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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
SEGUNDA 17 de setembro de 2018. Dia de São Roberto Be-
larmino, Santa Colomba e São Narciso, Dia do Anjo Menadel cuja 
inspiração é a segurança material. Hoje aniversaria a atriz Sandra 
Pêra que nasceu em 1954, a cantora Marina Lima que chega aos 
63 anos, a jornalista Fátima Bernardes que faz 56 anos e o jogador 
de futebol Edílson que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau é inteligente, esperto de natureza 
reservada, toma decisões de forma racional. É bem-sucedido quando 
procura profi ssões como especialista ou pesquisador. Reservado e 
introspectivo tem interesse por números e fatos. Aprende melhor 
de acordo com a experiência. Tem a habilidade particular de animar 
os deprimidos. Têm boa visão crítica, mas ofende-se com facilidade, 
sendo muito perfeccionista consigo mesmo e com os que o cercam. 
Não têm muita inclinação pela religião e coisas abstratas, mas se 
empenha nas coisas que julga serem práticas e diretas.  No lado 
negativo deve evitar o ceticismo sendo mais receptivo.

Dicionário dos sonhos
POÇO - Vê-lo, perigo inesperado. Tirar água, união 
com pessoa rica. Com água limpa, felicidade. Com água 
suja, aborrecimento. Transbordando, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Seco, evite o 
jogo. Cair nele, rompimento amoroso. Ver alguém vivo 
no poço, união amorosa. Sendo casado, nascimento 
em família. Números da sorte: 01, 11, 13, 22, 47 e 62.

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

Esta segunda é o nono dia da lunação. A Lua em Capricórnio as 08h09 da manhã, tende a fazer a primeira parte 

do dia mais tranquila e favorável à sociabilidade. As pessoas fi cam mais maleáveis e fl exíveis pelo aumento da 

intuição e sensibilidade para enxergar o que agrada e dá colorido à vida. A noite mau aspecto de Mercúrio provoca 

palavras duras que podem machucar profundamente e causar rupturas. Evite discussões com tons ofensivos. Um 

aspecto da Lua com Saturno ajuda a manter a ordem e à disciplina, poder de concentração e emoções intensas.
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O dia é bom para dar um novo 
impulso às atividades domésticas. 
Aumenta muito a sensibilidade e 
a intuição e também a busca pelo 
amparo diante das difi culdades.  
Terá forças a mais para livrar-se de 
vícios, relações e hábitos nocivos. 
56/456 – Vermelho.

Pode se sentir vago e confuso. As 
perspectivas de qualquer assunto 
não estão claras ou são mal avaliadas. 
Pode sofrer pequenos obstáculos 
pela oposição de pessoa que trará 
dificuldade de compreensão no 
trabalho e as coisas podem não sair 
como planejadas. 09/309 – Branco.

Um novo evento o fará viver bom mo-
mento no relacionamento amoroso. 
A Lua a transita fora de curso até 
entrar em Capricórnio e aconselha a 
não mudar a rotina e evitar compras. 
Este pode ser um bom momento 
para assimilar o que ocorreu nos 
últimos dias, antes de iniciar uma 
nova ação. 10/610 – Amarelo. 

É preciso controlar ímpetos e ati-
tudes ciumentas, no entanto. Pode 
resolver situações pendentes na vida 
material, pois o momento é muito 
propício para decisões. Com a Lua 
em Capricórnio deve usar o conhe-
cimento instintivo das coisas que a 
Lua nos dá. 19/319 – Azul. 

Até o fi nal de setembro poderá aju-
dar alguém, usar de solidariedade e 
aprender algo novo. Evite tratar de 
assunto de dinheiro ou fazer compras 
durante todo o dia. No amor um forte 
poder de atração por alguém especial 
pode tornar sua vida difícil pela opo-
sição que sofrerá. 99/199 – Amarelo.

A vida fi nanceira e a aquisição de 
bens materiais terão uma grande 
transformação após seu aniversá-
rio. Agora que o Sol está indo para 
a casa dois, precisa resolver logo 
alguns assuntos que o preocupam, 
não espere ainda mais em assunto 
de dinheiro. 71/971 – Cinza.

Está chegando à hora de agir, retomar 
os antigos projetos ou planejar algo 
novo para depois do aniversário. Alie-
se a pessoas que sejam exemplos de 
transformação. Milagres acontecem 
quando você usa a imaginação e a ca-
pacidade de perceber as tendências.  
01/501 – Vermelho.

