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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 01 de Agosto de 2018. Dia de Santo Afonso Maria de Ligório, 
Santa Esperança, Santa Caridade, e Dia do Anjo Iah-Hel, cuja virtude 
é a sabedoria. Dia do Cerealista, Dia do Selo Postal Brasileiro, 

Dia Mundial da Amamentação, Dia das Vocações Sacerdotais, e 

Dia do Carteiro. O mês de agosto recebeu esse nome em homenagem 
ao Imperador Romano César Augusto. Agosto é considerado o mês do 
folclore. Hoje aniversaria o cantor Ney Matogrosso que faz 78 anos, a atriz 
e modelo Bruna Lombardi que nasceu em 1952 e o ator Felipe Camargo 
que faz 58 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é mais inclinado a ser uma pessoa 
individualista, inovadora e corajosa, além de possuir muita energia, 
autoconfi ança e assertividade. Cheio de ideias originais muitas vezes 
mostra aos outros o caminho a seguir. Evite a inclinação para ser 
autocentrado e autoritário. Chega a ser rigoroso na observância das 
regras da sociedade e da família e desde criança demonstra segurança 
nas atitudes e desejos. Têm habilidade para chefi ar grupos e costuma ser 
criativo ao fazer isso. Gosta de ser admirado e respeitado, sendo sempre 
uma pessoa direta e franca. No lado negativo precisa aprender que o 
mundo não gira ao seu redor.

Dicionário dos sonhos
FOGO – É o símbolo solar, do poder, da força, da vitória. O 
fogo devastador, que no sonho apavora á símbolo de sofrimen-
to. Apagar o fogo é sinal de mau agouro. Acende-lo é sinal 
de que encontrará o que procura, vencerá seus inimigos e 
todas as adversidades. Números de sorte:  15, 17, 24, 53 e 56.

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

Esta quarta é o vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em Áries faz o astral ganhar mais energia, mas o dia pede 
cautela, não exagerando no entusiasmo. A Lua em mau aspecto com Saturno pode trazer difi culdades e aborrecimentos, 
e isso pode servir de alerta para não tomarmos atitudes imprudentes. A noite deve ser bastante agitada. Marte em mau 
aspecto com Urano tem pressa para agir, mas a retrogradação de Marte pede uma revisão das situações. Será importante 
prestar atenção para que não ocorram acidentes, esse aspecto é bastante violento. Podem ocorrer rompimentos sem 
motivo aparente. Atitudes assertivas são positivas apenas para cortar o que não serve ou solucionar emergências. 
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A Lua em seu signo, Áries, faz o 
astral ganhar mais energia, mas o 
dia pede cautela, não exagerando 
no entusiasmo A valorização da 
elegância e a preocupação com o 
conforto aumentam. A noite deve 
ser bastante agitada. Marte em mau 
aspecto com Urano tem pressa para 
agir. 88/488 – Cinza.

Com o Sol em Leão dá ímpeto e fortes 
sentimentos que levam a mudar seu 
modo de pensar. A Lua Cheia inclina 
à empolgação e leva a exagerar nas 
expectativas. Evite a preocupação 
exagerada com qualquer coisa. Será 
importante prestar atenção para que 
não ocorram acidentes. 78/578 – Azul.

Com a Lua em Áries haverá chance 
de manter bons contatos e movimen-
tações. Porém, não deixe que suas 
ambições ofusquem a realidade e 
impeçam de ver a verdade como ela 
é. De manhã mantenha-se dentro da-
quilo que foi programado para evitar 
contratempos, 28/228 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
ocorrer no trabalho se não se co-
municar melhor com as pessoas. 
O momento é bom para a inter-
mediação, à compra ou venda de 
imóveis, a propaganda, a educação, 
a comunicação. As atividades e 
assuntos comunitários continuam 
favorecidos. 27/327 – Branco.

