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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
TERÇA 28 de Agosto de 2018. Dia de São Viviano, São João III, 
Santo Agostinho de Hipona, e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é 
a coragem. Dia Nacional do Voluntariado, Dia da Avicultura e 
Dia do Bancário. Hoje aniversaria o ator Jackson Antunes que faz 58 
anos, a cantora Shania Twain que nasceu em 1965 e a cantora Paula 
Fernandes que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é entusiasta e inspira as pessoas 
que o apoiam ou com quem se unem. A vida doméstica e familiar é muito 
importante; por esse motivo apoiar, cuidar e dar estabilidade aos que 
lhe cercam é de fundamental importância. Sabe agir de acordo com o 
perfi l específi co de cada pessoa. Percebe claramente os objetivos de 
grupos ou comunidades e sabe como encaminhá-los para a realização. 
Gosta de mudar sempre a vida em todos os aspectos e as suas mudanças 
refl etirão sempre com muita clareza o seu temperamento sensual. No 
lado negativo pode ser impaciente e intolerante.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, pobre-
za. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, problemas. Com 
pulgas, riqueza através do jogo. Branca, novos amores. 
Colorida, casamento ou noivado. Amarela, enfermidades. 
Números de sorte: 36, 47, 57, 59 e 75.

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

Esta terça é décimo oitavo dia da lunação. Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a 

segurança emocional e material, fi camos mais receosos de perder. Pode, então, haver reações de ciúmes, posse 

ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância. A Lua Cheia vai para Áries 

nesta terça-feira a tarde e torna o fi nal do dia um ótimo período para usar a boa disposição para agir. Qualquer 

assunto importante e decisivo será fácil de ser tocado e resolvido na noite desta terça-feira.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Lua em seu signo Áries torna as 
negociações menos tensas facili-
tando diálogos e conversações. As 
sociedades e ligações podem ocorrer 
em todos os setores de sua vida. 
Fará contatos que serão decisivos 
no futuro neste seu dia favorável da 
semana. 95/695 – vermelho.

Viva intensamente o amor e as fortes 
emoções que este sentimento pro-
porciona. O dia favorece a dedicação, 
o esforço e a intermediação, a compra 
ou venda de imóveis, a propaganda, 
a educação, a comunicação. A noite 
demonstre os seus sentimentos. 
76/176 – azul.

A Lua em Áries favorece os contatos 
com parceiros e a solução de mal 
entendidos. Haverá maior tolerância 
e capacidade para tolerar situações 
que restrinjam nossas ações. Prepa-
re-se para surpresas no trabalho nos 
próximos dias. 66/266 – amarelo.

Não faça apenas o que tem que fazer, 
mas empenhe-se em aprender algo 
novo. No amor irá sentir-se atraído 
por uma pessoa especial e em meio a 
atividades em grupo no início de se-
tembro. O dia é bom para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias. 41/641 – branco.

Seja direto e prático nos assuntos 
profi ssionais. O dia favorece a dedi-
cação, o esforço e a intermediação, 
a compra de objetos pessoais e 
imóveis. Obterá lucros nas atividades 
independentes e no comércio. Seu 
lado sociável melhora sua disposição 
e as atividades grupais. 77/477 – 
vermelho.

Precisa reconhecer o valor de cada 
coisa em sua vida. Com o Sol em seu 
signo e a Lua em Áries é um dia ótimo 
para compra, venda e ao comercio 
em geral. Maior confi ança pode ter 
uma forma um tanto exagerada e 
perigosa que deve ser evitada nesta 
fase mais delicada. 62/762 – verde.

Evite comentar sua vida intima com 
outras pessoas, seja discreto com o 
que acontece em seu ambiente. Trate 
todos com mais atenção e dê todo 
carinho a quem ama, vai precisar do 
apoio deles. Cuidado com o cresci-
mento confi ança de uma forma um 
tanto exagerada. 78/878 – escuras.

