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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 29 de Agosto de 2018. Dia do martírio de São João Batista, 
Dia de Santa Sabina, São Nicéias, São Hipácio, e Dia do Anjo Lauviah, 
cuja virtude é a compreensão. Dia dos Catequistas, Dia das Obras 
Pontifícias e Dia Nacional de Combate ao Fumo. Hoje aniversaria 
o compositor Edu Lobo que faz 75 anos, o ator Cássio Gabus Mendes 
que nasceu em 1961, a atriz Alessandra Negrini que faz 48 anos e a 
atriz Luana Piovani que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau possui força de vontade determi-
nação, ousadia e coragem, o que o leva a alcançar os objetivos a que se 
propõe. Altamente intuitivo sensível e emotivo, sua natureza compassiva 
e compreensiva o leva a ter sempre uma visão humanitária. Cuidado 
com a necessidade de ser alguém, pois isso pode levá-lo a querer ser o 
centro das atenções. Normalmente desenvolve talentos para a concre-
tização de seus objetivos. Porém, quase sempre, precisa de muita luta 
e perseverança para chegar lá.  Mesmo assim, determinação é o que 
não lhe falta. No lado negativo precisa evitar as oscilações de humor.

Dicionário dos sonhos
FESTA – Quanto é agitada: seus planos não estão 
dando certo. Tranquila: terá que decidir sobre 
uma proposta interessante. Se a maioria dos con-
vidados for estranhos, é sinal de inquietações. Se 
você conhecer quase todos: tenha calma ao julgar 
determinada pessoa. Números de sorte:  06, 26, 
28, 31, 41 e 56.

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

Esta quarta é décimo nono dia da lunação. A Lua em Áries deixa o dia bastante movimentado.  O Sol em Virgem pede 
organização, foco nos detalhes e pode tornar você mais crítico e irritado. A impaciência pode levar às discussões 
calorosas e até rompimentos. Essa força deverá ser focada para o trabalho de forma positiva. A Lua em mau aspecto 
com Plutão pode gerar explosões emocionais nesta metade de semana. No início da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo. De madrugada, período propício a namoros e bons momentos nos relacionamentos afetivos, 
bom no fi nal para sair se divertir e se entreter
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O momento é ótimo para acordos 
profi ssionais, fi nalizando pendencias 
e terminando tarefas. Muita habili-
dade no trato com as pessoas ajuda 
a ter bons relacionamentos. Evite os 
pensamentos dúbios, e tome cuidado 
com falsidades. 78/978 – Vermelho.

Fase para dedicar-se mais a carreira e 
ao trabalho corriqueiro. Não acredite 
em coisas impossíveis, trabalhe e 
realize seus projetos de vida. No início 
da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo e no fi nal da 
noite será bom para o entretenimen-
to.   33/233 – Verde.

Com Sol na casa da família haverá 
maior afetividade que garante bons 
momentos íntimos. O Sol em Virgem 
o aproxima das raízes, fi que junto 
dos pais, fi lhos e irmãos. A Lua em 
Áries deixa o dia bastante movimen-
tado e o período adequado para o 
diálogo. 41/641 – Cinza.

O Sol na casa três provocará mu-
danças, viagens e lhe dará maior 
liberdade para novas conquistas. 
Através de uma maneira mais direta 
de agir, a vida fi nanceira vai melhorar. 
O convívio a dois e as relações físicas 
prometem momentos de prazer e 
satisfação sexual. 90/990 – Branco.

Mude sua vida e a rotina e melhore 
seus ganhos. Confl ito nas relações 
com amigos e a pessoa amada ainda 
tendem a ocorrer. Um novo ciclo 
de vida se inicia trazendo novas 
oportunidades e maior motivação. 
Mantenha sua palavra sobre o com-
binado, não volte atrás no que foi 
combinado. 47/347 – Laranja.

O Sol em seu signo, Virgem, pede 
organização, foco nos detalhes e 
pode tornar você mais crítico e 
irritado. Bom para realizar viagens 
e comemorar com amigos se estiver 
completando aniversário. Aprimore 
seu modo de agir e melhore as 
relações no amor e na vida sexual. 
52/552 – Vermelho.

A Lua em mau aspecto com Plutão 
pode gerar explosões emocionais 
nesta metade de semana. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, com ganhos 
a mais. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável. Dediquem-se 
mais as suas atividades corriqueiras. 
39/539 – Violeta.