Com a Lua saindo do seu signo 
mantenha a rotina no ambiente onde 
trabalha, pois será prejudicado por 
atitudes que tomar. Se não estiver 
satisfeito procure um novo rumo. 
Seja discreto ao falar o que pensa, 
pois tende a ser mal interpretado 
pelas pessoas. 66/566 – Azul. 

Dúvidas e sentimentos pouco claros 
trazem insegurança e geram brigas 
que podem afastar pessoas queridas. 
Nesta segunda decida-se somente a 
noite usando a intuição e a sensibi-
lidade para não errar. A Lua em seu 
signo aumenta sua determinação.  
54/354 – Amarelo.

É tempo de pausar e refl etir antes 
de agir para não ter arrependimen-
tos. A Lua fora de curso bem cedo 
aconselha a seguir a rotina e não 
esperar demais no começo desta 
segunda-feira. Pensando bem poderá 
tomar atitudes já ponderadas que 
trarão os resultados esperados em 
breve. 65/365 – Azul.

Seus planos podem sofrer impe-
dimentos devido à oposição de 
alguém.  A Lua transita em Capri-
córnio favorecendo o seu signo 
torna mais maleável e fl exível pelo 
aumento da intuição e sensibilidade 
para enxergar o que agrada. Precisa 
seguir o rumo que sua intuição 
indicar sem titubear para acertar 
sua vida. 64/164 – Branco.

Com o Sol em seu signo esta semana 
irá ativar o lado mais prático e direto 
para resolver questões. Mas só irá 
encontrar soluções com o apoio 
das pessoas, sozinho poderá muito 
pouco.  E pode ainda sofrer oposição 
de uma pessoa querida nesta última 
semana da fase negativa. 91/891 – 
Branco.

Simpatias que funcionam
Para arrumar emprego: Para se dar bem no emprego 
ou até arrumar um, se estiver desempregado, faça esta 
simpatia: no dia 13, pegue três galhinhos de arruda e 
três moedas antigas e vá até uma igreja. Assista a uma 
missa inteirinha e depois coloque tudo no altar de algum 
santo de devoção pedindo ajuda para arrumar o emprego. 
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Atriz cômica brasileira que atuou por 86 anos, lem-
brada em 23/6/2017 pelos 110 anos do nascimento

Noticiário com
William Bonner

Principal,
em inglês
A 3a nota
musical

Formato
do mastro
(?) gomada,

adesivo

3/doc — prn. 4/main. 5/ariel — roman. 6/airbag — middle.
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Musical infantil 
A proposta de Uni-duni-tê é 

trazer repertório de canções da 
cultura popular para todo mun-
do cantar junto, aprendendo 
ou recordando.Com Beto Silva.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adeli-
no, 1000, tel. 2076-9700. Sábados e domingos 
das 11h às 19h. Entrada franca. Até 30/09.

Stand up
Cinco humoristas se reúnem 

para apresentar o espetáculo 
A culpa é do Cabral. Idealizado 
pelos comediantes Fabiano 
Cambota, Nando Viana, Rafael 
Portugal, Rodrigo Marques e 
Thiago Ventura, O Stand Up 
busca ampliar a divulgação do 
gênero, servindo como um ótimo 
programa cultural. O termo Stand 
Up Comedy ou Comédia em Pé é 
um espetáculo de “cara limpa”, 
em que o comediante apresenta 
suas próprias piadas com texto 
autoral e geralmente de observa-
ções feitas pelo cotidiano.

Serviço: Theatro NET São Paulo (Sho-
pping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. 
Terças às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 11/12.

Lançamento
Tavinho Moura realiza  o show de seu 

novo CD, O Anjo na Varanda, com um 
repertório que inclui parcerias com nomes 
como Fernando Brant, Ronaldo Bastos, 
Beto Guedes e outros. O compositor sobe 
ao palco do Teatro da unidade acompa-

nhado por Beto Lopes (violão sete cordas, 
trompete e voz), Neto Belloto (baixo acús-
tico) e Bárbara Barcellos (voz e percussão). 
Composta principalmente por pesquisa e 
adaptação do folclore mineiro e brasileiro, 
a obra de Tavinho Moura já foi gravada 
por Milton Nascimento, Sérgio Reis, Beto 
Guedes, Almir Sater, Boca Livre, Simone, 

Zizi Possi, Pena Branca & Xavantinho, 14 
Bis, entre outros. Em 2014, seu CD Minhas 
Canções Inacabadas chegou a ser indicado 
ao Grammy Latino de Melhor Álbum de 
Música Regional ou de Raízes Brasileiras.

