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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 03 de Julho de 2018. Dia de Nossa Senhora das Graças, Santo 
Heliodoro, São Tomé, São Anatólio, São Leão II, Santo Irineu, e Dia do Anjo 
Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. Dia Internacional do Cooperativis-

mo. Hoje é aniversário da criação do Ministério da Justiça. Hoje 
aniversaria o ator Carlos Alberto Riccelli que completa 72 anos, a atriz 
Kate Lyra, que nasceu em 1949 e o ator Tom Cruise que chega aos 56 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é uma pessoa criativa e possui muitos 
amigos divertidos. Responsável e dedicada, pode trabalhar duro quando tem 
alguma ideia ou projeto. Possui uma personalidade corajosa e audaciosa, 
e jeito para lidar com assuntos políticos ou públicos. Têm normalmente 
uma percepção bastante aguda a respeito da malícia de terceiros. Precisa 
viver num lar tranquilo para deixar fl uir o melhor de sua personalidade e 
amadurecer como pessoa. Uma vez observadas essas condições, pode de-
senvolver um notável poder de concentração. No lado negativo tem excesso 
de sinceridade, mau humor, exigências e inquietudes.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho 
de homem, é um agouro de fracasso naquilo que o 
interessa no momento seja amor ou dinheiro. Para 
mulher, adverte que deve cuidar da saúde. Números 
de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

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

Esta terça é o vigésimo primeiro dia da lunação. Lua em Peixes desde as 14h32 melhora a sensibilidade e dá 
boa intuição. As coisas práticas que pareciam fáceis de resolver tendem a ter atrasos em seus procedimentos e o 
que estava emperrado tende a destravar a partir de agora. De manhã bom aspecto da Lua com Júpiter tende a 
melhorar o equilíbrio. Na metade do dia a situação pode ser confusa e com falta de concentração. Tarde ótima 
para a harmonia entre a nossa vontade e os objetivos que queremos atingir com a Lua no signo da sensibilidade 
na fase ainda cheia. Noite será muito boa para se revigorar física e emocionalmente.
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Afeto, ternura e conservadorismo, 
são características marcantes du-
rante esta terça-feira, dia de seu 
astro Marte e seu dia favorável da 
semana. Evite mudanças na rotina 
sem motivos, a precipitação gera 
prejuízos. O dia incentiva a versati-
lidade e a necessidade de aprender 
mais. 75/475 – Verde.

O relacionamento deve melhorar com 
a família e na vida sexual com quem 
lhe atrai. As confusões no trabalho 
logo serão resolvidas, com bom senso 
e ação, mas seja realista nas questões 
de dinheiro. Pela manhã, ordem e 
organização estarão favorecidas. 
49/349 – Azul.

O momento é bastante favorável 
para as atividades que vinham sendo 
desenvolvidas nas últimas semanas. 
Pode ter lucros e vantagens através 
do esforço e da intermediação, a 
compra ou venda de imóveis, da 
propaganda, da educação e da co-
municação escrita e falada. 27/327 
– Amarelo.

A sua boa disposição leva fazer e 
manter contatos mais intensos e ami-
zades mais próximas. Pode realizar 
mudanças preparadas antes e obter 
bons resultados no trabalho que es-
teja em andamento. A incapacidade 
para manter sentimentos estáveis 
amplia a tensão. 21/721 – Bege.

Atitudes possessivas e até passionais 
serão responsáveis por problemas no 
amor. Dedique-se mais a execução do 
seu trabalho, dentro da rotina, sem 
fazer mudanças importantes. Para 
quem for se aventurar na noite desta 
terça, boa disposição e possibilidade 
de boas novidades. 12/812 – Amarelo.

Pode alcançar uma posição fi nancei-
ra mais estável, com algum benefício 
a mais. Mudanças trazem bons re-
sultados, mas sendo bem realista em 
todas as questões. Dê continuidade 
a projetos já iniciados e não comece 
coisas novas sem preparar tudo 
muito bem antes. 26/426 – Branco.

Cuidado com as falsas expectativas 
que podem se formar a respeito de 
uniões e sociedades. É o momento 
de se organizar o ambiente e colo-
car tudo no seu devido lugar. O dia 
destaca a versatilidade do saber e a 
necessidade de aprender ainda mais. 
45/245 – Verde.

Muita sensibilidade e insegurança 
nos assuntos fi nanceiros. É preciso 
conter críticas fáceis e atitudes 
egoístas que afastam as pessoas e 
difi cultam a comunicação. Aproveite 
o momento intenso que será vivido 
na relação a dois nesta terça-feira. 
53/253 – Azul.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são e não se rebelar contra 
elas. Passa a predominar o bom senso 
e a segurança. Contamos com maior 
estabilidade emocional. É tempo de 
desenvolver a carreira profi ssional 
procurando novos caminhos. 23/523 
- Marrom

Sua habilidade no trato com as pes-
soas dará bons resultado e chance 
de receber ajuda que precisa. Certa 
tensão provoca o descontrole ner-
voso nas relações. Poderá viver um 
bom momento em relacionamento 
duradouro que fi cará mais estável. 
28/528 – Azul.

