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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
SEXTA 13 de Julho de 2018. Dia de Santo Henrique I, Santa An-
gelina de Marciano, São Joel, e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a 
integridade. Dia do Engenheiro de Saneamento, Dia dos Cantores 

e Compositores Sertanejos, e Dia Mundial do Rock. Hoje aniver-
saria o ator Harrison Ford que completa 76 anos, o cantor, compositor 
e violonista mineiro João Bosco que chega aos 72 anos, a atriz Lília 
Cabral que nasceu em 1957 e o ator Murilo Benício que faz 47 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Câncer é uma pessoa séria, romântica, 
charmosa que gosta de se divertir e que com dedicação veio para 
prosperar. Costuma ter sucesso na carreira militar, chegando à fama. 
Terá ajuda e o favor de pessoas importantes, obtendo a confi ança e o 
reconhecimento de seus superiores. Têm grande facilidade em sinte-
tizar os fatos e entender rapidamente o conjunto dos acontecimentos. 
É normalmente fi el na amizade e relações amorosas e aceita a vida 
como ela se apresenta, mesmo as difi culdades. É uma pessoa racional, 
pensativa e voltada para os seus próprios interesses. Porém é também 
muitas vezes sensível à crítica alheia e se sente incompreendido.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

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

Esta sexta é o primeiro dia da lunação. Lua entrou na fase Nova e dá início a lunação de Câncer. O eclipse solar aconteceu 
no fi nal da quinta abre as portas para as mudanças que estávamos preparando. O potencial energético dessa lunação 
ganha ainda mais força com o eclipse da Lua e do Sol. A Lua continua fora de curso até ingressar em Leão às 14h32. 
Depois da metade da tarde o astral vai fi car mais alegre, nos sentiremos animados e com bastante vitalidade. Porém, 
à noite será preciso fi car atento aos imprevistos. A Lua em tensão com Urano pode trazer um pouco de instabilidade, 
irritação e explosões emocionais.
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Aproveite para conviver na intimi-
dade e manter contatos na parte da 
tarde. Tome cuidado com as facilida-
des que tiram seu empenho. Negocie 
e faça uma revisão de necessidades, 
repensem atitudes para melhorar 
as fi nanças e ganhar mais dinheiro. 
64/664 - Vermelho.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso, sexual e familiar no fi nal 
desta sexta. A comunicação ajuda a 
superar difi culdades e a noite será 
ótima para encontrar pessoas e 
manter contatos e se entender com 
pessoas com quem se tem afi nidade. 
78/478 - Azul.

Esta sexta é o momento para se 
recuperar de desgastes e atrasos 
ocorridos esta semana e resgatar as 
energias. A noite será ótima para en-
contrar pessoas e manter contatos. 
As confusões no trabalho logo serão 
resolvidas, desde que mantenha a 
diplomacia. 49/449 - Branco. 

Melhora a situação fi nanceira através 
de assuntos novos, modernos e avan-
çados. Porém as facilidades podem 
atrapalhar tirando a disposição para 
melhorar seu dinheiro. Evitando os 
ciúmes e viva um momento muito 
feliz junto das pessoas queridas e 
com seu amor. 95/595 - Branco.

Haverá clareza e chance de corrigir 
aquilo que está errado. Boas novas 
chegarão depois do aniversário, 
espere até lá. Porém, à noite será 
preciso fi car atento aos imprevistos. 
A Lua em tensão com Urano pode 
trazer um pouco de instabilidade, 
irritação e explosões emocio-
nais.67/367 - Vermelho.

A Lua continua fora de curso até 
ingressar em Leão às 14h32. Depois 
da metade da tarde o astral vai fi car 
mais alegre, nos sentiremos anima-
dos e com bastante vitalidade. Man-
tenha a rotina principalmente nos 
negócios. Suas chances de melhoria 
virão em breve. 16/416 - Verde.