 
Serviço:  Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 

tel. 3340-2000. Sábado (22) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 
15 (meia).

Refl exões

O encontro dos violonistas Marco Pereira e Paulo 
Bellinati celebra a amizade e a parceria musical de longa 
data com o lançamento de Xodós. Para o show, as cordas 
de nylon do violão de Marco Pereira sintonizam com a 
sonoridade das cordas de aço de Paulo Bellinati. Xodós 
traz um repertório composto por arranjos instrumentais 
de Dominguinhos, Nando Cordel, Anastácia e Dilermando 
Reis. E, ainda, composições próprias com arranjos que 
prezam pelo perfeccionismo técnico do violão clássico, 
sem perder a aproximação harmônica da música popular 
brasileira.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. 
Sábado (22) às 21h30. Ingresso: 80.

Marco Pereira e Paulo Bellinati.

Ná Ozzetti e José Miguel Wis-
nik se cruzaram musicalmente 
pela primeira vez em 1985. Esse 
encontro, que abriu caminho 
para tantos outros, é celebrado 
agora em “NÁ e ZÉ”, álbum que 
reúne 14 canções compostas 
por Zé Miguel entre 1978 e 
2014, sendo oito inéditas em 
disco. Um repertório que, de 
certa forma, refaz a trajetória 

de ambos.O show também faz 
parte da agenda de lançamento 
do LP duplo Ná e Zé, que con-
tém quase todas as canções do 
CD, além dos dois bônus do LP, 
Sopro de fl or, parceria inédita 
de Wisnik com Domiguinhos, e 
Mais simples.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta (21) às 
21h30. Ingresso: 80.

João Suplicy está completando 
20 anos de carreira e agora 
vive um momento que une 
maturidade e vigor artístico, 
com seu mais recente álbum, 
“João”, lançado em 2017 e 
fortemente elogiado pela crítica 
especializada

E no próximo dia 27 de setembro, o 
cantor, compositor e multi-instru-
mentista apresenta o show João 

Suplicy Trio. Neste show João mostra 
suas composições, como “Um Abraço e 
Um Olhar”, “Deixa o tempo trabalhar”, 
“Solteiro e Vagabundo” e “Santa e Louca” 
são entrelaçadas em um roteiro no qual o 
artista conta histórias das canções, que 
também dialogam entre si. João apresenta 
ainda versões para clássicos que vão de 
Benito de Paula a David Bowie, sempre 
com uma releitura própria, esbanjando 
musicalidade e virtuosismo com seu 
violão, que muitas vezes soa como uma 
guitarra endiabrada. Tudo isso sem falar 
nos momentos de romantismo que cos-

João Suplicy

20 anos de carreira
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tumam hipnotizar as plateias por onde 
quer que ele passe.Transitando entre a 
MPB, o pop e o rock com impressionante 
naturalidade, João traz blues na sua bos-
sa, rock no seu baião e tudo parece fazer 
parte de sua essência.

Para acompanhá-lo, João escalou os 
músicos João Moreira, no baixo e vocais, 
e Danilo Moura, na percuteria e vocais.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), 
Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Quinta (27) às 21h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 80.

Bob Zoom
Bob Zoom, a “formiguinha 

azul”, famosa na internet 
por seus vídeos cantados em 
inglês, português e espanhol 
chega com o show “O Trem 
de Ferro”. Bob Zoom e seus 
amigos vão viver uma aventura 
animada para encontrar o 
trem de ferro que dá nome ao 
show. Nessa viagem divertida, 
os personagens vão se depa-
rar com situações inusitadas 
que prometem surpreender 
e alegrar a criançada e seus 
pais.  A trilha sonora do show 
tem 18 canções conhecidas 
do público que se acostumou 
a acompanhar o Bob Zoom 
na internet, e em outras 
plataformas. São clássicos do 
cancioneiro popular como A 
baratinha, Pintor de Jundiaí 
e Marcha Soldado.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sábado (22) e domingo 
(23) às 15h. Ingresso: R$ 60.
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Ná Ozzetti e Zé Miguel Wisnik.

Confi ança

“Quaisquer que sejam as 
condições que eu tenha 
que enfrentar, sei que elas 
representam o próximo 
degrau na minha evolu-
ção. Aceitarei de bom 
grado todos os desafi os, 
porque sei que dentro de 
mim estão a inteligência 
para compreender, o amor 
para aceitar e o poder para 
superar”

Paramahansa Yogananda


