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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 04 de Setembro de 2018. Dia de Nossa Senhora da Conso-
lação, Santa Rosa de Viterbo, Santa Cândida, São Vitalício, São Moisés, 
São Marino, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Hoje 
aniversaria a fi lósofa Marilena Chaui que chega aos 77 anos, o baterista 
Igor Cavalera nascido em 1970, o tenista André Agassi que também 
completa 48 anos e a atriz Joana Limaverde que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau costuma ser correto e ordeiro. Tra-
balhador e persuasivo tem praticidade combinada com sensibilidade. 
É considerado um amigo leal e confi ável, sempre interessado pelos 
outros. Não costuma adiar as coisas, sendo muito franco na sua forma 
de se expressar. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz que 
têm “boa mão” para plantar, podendo ser muito bem sucedidas na 
jardinagem e na agricultura. Sempre é muito hábil para perceber os 
problemas íntimos dos outros. É organizado e disciplinado, mas precisa 
aprender a superar períodos de instabilidade.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar 
de você inesperadamente. Dentes superiores indicam 
sexo masculino e os inferiores sexo feminino. Den-
tes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. 
Dentes quebrados: acidente. Números de sorte: 15, 
29, 47, 78 e 89.

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

Esta terça é vigésimo quarto dia da lunação. A Lua está em Gêmeos e fi ca fora de curso até as 09h05 da manhã 
quando ingressa em Câncer. A Lua fi ca fora de curso desde a madrugada até ingressar em Câncer pela manhã. 
Por isso podemos executar trabalhos ou serviços que nos agradem, que gostemos de fazer. E, é claro que sejamos 
reconhecidos e elogiados. O trabalho ou os estudos renderão mais. As coisas podem não sair como planejadas, ou 
podem estar baseadas em falsos julgamentos, e pior, não dar em nada até a Lua passar para o signo de Câncer. A 
tarde haverá maior integração com o ambiente, o lar e a família. 
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Muita facilidade para fazer e manter 
bons relacionamentos. É preciso ter 
cuidado com as palavras compro-
metedoras. Evite os pensamentos 
dúbios e tome cuidado com as falsi-
dades, o ciúme, a posse e os excessos 
no apego a bens materiais neste fi nal 
de lua minguante. 84/384 – Verde.

Terá segurança e harmonia no 
ambiente em que vive se mantiver 
a rotina. Pode contar com o apoio 
e a cooperação dos amigos para o 
que goste de fazer. Não acredite em 
coisas impossíveis, mas trabalhe para 
realizar um sonho ou desejo que per-
siga há muito tempo. 42/542 – Azul.

A parte da manhã será de energias 
renovadas com a Lua em Leão e o 
Sol na casa da família fi que junto 
dos pais, fi lhos e irmãos. Tenha 
cuidado com discórdia e situações 
tensas até a metade da manhã com 
a Lua fora de curso e faz com que 
a ações empreendidas acabem não 
dando em nada. 84/784 – Amarelo.

O Sol na casa três dá mudanças 
e com isso a sua vida fi nanceira 
melhora. A relação intima promete 
momentos de muito prazer sexual. 
Procure o diálogo com as pessoas, 
mas seja diplomata evite palavras 
duras que podem afastar as pessoas. 
56/556 – Branco. 

Um novo ciclo de vida se inicia tra-
zendo novas oportunidades e maior 
motivação. Momento muito favo-
rável aos empreendimentos novos, 
negócios importantes. Mantenha a 
palavra sobre o que foi combinado 
antes e siga seu rumo sem mudar 
muita coisa depois da metade da 
tarde. 81/881 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
comemorar o dia de seu aniversário, 
pois terá satisfação social e amorosa. 
Aprimore seu modo de agir e comu-
nique-se com todos à sua volta de 
forma direta e prática. O momento 
é bom para traçar metas e objetivos. 
90/390 – Verde.

Neste dia seu dia favorável da semana 
poderá obter ganhos a mais e receber 
benefícios. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável se persistir. 
Dedique-se a sua carreira e a tudo o 
que começou sem mudar nada a tarde 
e a noite e irá acertar.  65/665 – Verde.

Tenha calma no fi nal do dia ao 
lidar com amigos e colegas devido 
as palavras mais duras. Controle a 
sua sinceridade demasiada, falando 
menos e ouvindo mais. Manhã de 
embalada pela disposição da Lua 
em Câncer para lutar por aquilo que 
deseja conquistar. 43/743 – Azul.

Com a Lua em Câncer dá disposi-
ção para encarar situações e obter 
soluções. Há nesta manhã uma 
propensão a encarar as atividades 
de forma a acertar. Olhe adiante e 
acredite mais em suas ações. A noite 
boa para aquilo que foi programado 
antes. 78/778 – Marrom.

