Bandeiras” (Deck), acaba 

de ganhar sua versão em vinil. Lançado em setembro de 2017, o disco foi 
escolhido um dos melhores do ano pelos principais veículos de imprensa 
musical do Brasil e alguns internacionais. “Todas as Bandeiras” também 
é um sucesso de público, que vem lotando suas apresentações. Dia 15 de 
junho, Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo Brandão (guitarra, teclado 
e voz), Lucas Oliveira (baixo e voz) e Felipe Dieder (bateria), fazem 
o show de lançamento do LP no Auditório Ibirapuera. Ouça “Todas as 
Bandeiras”:( https://maglore.lnk.to/TodasAsBandeirasAlbumPR).

beiro, o único especialista de sakuhashi 
(fl auta tradicional do Japão) no país, 
que traz seu conhecimento da cultura 
e da música nipônicas para o pianista 
e compositor Laércio de Freitas que 
também faz os arranjos para cordas, 
piano e sakuhachi.

 
Serviço: Sala do Conservatório, Av. São João, 281, 

Centro. Quinta (14 e 28) às 20h. Ingresso: R$ 20. 