Ânimos mais exaltados podem ser 
favoráveis para as atividades que 
vinham sendo desenvolvidas nas 
últimas semanas, como lançamentos 
com sucesso de público e mídia. 
Não comprometa suas condições 
materiais, em questões de dinheiro 
não gaste a mais. 34/134 – Cinza.

Pode ser levado a situações de rom-
pimento brusco com pessoa de suas 
relações. O descontrole nervoso nas 
relações, tanto sentimental como 
profi ssional cuidado. Ainda neste 
mês de julho algo muito desejado irá 
acontecer, aguarde não se precipite. 
22/322 – Branco.

Simpatias que funcionam
Simpatia da Lua cheia para ganhar mais dinhei-

ro: Em uma noite de Lua Cheia, pegue uma nota de 
dinheiro em perfeito estado (nova e sem rasuras) e 
de alto valor e coloque em cima da sua cabeça em 
direção à Lua. Feito isso, repita a frase: “Linda Lua, 
querida amiga, você tem o poder de trazer abundân-
cia… ajuda-me para que essa nota dobre, triplique 
e se multiplique por 1.000 (o valor é aquele que se 
quer, pode ser 1 milhão, 10 milhões etc).” Ao fi nalizar, 
vire a nota do outro lado e repita a frase. Repita este 
ritual sempre que precisar de mais dinheiro.
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Epíteto de
Machado
de Assis

"As Bruxas
de (?)", 

peça de Ar-
thur Miller

Nascida 
na Índia,
China ou
Indonésia

Qualidade
do político

íntegro

(?)-consta: 
certifica a
lisura do
cidadão

Sebastião
Tapajós,

violonista
brasileiro

(?)/DC,
banda de
"Back in
Black"

"Vai (?)?":
pergunta
feita ao
dentista

Antigo
título de
soberano

russo

Ensopado
de carne

(pl.)

Antiga
região da 
Mesopo-

tâmia

Deus dos
ventos, na
Mitologia

grega

Geraldo
Alckmin,
político
paulista

Piloto bra-
sileiro da
Williams

(F1)

Cair em
(?): medo
do argu-
mentador

Rival do
filho no

triângulo
edipiano

(?) Rosa,
vocalista
do Skank

Letra 
que não
antecede
"e" ou "i"

(?)-8: o
motor 

com oito
cilindros

Sentimentos opostos
expressos pelas

máscaras da tragédia
e da comédia (Teat.)

É avaliado pelas agências de "rating", 
no mercado de investimentos (?) de

moda: coluna de
revistas femininas

Vogais de
"perda"

Itens da 
enfermaria

A primeira
incógnita
algébrica

O cão trei-
nado para

seguir
pistas da

caça

Jean-
Claude
Van (?),

ator 
belga de
"Soldado

Universal"

Entidade
que es-
timula o 

empreen-
dedorismo

no país
(sigla)

Move-se
como um
pássaro

A ele

Imposto
estadual
Princesa
da Disney

(?) ou ím-
par, jogo
Ouvido,

em inglês
Fui ao

encalço de
Em, em

espanhol

Empregos
"Acelera-
ção", em

PAC

Mau, em
inglês

É pago pe-
lo inquilino

Interjei-
ção que
exprime
enfado

"O Livro de (?)",
filme com Denzel

Washington

Irmão
gêmeo 
de Jacó
(Bíblia)

A vogal
entoada 
na vaia

BTG
RASTREADOR
UASIATICA
XLSACU

HONESTIDADE
DAMMEUSOS
ODCZAREP

ACADIAARRE
OAELSAC
SEBRAEGU
MOALUGUEL

FELIPEMASSA
VOAGAAT
EPERSEGUI

LHEAILV
CONTRADIÇÃO

2/en. 3/bad — ear. 4/elsa. 6/acadia. 10/rastreador.

A Fox Film do Brasil acaba 
de divulgar o trailer e a data de 
estreia de “Ilha dos Cachorros” 
(Isle Of Dogs), novo longa de Wes 
Anderson. Em Ilha dos Cachorros 
Wes Anderson retorna ao estilo 
stop-motion de “O Fantástico 
Sr. Raposo” (2009) e apresenta 
grande elenco de dubladores com 
os atores Bryan Cranston, Scarlett 
Johannson, Frances McDormand, 
Edward Norton, Yoko Ono, Bill 
Murray, Liev Schreiber, Jeff Gol-
dblum e Tilda Swinton. “Ilha dos 
Cachorros” estreia em 19 de julho.  
Atari Kobayashi é um garoto japo-
nês de 12 anos de  idade. Ele mora 
na cidade de Megasaki, sob tutela 
do corrupto prefeito Kobayashi. O 
político aprova uma nova lei que 
proíbe os cachorros de morarem 
no local, fazendo com que todos 
os animais sejam enviados a uma 
ilha vizinha repleta de lixo. Mas 
o pequeno Atari não aceita se 
separar do cachorro Spots. Ele 
convoca os amigos, rouba um jato 
em miniatura em parte em busca 
de seu fi el amigo. A aventura épica 
vai transformar completamente a 
vida da cidade.Trailer: (https://
youtu.be/RQA_k97LO9E)
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Refl exões