As coisas podem não sair como pla-
nejadas, ou podem estar baseadas 
em falsos julgamentos, e pior, não 
dar em nada. Mantenha uma atitude 
positiva diante de obstáculos que são 
criados pela difi culdade de diálogo. 
Há neste fi nal de dia uma propensão 
a errar, cuidado. 68/768 – Branco.

O Sol em Virgem na casa sete irá 
provocar o surgimento de novas 
sociedades e parcerias. Prepare-se 
para tomar decisão, mantendo-
se em silêncio e refl etindo mais. 
Rompimentos, porém,  também 
acontecem repentinamente na 
vida social, sendo preciso evitá-los. 
93/793 – Verde.

Use a autoconfi ança, evitando cer-
to desequilíbrio mental que pode 
atrapalhar a vida nesta fase mais 
delicada. Dar valor demasiado aos 
detalhes tira oportunidade de am-
pliar e melhorar a vida. Dedique-se 
a um trabalho criativo e terá um 
bom retorno dele até o fi nal de ano.  
56/856 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para ter um   homem aos seus pés: Pegue a Bí-
blia, abra em Marcos 11:22 a 24 e leia em voz alta 
assim: “Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que 
quem disser a este monte: Sê levantado e lançado 
no mar, e não duvidar no seu coração, mas tiver 
fé que aquilo que disser vai acontecer, assim será 
feito. É por isso que vos digo: Todas as coisas pelas 
quais orais e pedis, tende fé que praticamente já a 
recebestes e as tereis”.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Sr. Gonzales Serenata Orquestra.

A banda Sr. Gonzales Serenata Orquestra apresenta um show 
que promove um encontro de gerações ao resgatar músicas 
de época de maneira criativa, tornando-as acessíveis tanto a 
pessoas de idade quanto aos mais jovens. A banda preparou 
um repertório especial para o show, com canções de Francisco 
Alves, Carlos Galhardo, Orlando Dias, Mutantes, Só pra Contra-
riar, além de versões dançantes de músicas da banda Móveis 
Coloniais de Acaju e uma canção do álbum autoral “Réplica”, 
cujo lançamento está previsto para 2019. Com André Gonzales, 
Gustavo Esdras Nogueira e Fernando Jatobá. 

Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Domingo 
(09) às 18h, Ingresso: R$ 20.

Estreia 
Colocando personagens do mundo encanta-

do das fábulas infantis dentro de um contexto 
adulto, a comédia “Contos de Barbas” estreia 
na quinta-feira, 6 de setembro. A montagem 
tem texto de Tiago Luchi e conta com direção 
de Eduardo Martini. A peça traz os perso-
nagens dos contos de fadas para o universo 
adulto sem perder as características originais 
que estão no imaginário do público, além é cla-
ro, de divertir os espectadores com um texto 
inédito, onde as personagens femininas são 
interpretadas por atores do sexo masculino.A 
trama trata dos confl itos de quatro princesas 
que depois do fracasso em seus casamentos, 
se veem obrigadas a dividir uma taberna até 
encontrar um novo amor. A estória ganha 
ritmo de suspense quando outras princesas 
começam a desaparecer misteriosamente. 
Todos os hóspedes da taberna são suspeitos. 
Com Raphael Gama, Du Kammargo, Ailton 
Guedes, Bruno Fadeli, Eduardo Martini e 
Markinhos Moura

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, República, Tel. 
3120-6945. Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 
25 (meia). Até 16/11. 

Lançamento
Azul Anil, nono trabalho de Nila Branco 

mostra versatilidade mesclando MPB, pop, 
baladas. Uma das surpresas fi ca por conta 
da interpretação de Cuidado, de Maura 
Matiuzzi, uma rapper de Mogi Mirim. Para 
a apresentação ao vivo, a cenografi a de Leo 
Romano une tecidos de várias texturas, 
projeções, luzes. Um dos destaques fi ca por 
conta do vídeo mapping de uma bailarina que 
acompanha a execução de Vedor D’Água. No 
show, a cantora também mostra uma nova 
roupagem para Amei Te Ver, de Tiago Iorc, e 
Anjos (Pra Quem Tem Fé), do Rappa, além 
dos sucessos Chama, Seus olhos, Diversão 
e Farsa, temas de novelas da TV Globo, 
Record e SBT. Nila será acompanhada pelos 
músicos que gravaram o CD: Marcelo Borges 
(violões), Leandro Carvalho (violão, guitar-
ra, teclado e samplers), Guilherme Bicalho 
(teclado), J. Junior (contrabaixo) e Cristiano 
Leite  (bateria).

 
 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 

740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (11) às 21h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 40.

