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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 12 de Setembro de 2018. Dia de São Guido de Anderlecht, 
São Silvino, São Selésio, Santa Maria Vitória Fornari, e Dia do Anjo Lecabel, 
cuja virtude é a cautela. Dia Nacional da Recreação, Dia Nacional da 

Seresta, Dia do Trator, e Dia do Técnico Têxtil. Hoje aniversaria o 
cantor e compositor Geraldo Vandré, que faz 83 anos, o cantor norte-a-
mericano Barry White que nasceu em 1944, a cantora Leci Brandão que 
também completa 74 anos, a atriz e cantora Tânia Alves que nasceu em 
1953 e a atriz Malu Mader que chega aos 52 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa franca que não tem medo 
de dizer o que pensa. Confi ante e sociável gosta de participar de conversas 
espirituosas. É amigável e sensível, tem tato para conseguir colaboração 
na busca de seus objetivos. Costuma dar grande atenção à saúde e a forma 
física. Gosta de seguir métodos já estabelecidos e comprovados para alcançá
-las e mantê-las. Consegue viver intensamente tanto a tecnologia moderna 
como tranqüilidade do campo ou das montanhas. Não se sente à vontade 
trabalhando em ambientes fechados, nem com horários rígidos demais.

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 convidados 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 o quarto dia da lunação. No começo da manhã Júpiter forma um bom aspecto com Plutão que aumenta a chance 

de crescimento e aumento do poder. As metas desta Lua Nova ganham mais impulso com a infl uência deste bom aspecto. Vênus 

em mau aspecto com Urano nos leva a romper com antigos padrões, fazendo uma revisão na maneira como lidamos com as 

fi nanças e nos relacionamentos afetivos. É um aspecto que nos tira da zona de conforto, mas temos que pensar que as mudanças 

são sempre para melhor, para evoluirmos. De tarde a Lua ingressa em Escorpião e o astral tende a fi car mais intenso. A Lua faz 

aspectos negativos com Marte e Urano que podem nos deixar irritados e impacientes. 
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Pela manhã clima mais tenso e 
sujeito a confusões, enganos e dis-
trações que podem levar a erros de 
julgamento e equívocos.  E cuidado 
ao assumir compromissos, naquilo 
que pode mudar os rumos do dia a dia 
de forma danosa. 78/578 – Branco.

Este dia é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens, 
mas pode prejudicar a saúde. Ao co-
meçar a noite haverá boa disposição 
e energia. Pode haver aumento da 
excitação de forma agradável com 
abertura para viver situações novas. 
52/152 – Azul.

Lua indo para |Escorpião vai provo-
car nervosismo causado por impre-
vistos, além de muita ansiedade e 
agitação. Mercúrio em bom aspecto 
facilita as comunicações e indica 
período melhor para deslocamentos. 
À noite confrontações e humor mais 
pesado. 17/217 – Bege.

O Sol indo para a casa da família no 
próximo fi nal de semana o aproxima 
do seu ambiente. Mercúrio em bom 
aspecto facilita as comunicações e 
indica período melhor para deslo-
camentos. Cuidado, antes disso a 
insatisfação pode fazê-lo cometer 
extravagâncias e trazer perdas. 
96/896 – Verde.

Vênus em mau aspecto com Urano 
nos leva a romper com antigos pa-
drões, fazendo uma revisão na ma-
neira como lidamos com as fi nanças. 
Organize tudo e a vida fi nanceira po-
derá melhorar. O humor agradável a 
noite dá abertura para viver situações 
novas que irão despertar interesse. 
97/397 – Amarelo.

Tenha cuidado ao assumir compro-
missos e naquilo que pode mudar os 
rumos do dia a dia de forma danosa. 
Bom período para cuidar do corpo e 
da saúde. Começa a viver um novo 
ciclo, com novas oportunidades e 
maior motivação no durante todo 
o dia. 77/877 – Branco.

A Lua em seu signo  dá maior entu-
siasmo e isto nos leva a crer que tudo 
será possível. Controle-se para evitar 
certo desequilíbrio nas fi nanças que 
pode afetar o bom humor. Atitudes 
possessivas e até passionais provo-
cam crises amorosas no começo da 
quarta. 17/317 – Cinza.

O seu trabalho é realizado de modo 
positivo e com maior produtividade 
nesta metade de semana. O momen-
to pode ser mais tenso nas parcerias 
e relações conjugais. Mudança no 
ambiente a noite tendem melhorar 
a relação afetiva e a felicidade con-
jugal. 99/199 – Azul.