Banda Blackalbino

Black Albino é uma banda de soul/funk/jazz composta por 
Alex Albino, Cisco Vasques, Tomas Oliveira, Leonardo Rosa, 
Ray Izeppi e Adriano Lil’Pen. A banda instiga a imaginação 
do público com sua performance ao vivo e sonoridade revi-
gorante, inspirada por artistas como Screamin’ Jay Hawkins 
e Otis Redding.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Domingo (8) ás 22h. Ingresso:  R$ 45.

O projeto Dario Fo em Dosen-
Dupla, do Santa Víscera Teatro, 
chega aos palcos da capital pau-
lista com estreia dia 6 de julho. 
União dos solos O Primeiro 
Milagre e Sempre Aquela Velha 
História... ambos do italiano Da-
rio Fo e sua esposa Franca Rame 
e dirigidos por Graciane Pires, 
o projeto traz os espetáculos 
apresentados na sequência. O 
Primeiro Milagre, com o ator 
Marco Antonio Barreto, mostra 
um olhar cômico e diferente da 

saga do menino Jesus, desde 
seu nascimento até o dia em que 
realiza o seu primeiro milagre. 
Com uma linguagem provocati-
va, Sempre Aquela Velha Histó-
ria..., com Graciane Pires, leva à 
cena as difi culdades e prazeres 
do universo feminino vistos na 
perspectiva de uma mulher em 
situações limites do cotidiano.

 
Serviço: Hangar Teatro, R. Conselheiro 

Brotero, 305, Barra Funda, tel. 96454-8277. 
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 
(meia). Até 07/09.

Tonico Pereira sobe ao palco do Teatro Nair Bello com a comédia 

fi losófi ca - “O julgamento de Sócrates”. 

Aos 50 anos 
de carreira, e 
quase 70 de vida, 
Tonico Pereira 
sobe ao palco 
para apresentar a 
comédia fi losófi ca 
“O julgamento de 
Sócrates” a partir de 
21 de julho

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-
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“O julgamento de Sócrates”
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”, 
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

 
Serviço: Teatro Nair Bello, R. Frei 

Caneca, 569, Cerqueira César. Sábados 
às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia). Até 09/09.
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“Cabeças 
Trocadas”

Andrea Cavinato

O espetáculo “Cabeças Trocadas” - do grupo Caixa de 
Fuxico da Cooperativa Paulista de Teatro estreia no dia 6 
de julho. Adaptada do romance do alemão Thomas Mann 
pela atriz Andrea Cavinato, a história aborda sentimentos 
humanos intensos e a forma como as atitudes podem ex-
pressar nossos desejos mais secretos. O enredo se passa 
em uma aldeia na Índia. Dois amigos, bem diferentes tanto 
fi sicamente como na condição social e na forma de pensar 
a vida, vivem uma estranha aventura com uma mulher, 
a bela Sita. Em um momento de desespero, Sita toma a 
decisão impensada, ajudada pela deusa Kali, de trocar a 
cabeça do marido com a do amigo. As consequências de 
suas escolhas são surpreendentes e acabam por custar 
a vida desse trio amoroso.

 
Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210,  Consolação, tel. 

3775-8600. Sextas, sábados e segundas às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: 
R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 06/08.
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Projeto reúne na 

mesma sessão 

dois espetáculos 

apresentados em 

sequência  – O 

Primeiro Milagre e 

Sempre Aquela Velha 

História...  (foto) 

escritos pelo Nobel de 

Literatura Dario Fo.

Estreia
Evite

Neste dia de sua vida, 
querido(a) amigo(a), 
acredito que Deus quer 
que você saiba...... QUE 
É BOM EVITAR A TEN-
DÊNCIA PARA CATÁS-
TROFES...Pare de se 
preocupar sobre tudo 
o que poderia ocorrer 
amanhã. Você fica agita-
do sobre coisas que nem 
aconteceram ainda e 
talvez nunca aconteçam. 
Fique aqui, bem aqui, 
neste momento,no que 
está acontecendo agora 
... o que está ocorrendo 
aqui mesmo ...? Isso é 
tudo o que importa. É aí 
que sua vida está sendo 
vivida. Voce sabe exata-
mente porque recebeu 
esta mensagem hoje. 

Amor, Seu Amigo, Neale 
Donald Walsch

Cine