Determine objetivo e de um rumo à 
sua carreira seguindo a intuição para 
não errar. Lua em Peixes entra em 
Áries a tarde e torna as negociações 
menos tensas facilitando acordos e 
diálogos. Os sentimentos intensos 
podem impressionar alguém. 81/881 
– branco.

Será aplaudido pelas ações precisas e 
persistentes que lhe trarão os resul-
tados esperados. Dê mais carinho e a 
atenção, para receber o mesmo afeto. 
O dia é propício para tratamento 
de saúde e o restabelecimento das 
energias vitais. Cuidado com assunto 
de dinheiro. 88/388 – amarelo.

Precisa gostar mais de si mesmo, para 
que os outros também gostem. Os 
sentimentos começam a fi car inten-
sos e a confi ança tende a aumentar 
nesta terça. Há um lado comunicativo 
que você aquariano precisa mostrar 
às pessoas íntimas com a Lua em 
Áries a tarde . 98/298 – verde.

Há fragilidade em compromissos 
mais sérios e também a ampliação 
da busca pelo poder e pelo domínio. 
Mostre seus sentimentos às pes-
soas, diga o que sente por alguém. 
Colabore com colegas e demonstre 
sua competência cumprindo suas 
tarefas rotineiras. 91/991 – amarelo.

A Lua em Áries no fi nal do dia é 
mais favorável aos contatos do que 
o começo da semana. Procure cuidar 
mais do lado espiritual, rezando 
e meditando mais nesta fase mais 
delicada. Encontre as respostas para 
suas dúvidas em você mesmo, não 
nos outros. 77/577 – azul.

Simpatias que funcionam
Para  ele se apaixonar: Vai precisar de mel, 1 pote e 
uma fotografi a sua e uma fotografi a dele. Para começar 
coloque dentro do pote 3 colheres de mel. Após deitar 
o mel coloque as 2 fotografi as, uma fotografi a sua e 
uma fotografi a do homem, se necessário dobre ao meio 
para caber bem lá dentro. Agora ponha mais 3 colheres 
de mel. Feche o pote e agarre ele com suas duas mãos 
enquanto mentaliza o homem se apaixonando por você, 
enquanto o mentaliza dormindo com você e a beijando 
loucamente. Agora guarde este pote debaixo da cama 
até a simpatia começar fazendo efeito. Pode levar alguns 
dias até isso. Quando o homem estiver completamente 
apaixonado por você pode jogar o pote no lixo.
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ACREEAMAPA

TIMESFADIGA

DOTARDOAM
ENREDONE

ANTESNEON
TABIAET
EMIONAVO
SOBSACODE

RALADORZS
EEOLAGA

TRANSEXUAL
ERSENACAR

OITTBRIO

SAQUEADAS

Recua
(muito

atrás no
passado)

Tema tra-
dicional na
arte sacra

cristã
Bayern,

Flamengo
e Boca
Juniors

Redução da
 resistência

de um
material

Atribuir;
conceder

(quali-
dade)

Samba-(?),
quesito jul-
gado no
Carnaval

Região que
abriga Re-
cife e Ba-
hia (sigla)

Peixe or-
namental
de água

doce
(?) e de-

pois, tema 
de ensaios
fotográficos

Arrogan-
te; desa-
forado

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Tecla de 
computa-

dores
Carijó
(bras.)

"(?) 
Pressão", 
série da 
Globo

Mascote do
Atlético-
MG (fut.)

Utensílio
utilizado

para moer
o queijo

Eduardo
Escorel,
cineasta
brasileiro

A maior
cidade

de Gana

Rio que
banha a
capital

francesa

Stock (?), 
competi-
ção auto-
mobilística

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Quali-
dade do
indivíduo
corajoso

Roubadas
em seu
estoque

(as lojas)

Marcos
(?), ator
Fábrica
de óleos

Condições
climáticas

Cedem
sem custo

Balança
Quantida-
des de bebi-
da alcoólica

Sufixo de
“barbado”

