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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 08 de Agosto de 2018. Dia de São Domingos de Gusmão, São 
Leônidas, São Emiliano, São Miro, e Dia do Anjo Rochel, cuja virtude é a 
força. Dia do Bandeirante. Hoje aniversaria o ator Dustin Hoffman que 
faz 81 anos, o ator Marcelo Picchi que é de 1948, a cantora Preta Gil que 
completa 44 anos e a princesa Beatriz Isabel Maria que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau costuma ser possuidor de uma 
mente criativa e racional. Tem aptidão para negócios e prospera muito 
se desenvolve as suas habilidades executivas e de organização. A sua 
grande necessidade de se sentir seguro e estável o leva a fazer grandes 
planos e investimentos. Tem disposição para trabalhar duro e assumir 
responsabilidades. A capacidade de compreender e solidarizar-se com 
o sofrimento alheio é frequente, tendo também a habilidade de extrair 
um saldo positivo de quase tudo, mesmo quando aparentemente sai 
perdendo. No lado negativo de evitar o orgulho e a vaidade.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, 
brigas e desavenças em família. Se for perseguido, não 
assuma compromissos neste período. Gordo, sorte 
no jogo. Esquarteja-lo, ganhos na loteria. Números 
de sorte:  09, 13, 39, 60 e 93.

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

Esta quarta é o vigésimo sétimo dia da lunação. A Lua em Câncer deixa o astral mais sensível e acolhedor, mas de manhã haverá 

excesso de sensibilidade que pode causar difi culdades nas relações pessoais e domésticas. A Lua em mau aspecto com Vênus pode 

difi cultar o contato com mulheres. Muita atenção com as mulheres que poderão sentir algum tipo de opressão. A Lua em bom 

aspecto com Urano traz estímulos e novidades, mas será importante adequar o novo à nossa realidade.  A Lua em mau aspecto 

com Saturno não nos permite ousar muito e é importante não deixar pressão do trabalho nos desanimar. O Sol em conjunção com 

Mercúrio retrógrado à noite traz clareza, ideias muito positivas e nos permite revisar pendências e resolver nossos problemas. 
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A Lua em Câncer deixa o astral mais 
sensível e acolhedor, mas de manhã 
haverá excesso de sensibilidade que 
pode causar difi culdades nas rela-
ções. Pode tomar iniciativas se ainda 
não obteve bons resultados. Mas, 
use de senso crítico e faça tudo sem 
alteração na rotina. 67/567 – Branco.

Um relacionamento dará novas 
emoções e muito prazer. Há bom 
aspecto para tomar atitudes rápidas e 
decisivas nos negócios e naquilo que 
exija organização. Os sentimentos 
estimulados darão uma forte energia 
no agir e força de vontade para obter 
o que deseja. 57/457 – Azul. 

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores. Faça as melhorias neces-
sárias cuidando melhor do lar e das 
pessoas que vivem nele. É uma fase 
importante para curtir o ambiente e 
rever amigos que estavam afastados. 
72/372 – Amarelo.

A boa comunicação é fundamental 
para consolidar relações e fazer 
negócios. À vontade e os pensa-
mentos levam à compreensão das 
necessidades das pessoas. A Lua 
em mau aspecto com Vênus pode 
difi cultar o contato com mulheres 
que poderão sentir algum tipo de 
opressão. 67/667 – Azul.

Com o Sol em seu signo uma situação 
pode começar a se modifi car no setor 
material, um dinheiro a mais vai 
chegar depois do aniversário. Apli-
que bem uma parte do que receber, 
depois que o Sol transitar na sua casa 
dois, do dinheiro no próximo dia 23. 
54/454 – Amarelo. 

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – Verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos depois da 
metade de agosto. O relacionamento 
social poderá trazer soluções que 
estão sendo esperadas há muito 
tempo. 56/856 – Cinza. 

Neste momento é necessário cuidar 
das questões materiais. É hora 
de colocar em ação seu talento e 
criatividade. Modere seus desejos e 
controle as paixões. A Lua em bom 
aspecto com Urano traz estímulos 
e novidades, mas será importante 
adequar o novo à nossa realidade. 
66/566 – Azul.

A Lua em mau aspecto com Saturno 
não nos permite ousar muito e é 
importante não deixar pressão do 
trabalho nos desanimar. A Lua em 
bom aspecto com Urano traz estímu-
los e novidades, mas será importante 
adequar o novo à nossa realidade. 
76/376 – Marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos. Precisa se integrar a novas 
ideias e aos ambientes novos que 
estão surgindo. Maior satisfação no 
relacionamento íntimo se já tiver 
um compromisso sério, podendo ser 
mais feliz. 15/515 – Branco.

Uma associação poderá ser iniciada 
neste momento ou passar por algu-
ma alteração. Aguarde o Sol em seu 
signo oposto Virgem para decidir-se 
sobre alianças, parcerias e socieda-
des. Uma união sentimental poderá 
ser alterada depois do dia 23, mas 
saiba esperar. 86/886 – Azul. 

O seu senso crítico fi ca bastante apu-
rado ajudando a ver os defeitos das 
atitudes que tem tomado. Sempre há 
uma dúvida quanto tem que escolher 
um caminho, mas na hora ouça a 
voz interior. Há chance de viagens 
e passeios felizes que já tenham sido 
programados. 59/459 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Melhorar de vida: Pegue um lenço branco, uma caixa 
de fósforos vazia, três grãos de milho e três dentes de 
alho. Guarde a caixa com os ingredientes atrás da porta 
de seu quarto. No dia seguinte, enterre a caixa num 
canteiro de rosas; pegue três rosas, retire as pétalas 
e enrole no lenço branco. Guarde esse lenço dentro 
de uma gaveta e não deixe que ninguém toque nele 
para não levar sua sorte embora.
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Cena da peça “Quem vem de longe”.

