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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 02 de Julho de 2018. Dia de Nossa Senhora do Horto, 
São Pedro de Luxemburgo, São Félix de Campanha, e Dia do Anjo 
Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. Dia da Visitação da Virgem 

Maria, Dia do Hospital e Dia do Bombeiro. Hoje aniversaria o 
pintor e artista plástico Antonio Piticov que faz 72 anos, o arquiteto, 
cartunista e chargista Luiz Gê que chega aos 65 anos e a diretora e 
atriz Bete Coelho nascida em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é adaptável, compreensivo e gosta 
de atividades em que possa interagir com outras pessoas. Receptivo e 
infl uenciado pelo ambiente que o cerca, tem uma personalidade amigável, 
tem uma boa habilidade social e diplomática. Com a sua tentativa de 
agradar os outros pode se tornar excessivamente dependente. Deseja 
ser respeitado e preocupa-se em respeitar o outro, adotando muitas 
vezes uma aparência séria e discreta. Apesar disso, costuma ser uma 
pessoa eloquente na oratória e cheia de argumentos para quase tudo. 
Não gosta de adiar as decisões. No lado negativo é perfeccionista, crítico 
e voltado para si mesmo.

Dicionário dos sonhos
ABÓBORA – Herança próxima. Lucros inespe-
rados. Pode arriscar a sorte em jogos e loterias. 
Números de sorte: 15, 25, 45, e 66.

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

Esta segunda é o vigésimo dia da lunação. A Lua em Aquário fi ca fora de curso as 19h57 desta segunda, até entrar 
em Peixes na tarde da terça-feira. A Lua fi ca fora de curso em Aquário, por isso será melhor manter a rotina. 
Mantenha às relações familiares, as situações de aconchego e intimidade, haverá maior facilidade para saber 
atingir os objetivos e perseguir o que deseja sem desistir, mas tudo com delicadeza e cortesia.  O modo agradável 
de tratar as pessoas tem que ser usado, já que facilmente as pessoas irão se tornar ásperas e fi car de mau humor 
conforme a infl uência da Lua. A busca pela segurança fi ca até um tanto exagerada no fi nal deste dia.
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A criatividade e a praticidade se 
misturam e tornam o dia ótimo para 
atividades artísticas. Muita afetivi-
dade no relacionamento amoroso 
dará bons momentos íntimos. O Sol 
transita na casa quatro, a da família, 
o aproxima deles, aumentando a 
compreensão familiar. 89/489 – 
Vermelho.

Através da organização e de uma ma-
neira mais direta de agir, a vida fi nan-
ceira começa a melhorar. Faça tudo 
que exija paciência, confi abilidade e 
persistência, assuntos da moda e das 
artes. No amor, use de sinceridade e 
expresse seus sentimentos com a Lua 
em Aquário. 72/572 – Azul.

Difi culdade nas relações com ami-
gos e a pessoa amada. Difi culdades 
podem surgir no amor e em ligações 
desgastadas por brigas. Com o Sol 
na casa dois começa um novo ciclo 
de vida com um maior senso crítico 
e motivação para melhorar seus 
ganhos fi nanceiros. 29/329 – Branco.

O Sol transitando em seu signo 
acentua o seu interesse pela vida, 
e a realização fi nanceira. A Lua 
transitando em Aquário fora de 
curso a noite leva a impulsividade 
ao agir e pode não saber com quem 
pode realmente contar. O melhor 
é não tomar decisões importantes 
25/125 – verde.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar, levando a 
certo desequilíbrio nas relações pes-
soais. Use seu poder de comunicação 
para superar as difi culdades que 
ainda podem perturbar até quando 
o Sol ingressar em seu signo antes 
do fi nal deste mês de julho. 63/263 
– Amarelo.

Há grande melhoria de vida pelo 
trabalho e atividades profi ssionais 
feitas com gosto e dedicação. 
Algo esperado pode trazer ganhos 
materiais e melhoria da situação 
fi nanceira. O dia é muito propício é 
bom para tratamento de saúde e o 
restabelecimento das suas energias. 
49/549 – Verde.