Tipo de
show em

bares

É feito no quinto
dia útil

Criador da capoeira
regional baiana

Alexander Fleming,
cientista escocês

Dois
estados

anexados
ao Brasil

Podem ser
causados

por
terroristas

Órgão da
ONU para
o trabalho 

A modelo
Lea T,

por sua
identidade
de gênero

3/car. 4/mion. 5/araxá. 6/fadiga. 9/piano e voz. 11/mestre bimba. 15/acidentes aéreos.
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Estreia 
“Hotel Tennessee” é uma peça onde o público interage com perso-

nagens criados pelo dramaturgo e escritor norte-americano Tennessee 
Williams. Um espetáculo interativo, imersivo e itinerante com cenas de 
trechos curtos de 12 peças do autor que ocorrem simultaneamente e 
se passam no lobby, salas e quartos da Casa Don’Anna. A peças curtas 
de Tennessee escolhidas para esta montagem retratam o mesmo “tipo” 
de ser humano e embora tenham sido escritas em momentos diferentes 
de sua carreira, se referem aos seres incompreendidos, renegados, 
marginalizados, e que por muitas vezes sofrem preconceito e abuso da 
sociedade por não se enquadrarem nos padrões estabelecidos, restando 
a eles vagarem em busca de encontrar um lugar de pertencimento. 
Por que montar peças curtas e esquecidas, peças escritas nos anos 
1930 e 1940, antes do dramaturgo encontrar a sua glória? . A proposta 
deste pout-pourri de Tennesse Willians permite que o público retorne 
ao “Hotel” mais vezes para conhecer os outros desfechos das cenas, 
pagando meia-entrada mediante a apresentação do primeiro ingresso, 
e assim vivenciar diferentes personagens. Com Brian Penido Ross, 
Ana Lys, Augusto dos Santos, Suzana Muniz, Fernando Medeiros, 
Marcelo Schmidt.

 
Serviço: Casa Don’Anna, R. Guaianazes, 1149; Campos Elísios, tel. 993868150 (Reservas 

pelo whatzap com a gerente Mrs Wire). Quinta às: 20h, sexta às 21h e sábados às 19h e 21h 
e aos domingo, às 17h30 e 19h30. Ingresso: R$ 30. Até 30/09.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesNota
Formado por José Roberto Bertrami (teclado, vocal), Ale-

xandre Malheiros (baixo, guitarra, vocal) e Ivan Conti “Mamão” 
(bateria, percussão, vocal), o Azymuth ganhou rápido destaque 
na década de 70, com seu estilo singular e muito suingado. 
Dois anos após o bem-sucedido trabalho de estreia “Linha do 
Horizonte” (1975), eles apresentaram um dos mais importantes 
álbuns de sua carreira, “Águia Não Come Mosca” (1977). Mais 
de 40 anos depois, esse disco volta às prateleiras em setembro 
em vinil de 180 gramas pela coleção “Clássicos em Vinil”, da 
Polysom. O álbum, produzido por Guti, traz 10 faixas, em sua 
grande maioria assinada pelo grupo. As canções apresentam 
de forma marcante a mistura de jazz, samba, funk e rock, res-
ponsáveis pelo reconhecimento e carreira internacional que 
o trio teve nos anos seguintes. Entre elas estão “Voo Sobre o 
Horizonte”, “Despertar” e “Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berim-
bau”. Eles também interpretam “Tarde” e “Circo Marimbondo”, 
ambas de Milton Nascimento, que divide a autoria da primeira 
com Marcio Borges e da segunda com Ronaldo Bastos. Mais 
informações: ( https://www.lojapolysom.com.br/).

Emicida, Rael e Capicua mostram ao vivo álbum luso-brasileiro gravado em 2015 em Portugal.