Com a entrada da Lua em Áries 
fase ótima para fi nalizar pendência 
e até dar início a empreendimentos 
novos, que podem se desenvolverem 
bem. A disposição com que se apro-
xima deve ter controle emocional 
e sinceridade. No início da noite 
haverá maior disposição, agilidade 
e dinamismo.   92/692 – Cinza.

Convivendo com amigos irá realizar 
os desejos comuns. As crises devem 
ser superadas com coragem e muita 
fé. Em breve surgirá a chance de 
abrir novos horizontes. Olha adian-
te e acredite mais, pois assim terá 
sucesso em seus empreendimentos. 
44/844 – Marrom.

Precisa resolver relações de parceria. 
As atitudes que tomar ou causam 
rompimentos ou atraem amigos. 
Mantenha uma atitude positiva 
diante de obstáculos. Um problema 
profi ssional terá solução rápida e 
decisiva no começo do próximo mês 
de setembro. 36/236 – Verde.

As fortes emoções podem provocar 
situações tensas no trabalho e per-
das. Mágoas do passado ou pendên-
cias eventuais podem ser resolvidas 
com uma conciliação entre as partes. 
O Sol em Virgem, na casa sete leva 
a sociedades e parcerias que irão se 
defi nir. 98/298 – Branco.

Precisa aprender a ser tolerante 
para não nos envolver em confl itos 
inúteis. Cuidado com confusões, que 
tendem a provocar certo desequilí-
brio na relação sexual. Dedique-se 
a planejar o que vai fazer e terá um 
bom retorno de sua atividade depois 
do aniversário. 87/187 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para atrair paz no casamento: Pouco depois 
de anoitecer, em uma noite de Lua Cheia, pegue 
um botão de rosa vermelho, coloque-o dentro de 
um envelope branco, endereçado a seu marido 
ou sua esposa. Lacre-o pingando cera de uma 
vela vermelha. Nessa noite, coloque-o debaixo 
do colchão de um bebê . No dia seguinte, enterre 
num jardim, jogando um pouco de urina dessa 
criança em cima.
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Humor 
Tendo como ponto de partida o texto A mais For-

te, de August Strindberg, o espetáculo Senhora X, 
Senhorita Y estreia dia 6 de setembro e se debruça 
sobre alguns dos papéis que a mulher desempenha 
na sociedade contemporânea. Com direção geral e 
dramaturgia de Silvana Garcia e interpretação das 
atrizes Ana Paula Lopez, Sol Faganello e a performer 
sonora Camila Couto, que assinam o texto com a ence-
nadora, Senhora X, Senhorita Yé o embate entre duas 
mulheres, duas atrizes que se enfrentam, se acolhem, 
se estranham, tendo como enredo as questões que 
conformam e defi nem a mulher nos dias de hoje. A 
peça investiga aspectos muitas vezes contraditórios 
de inserção social e política feminina, de seus inves-
timentos afetivos e dos agenciamentos simbólicos 
que a cercam. O foco é a construção do feminino do 
modo como ele se revela por meio da relação entre 
mulheres. Na peça mulhers encontram-se em uma 
casa de chá e entram em confl ito ao confrontarem 

suas vidas. Esse encontro se repete, com variações 
de humor e grotesco, em outros tempos e em outras 
circunstâncias, revelando novas possibilidades de 
compreensão do lugar que cada uma ocupa em relação 
à outra e em relação à sociedade. A dominante é o 
humor, o rir de si mesmas, o que, no entanto, não 
impede que venham à tona os aspectos problemáticos 
da feminidade e do feminismo. Da competição entre 
as mulheres à violência doméstica e à orientação de 
gênero, os temas contemporâneos da experiência 
de ser mulher atravessam as relações entre as duas 
atrizes em cena. Não há moldura temporal, nem 
personagens fi xas: no jogo permanente que mantêm 
entre si, elas estão o tempo todo em movimento, 
intercambiando papéis, entrando e saindo do jogo, 
brincando com a plateia, voltando ao texto que deu 
origem ao espetáculo. Com Ana Paula Lopez, Sol 
Faganello e Camila Couto. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro. Quintas e sextas ás 20h e sábados às 18h (exceto 
feriado: dia 07/09 – sexta às 18h) . Entrada franca. Até 29/09.