Nota 
Capital Inicial lança o bundle “Sonora 1”, 

com as canções “Seja o Céu” e “Tempestade”. 
As duas músicas fazem parte do novo projeto 
de inéditas da banda, que já apresentou ao 
público os singles “Não Me Olhe Assim” e 
“Tudo Vai Mudar”. Compostas por Dinho 
Ouro Preto, Alvin L. e Thiago Castanho, as 
faixas “Seja o Céu” e “Tempestade” já estão 
disponíveis nas plataformas digitais de áudio 
(https://SMB.lnk.to/Sonora1). O projeto 
“Sonora” contará com 12 canções inéditas e 
vem três anos após o lançamento do último 
trabalho do grupo, “Acústico NYC”, gravado 
ao vivo em Nova York (EUA). O single de 
estreia, “Não Me Olhe Assim”, também fruto 
da parceria entre Dinho Ouro Preto e Alvin 
L., ganhou clipe com direção do premiado 
J.Brivilati, que já passa de 1.4 milhões de 
visualizações no YouTube – a produção é 
uma metáfora sobre os diversos julgamentos 
impostos ao outro numa sociedade cheia de 
tabus e ideias morais. O Capital Inicial segue 
em turnê pelo país e passará, até o fi m de 
2018, por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Goiás, Bahia e Rio de Janeiro.

Aos 50 anos de carreira, e 70 de vida, Tonico Pereira se despede do palco do Teatro Nair Bello com 

a comédia fi losófi ca - “O julgamento de Sócrates”.

Últimas sessões de 
“O julgamento de 
Sócrates” acontecem no 
próximo fi m de semana

Em turnê pelo Brasil, solo 
é sucesso de crítica e 
público e marca a car-

reira de Tonico que interpreta 
seu primeiro monólogo. Em 
cena, interpreta um dos fun-
dadores da fi losofi a ocidental 
cuja adaptação assinada por 
Ivan Fernandes, da obra ‘Apo-
logia de Sócrates’, do fi lósofo 
e matemático Platão, drama-
tiza a defesa de Sócrates, no 
julgamento que o condenou à 
morte por envenenamento. O 
texto, por ser um dos primeiros 
grandes casos na história, em 
que um homem foi condenado 
por ter ideias diferentes da 
sociedade, debate a liberdade 
de expressão e o pensamento 
no mundo contemporâneo. No 
palco, Sócrates defende suas 
ideias, mas, acima de tudo, o 
direito de tê-las. Para Tonico, 
o espetáculo é um “antiteatro”, 
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“O julgamento de Sócrates”

ou seja, não é um espetáculo 
cheio de glamour, e sim uma 
troca de ideias com fi gurino, 
cenário e trilhas simples. É 

essencialmente artesanal, sem 
muitos recursos. Mas isso “é a 
essência do teatro”. Afi rma. Com 
Tonico Pereira.

Serviço: Teatro Nair Bello (Shopping 
Frei Caneca), R. Frei Caneca, 569, Cer-
queira César, tel. 3472-2414. Sábado (08) 
às 21h e domingo (09) às 19h. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 30.

Encontro de gerações
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RESTAURANDO A TOTALIDADE
Recebido por Mashubi

O caminho ainda não é conhecido, e, no entanto, através deste tem-
po do Desconhecido, tudo o que precisa se alinhar dentro da criação 
brilhante e multifacetada de Deus está sendo trazido à luz. Navegar 
nessas novas energias, requer um maior nível de confi ança e entrega 
do que você pode ter conhecido anteriormente. Acolha tudo o que está 
surgindo dentro de você, todos os medos e lágrimas e dor, pois estes são 
seus marcadores e mostradores do caminho. Estes lhe mostrarão onde 
inspirar a luz sagrada de Deus, a fi m de tornar-se Total e completo, pois 
você está em seu ser divino. Confi ança e entrega não são palavras ou 
conceitos, mas sim um fl uxo vivo de luz que existe na Unidade divina. 
Você pode se alinhar com esse fl uxo divino através de seu corpo, de seus 
pensamentos e de suas orações. Hábitos da consciência separada e do 
medo estão carregados em sua estrutura física e energética, e todos os 
eventos da vida estão trazendo agora a limpeza divina e purifi cação des-
tes, para que você possa se tornar inteiro e completo. Você já existe em 
plenitude no nível da alma, e você veio aqui para experienciar a reunião 
de sua alma com a matéria física. Esta é uma bela e divina jornada que 
você fez com cortesia para um propósito sagrado. Amado, não confi e nos 
velhos hábitos do medo. Em vez disso, crie um novo dia com a escolha 
de amar, não importa o quê. De confi ar, não importa no quê. Ainda que 
as energias e as emoções do medo o envolvam, você pode escolher o 
amor, a verdade e a confi ança. Estamos com você em todas as tribulações 
e lhe desejamos paz, conforto e descanso. Com todo o amor e bênçãos.

https://www.worldblessings.net
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br