Prepare-se para começar a agir e 
obter melhoria da situação material e 
fi nanceira. A valorização da elegância 
e a preocupação com a aparência 
aumentam. As pessoas devem ser 
ouvidas em suas opiniões, pois isso 
irá ajudá-lo a melhorar a sua situação 
material. 25/225 – Vermelho.

Com a Lua em Gêmeos pode haver 
fl exibilidade demasiada para resol-
ver situações que exijam defi nição. 
Há chance de conhecer alguém 
interessante e se apaixonar inespe-
radamente. Está sujeito a enfrentar 
uma situação um tanto maçante e 
sujeita ao seu senso crítico, por isso 
controle-se. 18/618 – Verde.

Use seu poder de impor-se nas 
situações e encontrar o seu espaço 
para melhorar a sua vida. Esta quarta 
não é bom dia para negócios, mas 
será neutro para outros fi ns. Uma 
decisão precisará ser tomada, mas 
sem afobação, com calma e bem 
pensada. 25/325 – Amarelo.

A Lua em Áries pode criar expec-
tativas exageradas. Podem ocorrer 
rompimentos sem motivo aparente. 
Atitudes assertivas são positivas 
apenas para cortar o que não serve 
ou solucionar emergências. Po-
dem surgir obstáculos para viver 
plenamente seus sentimentos. 
45/445 – Azul. 

O romantismo deve ser controlado 
porque será prejudicial se for exage-
rado. Dê mais atenção aos compro-
missos materiais que poderão gerar 
lucros. Arrisque-se até, se isto for 
mesmo necessário. Assunto ligado às 
artes ganha maior signifi cado nesta 
metade de semana. 76/476 – Verde.

Mas é também é hora de ardor e 
romantismo na intimidade. É tempo 
de novas uniões e parcerias sociais 
serem decididas enquanto o Sol 
estiver em Leão. A Lua em mau 
aspecto com Saturno pode trazer 
difi culdades e aborrecimentos, e 
isso pode servir de alerta para não 
tomarmos atitudes imprudentes. 
21/721 – Amarelo.

Uma atitude positiva diante das 
difi culdades será muito melhor do 
que a dúvida e a incerteza. Podem 
ocorrer rompimentos sem motivo 
aparente. Atitudes assertivas são 
positivas apenas para cortar o que 
não serve ou solucionar emergên-
cias.  28/628 – Branco.

Uma boa fase para melhorar seu 
ambiente devido à tendência a 
desejar mais do que o momento 
pode proporcionar, mas isso pode 
ser algo positivo.  Poderá tomar 
decisões importantes que já foram 
antes preparadas e pensadas, agora 
até inesperadamente. 37/337 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para Conseguir Proteção CONTRA PERIGOS : Faça 
esse banho para garantir a proteção adicional do seu Anjo 
da Guarda, guardando sua vida e protegendo de acidentes, 
assaltos e má infl uência. Na fase da Lua Nova, faça este 
banho-de-cheiro em uma terça-feira. Junte ramos de manje-
ricão, guiné, arruda, comigo-ninguém-pode e coloque tudo 
em uma panela com água fervendo. Desligue o fogo e tampe 
a panela. Coe e despeje a mistura do pescoço para baixo, 
rezando um Pai-Nosso e uma Ave-Maria ao seu santo de 
devoção e ao seu anjo da guarda, pedindo muita proteção.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

RA
EMBUÇADO
CAMORI
INTERNET
PUIROSO
REPORTO

POLIESAU
CCAVALO
ACAROOI

AMUIAST
GEREDOCE

NANDOAN
TTITRT
ELETROLA

Mutua-
mente

Sucesso
de Ed
Motta
(MPB)

Osso do
braço
(Anat.)