É hora em que o conhecimento vale 
mais pela prática que pelo seu sim-
ples acúmulo sem aplicação. As crises 
devem ser superadas com coragem e 
cabeça erguida. A criatividade surge 
como elemento que pode se tornar o 
dia ótimo para a busca da harmonia. 
28/228 – Verde.

Um momento delicado em relação às 
parcerias que se rompem no traba-
lho e na relação sexual. Difi culdades 
podem surgir no amor e em ligações 
desgastadas por brigas. Tente entrar 
em sintonia com o pensamento 
dos outros para manter a paz e sua 
tranquilidade. 34/934 – Azul.

Controle as emoções que podem pro-
vocar situações tensas no trabalho. 
Faça tudo de forma objetiva e bem 
pensada. Precisa aceitar as situações 
do jeito que elas se apresentam sem 
medos e receios infundados. Pode 
imaginar situações que não são reais 
e se enganar. 12/512 – Branco.

Faça tudo com a máxima compe-
tência, imponha-se um alto nível de 
qualidade em suas tarefas. Descubra 
o rumo que sua vida deve tomar 
usando a grande sensibilidade à 
noite. O dia é bom para tudo que 
exija paciência, confiabilidade e 
persistência. 20/920 – Azul.

Muita segurança e harmonia se 
fazem necessárias para poder tomar 
decisões nesta semana. As dúvidas 
provocam distúrbios e perturbações 
tanto no lar como no trabalho. O 
dia é muito favorável à saúde e aos 
interesses fi nanceiros, mas não é 
bom para viagens. 16/416 – Cinza.

Precisa ter calma ao lidar situação 
difícil no ambiente social. É o mo-
mento para avaliar a relação. Devem 
ter maior sintonia com as pessoas a 
sua volta ou fi cará só. O dia é ótimo 
para atividades artísticas, prática 
do lazer e a busca pela harmonia 
nos relacionamentos de amizades. 
56/756 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Para atrair alguém: Em uma folha em branco 
desenhe um coração. Em seguida, escreva em 
seu interior o seu nome e o da pessoa amada. 
Despeje sobre eles um pouco de mel e açúcar, 
dobre cuidadosamente o papel várias vezes, 
deposite-o em algum lugar mais alto que a sua 
estatura e esqueça.
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PRESSIONAR
TOOSAVEIRO

NCAVARR
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RECOAGAVE
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RAMODADU
DIAMISPOT

NOSSASENHORA

2/or. 3/ami — ash — mad — too. 4/edaz — spot. 6/bonsai.
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Refl exões
A peça “A Vida dos Salmões” 

da Cia La Gestual traz pela 
primeira vez ao Brasil um texto 
de Itziar Pascual, dramaturga 
espanhola conceituada em 
toda Europa, com uma obra ex-
tensa, vencedora do 16º SGAE 
Children’s Theatre Award com 
a dramaturgia de La Vida de los 
Salmones. O espetáculo conta 
uma história que se passa no 
mundo da imaginação e dos 
sonhos. Adrienne é uma adul-
ta, que faz inúmeros esforços 
para que Aura, uma menina 
de sete anos, consiga dormir. 
Aura vê monstros, ogros e 
perguntas na parede todas 
as noites, mas se tranquiliza 
depois que Adrienne lhe conta 

Destinada a crianças e adolescentes, a peça faz uso da técnica de 

sombras e projeção, com música ao vivo.

MPB
Sozinha no palco com o 

violão, quase na sua intimi-
dade, Zélia Duncan apre-
senta seus maiores sucessos 
no show “O lado bom da 
solidão”, como “Catedral”, 
“Lá vou eu”, “Alma” e outras 
canções de seu repertório 
afetivo e de sua trajetória.O 
show é a possibilidade de 
estar acompanhada de um 
público que goste de ima-
ginar que estava presente 
quando as canções foram 
feitas e, tem como conceito, 
a proximidade entre artista 
e plateia.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elí-
seos, tel. 3226-7300. Terça (17) às 21h. 
Ingressos: R$ 120 e R$ 160.