Mantenha a calma para evitar um 
rompimento brusco com quem ama. 
Não confunda a criatividade com uto-
pias, mantenha seu lado prático pela 
manhã. O dia pode trazer doenças, 
preocupações insônias e aborreci-
mentos familiares ou profi ssionais. 
46/446 – Marrom.

Há uma tendência e dar atenção 
a assuntos que trarão prejuízos. 
Abra espaço para novidades, sem 
abrir mão do que está dando certo 
em sua vida neste momento. Maior 
poder de atração e facilidade para a 
relação íntima que trará intensa feli-
cidade a dois na noite desta quarta. 
44/244 – Azul.

Cuidado com atritos pessoais devido 
ao desgaste que isto provoca para 
sua imagem. A concentração fi cará 
prejudicada no começo do dia. As 
atitudes egoístas geram rompimen-
to e afastam pessoas queridas. Ao 
começar a noite haverá boa dispo-
sição e energia.  65/465 – Verde.

A Lua faz aspectos negativos com 
Marte e Urano que podem nos deixar 
irritados e impacientes. Aumenta o 
seu interesse pela relação a dois, 
podendo demonstrar abertamente 
os seus sentimentos na noite desta 
quarta. De tarde a Lua ingressa em 
Escorpião e o astral tende a fi car 
mais intenso. 08/808 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para ter a sorte ao seu lado: Numa noite de Lua Nova, 
acenda 3 velas alaranjadas sobre 1 prato e 1 incenso 
num copo com arroz, para encher o ar com um aroma 
suave. Pense positivo e fale devagar: “Deusa da Sorte, 
atenda-me enfi m: Deusa da Sorte, corra para mim. 
Saiba que, quando a Lua Cheia chegar, a sorte vai estar 
ao meu lado”. O resto das velas, do incenso e o arr oz, 
jogue numa lixeira perto de sua casa. O copo e o prato 
podem ser usados como de costume, depois de lavados.
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Homenagem 
O produtor Carlos Eduardo Miranda, que faleceu em março 

desse ano, deixou um grande legado na música brasileira e 
também um milhão de amigos dispostos a perpetuar seus 
trabalhos, suas histórias e sua alegria. Uma de suas grandes 
qualidades era juntar as pessoas em prol de uma mesma ideia. 
Assim, alguns amigos já fi zeram uma noite em sua homenagem 
em Porto Alegre e outros lançam dias 12 e 13 de setembro 
a primeira edição do festival “Miranda apresenta: Noites 
Bacaneza” em São Paulo. No primeiro dia a banda goiana 
Boogarins, que foi do selo StereoMono, dirigido por Miranda 
na Skol Music, apresenta o show especial “Sessão Ampla de 
Cura e Libertação”. No dia seguinte Jaloo, que também foi 
artista do mesmo selo, mostra seu novo álbum e recebe MC 
Tha e Gaby Amarantos, que teve o disco “Treme” produzido 
por Miranda, como convidadas. O cantor, produtor e compo-
sitor paraense Jaloo vai mostrar as músicas novas como “Say 
Good Bye”, cujo clipe foi gravado na Índia e canções de seu 
álbum “#1” (2015) como “Last Dance”, “Insight” e “Ah, Dor”, 
entre outras. Ele será acompanhado por Carlos Nunez (DJ) 
e Geroge Gosta (percussão). Jaloo receberá duas convidadas 
especiais: Gaby Amarantos, com quem apresenta “Chuva” e 
MC Tha, com quem divide os vocais no novo single “Céu Azul”. 
“Miranda Apresenta: Noites Bacaneza” tem produção de Meow 
e A Construtora. A arte do cartaz é de Rafael Silveira. Toda a 
renda será revertida para a família do Miranda.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, tel. 3397-4002. Hoje 
(12) e quinta (13) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Feminino 
Integrando o projeto Refúgios Musicais acontece o sa-