Ave de
rapina se-
melhante
ao gavião

Rio que
banha a
Toscana

Som
produzido

pela
bofetada

Pode ser
acessada
pela rede

wi-fi
Alisar ou
desgastar

pela
fricção 

Recolocar
no

estoque 

Sandra 
Annem-

berg,
jornalista

El. comp. 
de "poli-
clínica":
"muitos"

Agente
causador
da sarna

Saudação
comum do
dia a dia

(?) Jung,
psiquiatra

suíço

Alessandra
Negrini,

atriz 

Pronome
pessoal
oblíquo
(Gram.)

Órgão da
Justiça do
Trabalho
(sigla)Aparelho

de som 
que

tocava
LPs

Coberto 
(o rosto)

com
apenas os

olhos 
de

fora

Sufixo de
"moroso"

Adejado

Richard
(?), ator 

(?) Reis: 
compôs "O
Segundo

Sol"

Maior
(síncope)

Simbólica

Animal de
haras

Debela a
doença 

O irmão
de Jacó 

(?) Toledo,
humorista

Açucarado

Ditongo
(abrev.)

Expressão para
definir algo extremo,

tudo ou nada 

Seguias
Alguma
Criatura

4/açor — gere. 7/revoado. 8/embuçado.

Refl exões

ágina 8

Reestreia 
Um dos textos mais importantes da dramaturgia 

nacional volta aos palcos. Comemorando seus 60 anos, 
“Eles não usam Black-Tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, 
foi montado pela primeira vez no Teatro de Arena, no 
mesmo ano de sua publicação, 1958. Nesta obra, Gian-
francesco Guarnieri transcreve de maneira cotidiana 
questões sócio-políticas vividas por Tião, personagem 
que o próprio autor viveu na montagem do Arena. A 
história revela, como primeira instância, a organização 
de uma greve com suas posições ideológicas, morais e 
divergentes para cada personagem, o que faz com que 
as discussões entre pai e fi lho sejam frequentes. Num 
plano abrangente estão apoiadas relações familiares 
como: gravidez, casamento, educação e religião. A pla-
teia poderá vivenciar no palco uma família comovente 
que sobrevive de maneira humilde, mas não menos 
digna, refl etindo o espelho de uma camada social que 
abrange milhões de brasileiros. Além disso, a peça tem 
como pano de fundo refl exões sobre a frágil condição 
humana, sobre os homens e seus confl itos, trazendo 
um verdadeiro um debate entre a coletividade e o 
individualismo, simultaneamente cru e sensível. Com,  
Adilson Azevedo, Camila Brandão, Carolina Stofella, 
Kiko Pissolato, Pablo Diego Garcia, Paloma Bernardi, 
Paulo Gabriel, Samuel Carrasco, Teca Pereira e Tiago 
Real, com direção de Dan Rosseto.

Serviço: Teatro Aliança Francesa, R. General Jardim, 182,  Vila 
Buarque, tel. 3572- 2379. Sextas e sábados às 20h30 e domingos às 
19h.  Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 16/09.

Grupo Coladera lança álbum Lá Dôtu Ladu.

O grupo Coladera 
apresenta o show de 
lançamento de seu 
segundo disco La Dôtu 
Lado (selo Scubidu) 
com participações 
especiais do 
percussionista Marcos 
Suzano e da cantora 
angolana Aline Frazão

Projeto encabeçado pelo 
brasileiro Vitor Santa-
na e pelo português 

João Pires, o Coladera celebra 
a ponte cultural entre Brasil, 
Portugal e Cabo Verde num 
diálogo baseado em violões, 
percussões e vozes. O nome 
do projeto faz referência ao 
ritmo popular cabo-verdiano 
coladeira, nascido da morna, 
por sua vez originada de rit-
mos como o fado português e 
o lundum angolano, e infl uen-
ciado pelo samba, pela rumba 