“Aos Pombos ou À 
Síndrome dos Gatos” 
estreia no dia 5 de 
setembro

Com dramaturgia e dire-
ção de Oscar Calixto, 
que completa duas 

décadas de carreira com 
20 atuações no cinema, 12 
direções teatrais, dez delas 
de textos autorais, e quatro 
livros publicados, o espe-
táculo discute, de maneira 
metafórica, a corrupção no 
cenário social, político e 
econômico brasileiro. Às 
vésperas das próximas elei-
ções, ele aborda sentimentos 
universais, como medo, desi-
lusão e amor, para tratar de 
idealismo em tempos difíceis, 
cheios de corrupção. A atriz 
e bailarina Adriana Bandeira 
completa o elenco. A peça 
trata dos encontros diários 
dos amigos Gardênia e Ge-
nésio, em praça pública. Eles 
acreditam que são pombos, 
não seres humanos, e estão 
afl itos porque uma síndrome 

Cena da peça “Aos Pombos ou À Síndrome dos Gatos”.

Fabio Brucoli

Fabio Brucoli faz recital de lançamento do CD Violino 
Solo do selo Série Ateneu Paulistano com obras de Bach, 
Bela Bartók, Eugène Ysaÿe e a estreia da In Memoriam 
para aqueles que nos deixaram de Olivier Toni. São obras 
virtuosísticas de beleza rara. Todos os textos são bilíngues.  

No repertório do recital as obras do CD. No CD, Fran-
cisco Coelho relata: “Os dedos e as cordas alcançam mais. 
Por eles passam também cerca de 300 anos da História 
da Música através de obras criteriosamente escolhidas 
de Bach, Ysaÿe, Bartók e Toni. Fabio Brucoli, após se 
dedicar a inúmeros trabalhos de gravação da música 
brasileira para trio, agora aceitou a aventura íntima de 
violinista talentoso que lhe cobrava o registro do difícil 
e basilar repertório solo.O resultado desta empreitada 
foi a bem-aventurança que agora pode ser compartilhada 
neste CD cuidadosamente trabalhado nos detalhes e no 
todo, sobretudo pela primazia de inserir, em primeiro 
registro fonográfi co, a obra de um importante composi-
tor brasileiro no elenco de compositores consagrados”.

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/nº Sé. 
Quarta (5) às 12h. Entrada franca.

“Aos Pombos ou
À Síndrome dos Gatos”
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transforma sua espécie em 
enormes e cruéis gatos. Por 
isso, anseiam desesperada-
mente pela cura para a praga, 
que faz dos pombos, símbolos 

da paz, enormes ameaças 
à vida no planeta. A dupla 
confi ou e escolheu o pombo 
Roberto Alves para represen-
tá-la na sede de uma fazenda. 

Mas quando o eleito chegou 
lá, virou o inimigo, um gato. 

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, R. 
Frei Caneca, 569,  Centro. Quartas às 21h. 
Ingresso: R$ 60. Até dia 31/10.

Recital
Marcelo Donatelli

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn. 
Amor. Entendendo os níveis do amor. 

Quando você consegue ver a unidade em todas as 
coisas, é quando a ilusão da separação desaparece 
e você começa a entender os níveis, a intensidade e 
a importância do amor incondicional, da aceitação 
e da compreensão. O amor é uma coisa grandio-
sa quando você se abre para suas experiências, 
mas você deve estar disposto a baixar a guarda e 
aprender a não levar as coisas tão a sério. Remover 
os véus da ilusão torna isso mais fácil e, embora 
a princípio, isto possa ser um desafi o sentir tão 
profundamente, quando você se ajusta e libera a 
ilusão, algo surpreendente começa a acontecer. 

O desafi o, muitas vezes, está nas expectativas 
passadas e na compreensão limitada da grande 
cena, e isso também é bom, pois é para isso que 
você veio aqui ... ter uma experiência humana 
cheia de crescimento, compreensão e grande 
potencial! Pensamento para hoje: Você é amado 
incondicionalmente e pode dar e receber incon-
dicionalmente, também. São as escolhas que você 
faz que criam as suas experiências. Escolha ver o 
amor ao seu redor, experienciar, compartilhar e 
explorar esse mundo magnífi co em que você vive. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br