É bom baixar as expectativas pela 
manhã. Até mesmo para achar 
objetos perdidos o dia é ideal. Ao 
fi nal da tarde há forte propensão à 
turbulência emocional. Terá situação 
positiva no trabalho e nas relações 
sociais, mas aguarde, tudo tem a hora 
certa. 43/343 - Verde.

O eclipse solar aconteceu no fi nal 
da quinta abre as portas para as 
mudanças que estávamos prepa-
rando. O potencial energético dessa 
lunação ganha ainda mais força 
com o eclipse da Lua e do Sol. As 
facilidades fazem com que relaxe e 
deixe de lado assuntos pessoais e 
domésticos. 92/892 - Azul.

Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos chegarão brevemente. Assun-
tos imobiliários, fi nanciamentos e 
empréstimos devem ser adiados. 
Anime-se mais pois na semana que 
vem tudo que espera vai dar certo. 
84/684 - Marrom.

Sua imaginação criativa deve ser usa-
da em suas realizações. As facilidades 
é que não deixam explorar todo seu 
potencial. Difi culdade na expressão 
do afeto, problemas de antipatia e 
isolamento. É tempo de desenvolver-
se e aprender mais no trabalho que 
quer executar. 93/693 - Azul.

A noite será ótima para encontrar 
pessoas e às atividades intelectuais e 
aos contatos. Irá viver bom momento 
em seu ambiente, junto de pais e 
fi lhos e dos familiares. A comunica-
ção ajuda a realizar bons negócios 
e levar adiante os que estejam em 
andamento. 43/143 - Branco.

Pode receber algum benefício ines-
perado, pois a comunicação propicia 
bons negócios. Atitudes que vier a 
tomar serão responsáveis por melho-
rias ou crises no ambiente. Por isso, 
pense bem antes de agir para não 
se arrepender de atitudes tomadas. 
18/418 - Rosa.

Simpatias que funcionam
Para quem somente fi ca, começar a namo-

rar: Retire 3 espinhos de uma rosa vermelha 
e coloque dentro do perfume que você usa e 
que a pessoa gosta.  Peça para Santo Antônio 
remover os obstáculos;  Se for para a felicidade 
de ambos.  Use o perfume sempre que estiver 
com a pessoa.
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Homenagem
Depois de passar por Es-

tados Unidos, França, Ale-
manha, Noruega e China e 
algumas cidades brasileiras, 
o duo Olívia e Francis Hime 
apresenta hoje o show Sem 
mais adeus, em homenagem a 
Vinicius de Moraes. Na escolha 
do repertório, Euridice, Pela 
luz dos olhos teus, Saudade 
de amar, entre outros. Um 
pouco antes do centenário 
de nascimento de Vinicius de 
Moraes, Olivia Hime se deu 
conta de que entre as várias 
homenagens programadas, 
nenhuma passava pelo Ita-
maraty. “Afi nal, Vinicius era 
diplomata”, percebeu. E foi 
a partir desta percepção que 
Olívia e Francis Hime, criaram 
um show de vozes e piano, sob 
a direção de Flávio Marinho.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado (14)  
às 21h30. Ingresso: R$ 120 .

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Infantil
A peça “Os Saltimbancos” foi 

inspirada no conto dos irmãos 
Grimm “Os Músicos de Bremen”, 
narra a história do encontro de 
quatro animais (um jumento, 
um cachorro, uma galinha e 
uma gata), que devido a maus 
tratos, fugiram de seus pa-
trões. Juntos decidem formar 
um grupo musical e rumam à 
cidade para começar a carreira 
artística. No caminho encontram 
seus antigos donos e temendo 
serem novamente escravizados, 
resolvem enfrentá-los. Os bichos 
vencem e chegam à conclusão de 
que unidos conseguirão superar 
todas as difi culdades. Com An-
tônio Veloso, Paulo Cavalcante , 
Cristiane Alves, Maira Machado, 
Mayara Guedes, Daiane Alves, 
Mateus Oliveira, Stefani Nunes 
e Lais Camargo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar,R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Sábados  às 17h30. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). 