Jazz 
A banda Grooveria apresenta o repertório de 

seu novo CD Moto Contínuo e outras compo-
sições com participação especial dos cantores 
Toni Garrido e Jesuton.Tendo como ponto de 
partida as músicas do novo disco, lançado em 
2017, o show do coletivo liderado pelo baterista 
e produtor Tuto Ferraz revela o seu lado autoral. 
Além de composições de Tuto e parcerias com 
outros compositores feitas em diversos traba-
lhos musicais, entre eles Jessé Santo, Jota Erre 
e Leonardo Mendes, o disco traz duas canções 
em parceria com Fernanda Abreu. Fernanda 
participa também de uma das poucas versões 
do disco, “Berimbau” (Baden & Vinicius) onde 
a carioca mostra sua forte ligação com o samba 
nesta faixa que tem ainda solo de piano Rhodes 
de Marcelo Maita, primeiro tecladista a tocar no 
coletivo. A Grooveria é formada por: Tuto Ferraz 
(voz e bateria), Edson Menezes (baixo), DJ Tuba-
rão (percussão), François de Lima (trombone), 
Paulo Jordão (trompete), Rodrigo Bento (sax 
tenor), Alvaro “guitarreiro” Alves (guitarra), 
Léo Caranga (guitarra e vocal) e Agenor “dino” 
de Lorenzi (teclados).

 
Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sexta (3) 

às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Diálogo de violões
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da música La Dôtu Lado, to-
das as outras canções: A Luz 
de Yayá, Nada Além de Você, 

Céu, Vermelho, Navega, Man-
dinga, D’orixá, Algum Lugar 
em Nós, Primer Letra, entre 
outras, são interpretadas em 

português (do Brasil).

Serviço: Teatro Paulo Autran (Sesc 
Pinheiros), R. Paes Leme, 195. Quarta (08) 
às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia).

Rosa Passos

A cantora e violonista baiana Rosa Passos apresenta 
o show Brasileira. No espetáculo, a artista passeia por 
sambas-canções e boleros de diversos compositores, in-
cluindo composições de sua autoria.A artista se apresenta 
acompanhada pelos músicos Ivan Sacerdote (clarinete), 
Paulo Paulelli (baixo acústico), Fabio Torres (piano) e 
Celso de Almeida (bateria). No repertório, canções como 
“Juras” e “Amorosa” (de Rosa Passos), “Verbos do Amor” 
(Abel Silva, Gal Costa e João Donato), “Desenho de Giz” 
(Abel Silva e João Bosco), “Abajur Lilás” (Fernando de 
Oliveira, Ivan Lins e Rosa Passos) e outras.

 
Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sexta (03) e sábado 

(04) às 21h e domingo (05) às 18h. Ingresso: R$ 30.

Samba e boleros
Thamires Santiago

Deus te ama
Neste dia de sua vida, queri-

do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba... ... 
Que se colocar pra baixo não é a 
resposta. Por que você faria com 
você o que Deus jamais faria com 
você? As poucas coisas que você 
não “faz certo” (o que quer que 
isso seja) não podem se compa-
rar com as coisas em que você 
se sobressai. Você sabe disso? 
Você é bom, você é cuidadoso, 
você é generoso, você é sensível, 
você é misericordioso, você é 
clemente, você é mais aceito 
do que imagina, e mais amoroso 
do que acredita ser. Agora... o 
que mais? Tente compreender 
isto: Você está indo muito bem. 
Mais do que “muito bem”. Você 
é excelente. Você é magnífi co, 
você é maravilhoso! E Deus o 
ama muitíssimo!

Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch

Com arranjos novos e 
contemporâneos, show de 
Claudio Lins apresenta re-
pertório que inclui Expresso 
2222, Canto de Ossanha, 
Lembra de Mim, Tropicana, 
Corsário, Oceano, Fora da 
Ordem, Ponteio, Volte para 
o seu lar, Lotação Esgotada, 

DDD, Impaciência (gravada 
por Luciana Mello), Por toda 
vida, gravada também pela 
cantora Maria Rita e trilha 
sonora da novela Avenida 
Brasil, entre outras.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo  

(Shop. Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 
360. Quarta (15) às 21h. Ingressos: De 
R$ 50 a R$ 120.
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