Após três discos, Canções de Apartamento (2011), 
Sábado (2013) e A Praia (2015), onde o compositor di-
rigiu e produziu os arranjos, Cícero apresenta seu quarto 
disco de inéditas “Cícero & Albatroz”. O lançamento é um 
disco de banda construído em cima de suas composições 
e, assim como os arranjos, a temática do disco se afasta 
do tom introspectivo dos trabalhos anteriores e cria uma 
imagem ampla das cidades em contraste com os indiví-
duos. O resultado é um novo começo após encerrada a 
trilogia iniciada em 2011. Seguindo na contínua busca que 
marca sua obra, Cícero & Albatroz é uma nova abordagem 
para sua música, um novo resultado artístico que, dessa 
vez, foi construído por muitas mãos.  “Cícero & Albatroz” 
está disponível em todas as plataformas digitais e o disco 
físico está disponível aqui (www.cicerorosalins.com/site).

Serviço: Casa Natura Musical, R. Artur de Azevedo, 2134,  Pinheiros. Sexta 
(13) às 20h30. Ingressos: De R$ 60 a R$ 120.

Cícero inicia  turnê de lançamento de “Cícero & Albatroz.

Espetáculo “Bichos de Cá” - Grupo Nhambuzim.

O espetáculo “Bichos 
de Cá”, do grupo 
Nhambuzim. O 
musical infantil 
conta sobre as 
espécies da fauna 
brasileira a partir 
de manifestações 
da cultura popular, 
misturando folclore 
e questões de meio 
ambiente

Com repertório com-
pletamente autoral, 
para cada bicho, uma 

canção no ritmo musical ca-
racterístico da região onde 
ele vive. Atravessando o 
Pantanal, as crianças des-
cobrem os hábitos da arara
-azul e o cardápio do jacaré 
pelos ritmos da guarânia e 
do chamamé. Na Amazônia, 
conhecem o carimbó com a 
dança do peixe-boi e mer-
gulham na noite da floresta 
ao som do lundu marajoara, 
fugindo da sucuri. Quando 
adentram o sertão, enrolam 
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“Bichos de Cá”

a língua com o coco do tatu e 
sentem as vibrações dos tam-
bores do maracatu com um 
jabuti sonhador. Ao chegar 

ao Sudeste, são guiadas para 
a Mata Atlântica pelo jongo 
do macaco muriqui, depois 
para o Cerrado pela congada 

do lobo-guará.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça 
da Sé, 111,  Centro, tel. 3321-4400. De quinta 
(5) a segunda (9) às 9h Entrada franca.

Lançamento
Eduardo Magalhães

Tenha fé
Toda a mudança é para 

melhor. Não existe algo como 
“mudança para o pior.” A mu-
dança é o processo da Vida em 
Si, e esse processo pode ser 
chamado pelo nome de “evo-
lução.” E a evolução caminha 
em uma única direção: para a 
frente, e na direção do desen-
volvimento. Então, quando 
a mudança visitar sua vida, 
você pode estar certo que as 
coisas estão mudando para 
o melhor. Pode não parecer 
assim no momento exato em 
que a mudança chega, mas se 
você esperar um tempo e tiver 
fé no processo, verá que isso é 
verdade. Neale Donald Walsch

“A Vida dos Salmões”
estórias e entoa canções de 
ninar. Aura e Adrienne estão 
sempre acompanhadas de uma 
bailarina, personagem etéreo 
que cuida dos sonhos e luta 
com monstros e tempestades. 
Durante sete dias, no verão, 
entre o anoitecer e amanhecer, 
uma narrativa poética mistura 
o mundo da fantasia com a 
realidade do cotidiano das 
personagens, e fala sobre o 
cuidado que recebemos e que 
desejamos um dia retribuir. 
Com Ângela Perini, Elisa de 
Oliveira e Lúcia Kakazu.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luiz Dumont 
Villares, 579, Jd. São Paulo. Domingos às 
14h. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia). 
Até 29/07.
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