A Cia As Graças apresenta seu novo espe-
táculo, “Quem vem de longe”. Com texto de 
Nereu Afonso e direção de Cristiane Paoli Quito, 
a peça tem como ponto de partida a questão 
do fl uxo migratório recente e seus ecos e elos 
com as diásporas de nosso mundo, apontando 
para uma narrativa de refl exão. Quem vem de 
longe foi desenvolvido por meio de um processo 
colaborativo que envolveu um longo convívio da 
equipe de criação com imigrantes e solicitantes 
de refúgio de dois centros de acolhimento da 
cidade de São Paulo. Após a apresentação do 
dia 11, haverá um bate-papo entre as atrizes 
da Cia e duas pessoas em situação de refúgio 
convidadas: Hortense (Congo) e Carlos (Ve-
nezuela). Com Eliana Bolanho, Juliana Gontijo 
e Vera Abbud (As Graças)

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel.  
3340-2000. Sábados (11, 18 e 25) às 16h. Entrada franca.

Mistura de elementos 
O guitarrista Igor Prado se apre-

senta ao lado dos músicos Rael Lúcio 
(contrabaixo elétrico), Jesiel Oliveira 
(guitarra) e André Azevedo (bateria). 
No show, uma mistura de elementos 
da música brasileira com blues, soul 
e o funk dos Estados Unidos. Em seu 
novo projeto Igor Prado & JustGroove 
o artista reúne renomados músicos do 
circuito de soul, funk e gospel paulis-
tano, misturando elementos da música 
brasileira com o blues, o soul e o funk 
americano. No repertório, versões 
inusitadas que vão de BB King a Jorge 
Ben, passando por Bezerra da Silva e 
Justin Timberlake.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-
3000. Sexta (10) às 20h30. Ingresso: R$ 20.

Péri

O cantor, compositor e produtor baiano Péri apresenta 
o show ‘Samba e Amor’ com músicas inéditas de seu 
recente álbum, O Eterno Retorno. Em uma leitura atual 
de todo o seu repertório para comemorar os 20 anos de 
carreira discográfi ca, Péri caminha pelas interpretações 
marcantes da obra dos artistas que inspiram também a 
sua história, como Roberto Carlos, Chico Buarque, Gil-
berto Gil, Caetano Veloso, entre outros, mesclando com 
as composições autorais, todas reproduzindo o que há 
de melhor no samba e amor da sua trajetória musical. O 
cantor aproveita ainda para trazer ao público as canções 
inéditas do álbum O Eterno Retorno, o 8º da carreira do 
cantor e compositor baiano radicado em terras paulis-
tanas, lançado recentemente. 

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (10) às 20h. 
Entrada franca.  

Cena de “Suassuna – O Auto do Reino do Sol”.

O musical, que retorna 
a partir de 17 de 
agosto com canções 
inéditas de Chico 
César, Beto Lemos e 
Alfredo Del Penho, 
encenação de Luiz 
Carlos Vasconcelos 
e texto de Braulio 
Tavares

“Suassuna – O Auto do 
Reino do Sol” traz 
na essência uma 

série de características de 
seu homenageado. Ariano 
Suassuna (1927- 2014), que 
teria completado 90 anos em 
junho de 2017, defendeu in-
cansavelmente a brasilidade e 
a valorização da cultura nacio-
nal, ao mesclar a arte popular e 
o universo erudito em todas as 
suas obras. Idealizadora deste 
tributo ao escritor paraibano, 
a produtora Andrea Alves, 
da Sarau Agência, lançou o 
desafi o para a Cia. Barca dos 
Corações Partidos e convidou 
três ilustres conterrâneos de 
Ariano para criar algo total-
mente inédito, inspirado em 
seu legado e desenvolvido em 

“Suassuna – O Auto do Reino do Sol”
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um processo coletivo. Desta 
forma, nasceu o musical, que 
retorna a partir de 17 de agosto  
com canções inéditas de Chico 

César, Beto Lemos e Alfredo 
Del Penho, encenação de Luiz 
Carlos Vasconcelos e texto de 
Braulio Tavares. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sextas e sábados às 21h e 
domingos às 19h. Ingressos: R$ 80 e R$ 
50. Até 23/09.

‘Samba e Amor’
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Conclusões
Conclusões. Confi e no plano que está se revelando. Muitas coisas estão 
se aproximando da conclusão, no entanto, existem apenas mais algumas 
pedras para serem encaixadas para criar a base e solidifi car os projetos 
que estão se manifestando em seu mundo. Você começou este trabalho 
há muito tempo e agora está pronto para vê-lo até o fi m, para que possa 
estar livre para receber o que virá em seguida. Muitas oportunidades novas 
e maravilhosas esperam por você enquanto você passa por essa fase de 
mudança de consciência. Um pouco de autocontrole ou contenção pode 
ser necessário durante esse período de mudança, pois pode ser frustrante 
para aqueles que estão cientes de que eles veem e sentem mais, assim 
como é para aqueles que estão apenas começando a desenvolver esses 
sentidos. Lembre-se de tentar ser paciente e gentil. Se você precisar, 
recue e se afaste, não se deixe envolver pelo drama, pela fofoca ou pela 
conversa negativa, e tente se concentrar na compaixão, compreensão e 
amor. Confi e que todas as coisas estão se revelando como você e o Espírito 
planejaram, e tenha fé na ordem divina e no tempo perfeito. Pensamento 
para hoje: Esteja seguro em saber que coisas maiores esperam por você 
nesta grande mudança e coloque em ação as conclusões que começaram 
há muito tempo. Você não fi cará desapontado com o resultado quando 
acreditar que é um co-conspirador com o Divino. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

“Quem vem de longe”
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