rau Vozes Femininas e Refúgio. Nesta edição, mulheres de 
12 países - Angola, Uganda, Moçambique, Congo, Nigéria, 
Síria, Paquistão, Iraque, Senegal, Irã, Colômbia e Vene-
zuela – apresentam poemas e contos em suas línguas de 
origem. Antes, porém, dão um breve esclarecimento sobre 
o tema a ser declamado. Os momentos musicais são com 
Yara Osman (pianista síria) e Monir Nadim (cantora irania-
na). A Mc Débora Garcia (também poeta) é a mestre de 
cerimônia que conduz o evento. O sarau tem como intuito 
provocar uma refl exão sobre o universo feminino e a situa-
ção atual de refúgio. A produtora Neide Salles explica que 
“o encontro promove um abertura para todas as línguas, 
valoriza a palavra e a linguagem de cada país”.Quem são 
essas mulheres: Jéssica Ruth Ebaku (Uganda), Luvambu 
Ntondele Nkuansambo (Angola), Lara Elizabeth Baptista 
S. Lopes (Moçambique), Florenze Nigozi Okoyeigwe (Ni-
géria), Prudence Kalambay Libonza (Congo), Mama Diop 
(Senegal), Monir Nadim (Irã), Nisreen Khalid Dibdulahi 
(Iraque), Ayesha Saeed (Paquistão), Yara Osman (Síria), 
Marifer Del Carmen Vargas (Venezuela), Leonor Solano 
Gonzalez (Colômbia) e Débora Garcia da Silva - MC (Brasil, 
convidada). Produção: Neide Salles.

Serviço: Sesc Belenzinho, R Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Quinta (13) às 
20h. Entrada franca.

ACALMA-TE
Evita a cólera.
A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o 
espírito negativamente.
Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faze o 
melhor ao teu alcance.
Se não podes, por teus meios, modifi car a situação difícil acalma-
te e espera.
Deus te vê e te conduzirá, por mãos intangíveis, à solução adequada.

Livro “A Mensagem do Dia”. –
de Scheilla por Levy Clayton.

Lançamento

Rogério Brito e Agnes Zuliani.

Dia 14 estreia o espetáculo “Megera Domada”, de 
William Shakespeare. O clássico do autor inglês tem 
tradução, adaptação e direção de Aimar Labaki e conta 
com atuações de Agnes Zuliani e Rogério Brito. No enredo 
da comédia de Shakespeare, Batista é um rico mercador, 
pai de duas garotas: Catarina e Bianca. Quando Batista 
decide que sua fi lha mais velha, a megera Catarina, 
deverá se casar antes de Bianca, os pretendentes da 
caçula promovem várias artimanhas. Um deles propõe 
a Petruchio , recém-chegado à cidade, que peça a mão 
da megera. Pensando em se dar bem fi nanceiramente, 
Petruchio aceita a proposta. Com calculadas estratégias, 
Petruchio  vai domando Catarina, enquanto Lucêncio 
conquista o amor de Bianca. Na adaptação dois atores, 
um homem e uma mulher, se multiplicam em todos os 
papéis - inclusive Petruchio e Catarina. A mais machista e 
misógina peça do bardo chega aqui como uma reinvenção 
na qual as questões de gênero e a luta pelos direitos da 
mulher nos obrigam a uma reinterpretação, sem alterar 
a estória e quase nenhuma fala. O verdadeiro clássico 
é o que sobrevive à sua época - e continua a encantar, 
divertir e fazer pensar, mesmo quando o mundo e os 
valores da sociedade são radicalmente diferentes. Com 
Agnes Zuliani e Rogério Brito.

 
Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, tel. 3340-2000. Sextas às 21h30, 

sábados às 19h30 e aos domingos às 18h30. Ingresso: R$ 20. Até 14/10.

Flavia Bittencourt

A cantora e 
instrumentista Flavia 
Bittencourt apresenta 
show de lançamento 
do DVD “O Mundo”

Este é seu segundo DVD 
e quinto trabalho em 
15 anos de carreira.

Flávia já percorreu diversos 
países e continentes mos-
trando sua música. Esse 
intercâmbio é nítido nesse 
novo trabalho, no qual ela 
une a influência latina e 
europeia com sons eletrô-
nicos, e mostra toda A sua 
versatilidade como musicis-
ta. Nos arranjos de O Mundo 
as cordas e a sanfona trazem 
a infl uência dramática do 
tango de Astor Piazzola, 
enqunto a música eletrôni-
ca permeia o trabalho com 
ares de contemporaneidade. 
Neste show Flavia Bitten-
court (voz, violão e teclado) 
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apresenta-se acompanhada 
por Felipe Tauil (percussão 
e bases eletrônicas), Rui 
Mário (sanfona e teclado) e 
Daniel (violoncelo e efeitos). 
Entre as canções registradas 

no DVD, destaque para Pri-
mavera (Flavia Bittencourt), 
Roseira (Flavia Bittencourt), 
Taxi Lunar (Alceu Valença, 
Geraldo Azevedo e Zé Rama-
lho), Na Asa do Vento (Joao 

do Vale), O Sal da Terra (Beto 
Guedes) e Quebra Mar (Flavia 
Bittencourt).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo (16) às 
18h. Ingresso: R$ 20.
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