Em comemoração aos seus 
20 anos de carreira, o ator 
Eraldo Fontiny apresenta a 
comédia “Gente, a Lili sumiu!”. 
A peça conta a estória do su-
miço misterioso de Lili uma 
menina que sempre faz o que 
quer porque sua mãe deixa. 
O enredo gira em torno da 
tentativa de descobrir quem 
é o responsável pelo sumiço 
da menina. Será a divertida 
Meire Caixeta ou o ingênuo e 
atrapalhado Seu Manel? Teria 
Cynthia, a defensora da moral 
e dos bons costumes, algo a 
ver isso? Ou Marcos Paulo, 
um deslumbrante roqueiro 
anônimo, que tem inveja da 
fama de Lili?

Com participação dos bonecos do cabeção, construídos 
pelo artista Paulo Farah para celebrar o período festivo 
julino. Com xote, baião e ciranda, os músicos Ana Clau-
dia Cesar (cavaquinho e voz), Liliana Bertolini (fl auta 
transversal e voz), Rosana Bergamasco (violão e voz), 
Aline Reis (sanfona), Wilson Dias (bateria) e Renato 
Vidal (percussão e voz) transformam o show na praça 
do Sesc santo Amaro em uma grande quadrilha julina. 
Suíte Forró, Cajuína, Sala Reboco, Xote meninas, Seve-
rina Xique, Sabiá, Morena Tropicana e Táxi Lunar são 
algumas das músicas que estão no repertório do show.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sábado (14) às 17h. 
Entrada franca.

Andrea Cavinato

A peça “Cabeças 
Trocadas” é uma 
montagem do grupo 
Caixa de Fuxico da 
Cooperativa Paulista 
de Teatro, adaptada 
do romance do alemão 
Thomas Mann pela 
atriz Andrea Cavinato, 
com direção de Rosana 
Pimenta

A peça aborda sentimen-
tos humanos intensos e 
a forma como as atitu-

des podem expressar nossos 
desejos mais secretos, além 
de expor questões ligadas 
ao patriarcado e ao feminino 
em uma trama carregada de 
metáforas e ironia. Andrea 
Cavinato, que está em cena 
junto com a musicista Estela 
Carvalho, conduz a história e 
interpreta todos os persona-
gens. O espetáculo tem sua 
estética no teatro épico. A 
encenação usa o recurso da 
narrativa e do ritual - soma-
do ao teatro de sombras e à 
música ao vivo - para compor 

“Cabeças Trocadas”
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esse enredo fi losófi co e discutir 
as relações entre físico e espi-
ritual, desejo e tabu, sagrado 
e profano. 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 deci-
são 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, Pça 
Franklin Roosevelt, 210,  Consolação, tel. 
3775-8600. Sextas, sábados e segundas às 
21h e domingos às 19h, bate-papo (dia 15). 
Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 06/08.

Forró do Cabeção

Forró do Cabeção.
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Introspecção
Tire algum tempo para se reagrupar e para a introspecção. 
Antes que avance para algo novo, tire um tempo e faça um 
pouco de introspecção e conheça este novo você que esteve 
emergindo nos últimos meses. Você esteve se desprendendo 
do velho e o novo está pronto para entrar. Cabe a você decidir 
como gostaria que isto fosse.Você está entrando em um tempo 
de ação movida pelo espírito e, então, deixe as suas inspirações 
se transformarem com este novo você. Não há razão para temer 
ou se preocupar com tudo o que está acontecendo, pois você é 
totalmente apoiado nesta grande mudança. Imagine algo novo 
e seja um pouco ousado para que você tenha a coragem de 
fazer isto acontecer. Tenha grandes sonhos desta vez e deixe 
que as suas inspirações se transformem em sua nova realidade. 
Pensamento para hoje: Recue por um momento e se reagrupe, 
renove-se e ganhe uma perspectiva mais clara enquanto se 
prepara para avançar. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias

“Gente, a Lili sumiu!”

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318,  Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta (20) 
às 21h30, sábado (21) às 21h e domingo (22) 
às 19h. Ingressos: De R$ 40 a R$ 80.

Eraldo Fontiny
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