“Nossa Pátria é a 
Língua Portuguesa” já 
bem disse Bernardo 
Soares, um dos nomes 
do grandioso poeta 
português Fernando 
Pessoa

Pensando nisso nasceu 
o projeto Língua Fran-
ca, com a intenção de 

aproximar a cultura urbana 
produzida no Brasil com a de 
Portugal através da Língua 
Portuguesa que hoje é utili-
zada por aproximadamente 
220 milhões de pessoas é a 7ª 
língua mais falada no globo. 
Emicida, Rael e a artista por-
tuguesa Capicua passaram 10 
dias em residência artística em 
Lisboa compondo e gravando 
o álbum, que teve produção de 
Fred Ferreira, Kassin e Nave. 
O disco também contou com a 
colaboração do rapper portu-
guês Valete, que não participa 
das apresentações ao vivo. O 
show do projeto lusófono já 
foi apresentado em festivais 
importantes de Portugal como 
“Rock in Rio Lisboa”, “Super 
Bock Super Rock” e “Festa do 

Língua franca
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Avante”. No Brasil o coletivo fez 
apenas um show na edição do 
Festival Mimo (Rio de Janeiro), 
em 2017, e agora eles se reú-
nem para duas apresentações 
em São Paulo que acontecerão 
no Sesc São Carlos e Sesc Ita-
quera dias 1 e 2 de setembro 
respectivamente. No repertório 
do show, além das músicas do 

álbum, Emicida, Rael e Capicua 
ainda interpretam seus grandes 
sucessos de carreira. Canções 
como “Passarinhos”, “Boa Es-
perança”, “Hip Hop é Foda”, 
“Envolvidão”, “Casa no Cam-
po” e “Jugular” se intercalam 
com “Ela”, “Gênios Invisíveis” 
e “A Chapa é Quente”, essa 
última rendeu ao projeto uma 

indicação ao Grammy Latino 
2017 na categoria de melhor 
música urbana. Os MCs serão 
acompanhados pelo DJ Nyack 
(toca-discos) e Felipe da Costa 
(bateria).

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando 
do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, 
tel.2523 9200. Domingo (2) às 15h30. 
Entrada franca.

Cena do espetáculo “Ledores no Breu”.

O espetáculo “Ledores no Breu” foi inspirada no texto 
“Confi ssão de Caboclo”, do poeta Zé da Luz, e no pensa-
mento e prática do educador Paulo Freire, o espetáculo 
“Ledores no Breu” trata das relações entre o homem 
sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. 
Histórias entrelaçadas que acompanham analfabetos em 
pleno século XXI, homens percorrendo distâncias para 
elucidar suas dúvidas, seus erros e seus crimes. O espe-
táculo pretende ser uma refl exão sobre as consequências 
do analfabetismo e, principalmente, do analfabetismo 
funcional. A partir de textos de Paulo Feire, Lêdo Ivo, 
Zé da Luz, Patativa do Assaré, Luiz Fernando Veríssimo, 
Frei Betto, canções de Cartola, Jackson do Pandeiro e 
Chico César, fi guras se cruzam, histórias se embaraçam 
e tecem as trajetórias dessas vítimas do crime de não 
saber ler. Com Dinho Lima Flor.

Serviço: Sesc Santo Amaro. Rua Amador Bueno, 505. Sexta (7) e domingo 
(9) às 18h; sábado (8) às 19h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
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Monólogo

SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Transformação

Transforme a sua Mentalidade.

Aprenda a ter pensamentos positivos e a transformar os antigos a fi m 
de se tornar o mestre da manifestação que você sabe que pode ser. Para 
atrair melhor para a sua vida, você deve aprender como manter melhores 
pensamentos de vibração mais elevada. Em outras palavras se você quiser 
criar algo melhor, você tem que fazer algo diferente, algo deve mudar, e 
o melhor lugar para começar, isto é, com a sua mentalidade. Atualize os 
seus pensamentos e os seus hábitos e as transformações ocorrerão. Deixe 
os mais antigos seguirem felizes, pois isto é uma parte necessária de ser 
capaz de trazer o novo e, claro, torne-se mais consciente dos pensamentos 
que você mantém e da vibração que você envia, pois são indicadores do 
que você recebe. Pensamento para hoje: É o momento de transformar 
a sua mentalidade e atualizar os seus hábitos se você quer que as coisas 
mudem, assim você pode começar a atrair coisas melhores para a sua 
vida. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br


