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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 10 de Julho de 2018. Dia de Santo Olavo, São Francisco Masabki, 
São Maurício, São Silvânio, Santa Verônica Giuliani, e Dia do Anjo Ieiazel, cuja 
virtude é a criatividade. Dia da Saúde Ocular, Dia Mundial da Lei, Dia 

Nacional dos Trabalhadores em Serviços Telefônicos, Dia do Mestre de 

Banda, Dia do Truco e em São Paulo é o Dia da Pizza. Hoje aniversaria 
o ator Dalton Vigh que chega aos 54 anos, o jogador de futebol Edmilson que 
nasceu em 1976 e a cantora Claudia Leite que completa 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau costuma ter um temperamento ao 
mesmo tempo passivo e idealista. Aprecia toda atividade que possibilite 
o contato humano e a troca ou transmissão de ideias. Normalmente têm 
facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é solidário 
com aqueles que passam por dificuldades. Independente, defende aquilo 
que acredita mesmo quando os outros não concordam. Com espírito 
pioneiro e iniciativa, prefere se arriscar a novos projetos mesmo que seja 
sozinho. No lado negativo precisa aprender que o mundo não gira ao seu 
redor e evitar ser egoísta e ditador.

Dicionário dos sonhos
GATO – O gato está relacionado unicamente à vida íntima 
das pessoas e sonhar com ele não é bom. Vê-lo deitado: cui-
dado com inimigos e situações difíceis. Furioso, prejuízos por 
fraudes e roubos. Brigando: separação. Miando: desgostos em 
família. Gato preto ou muitos gatinhos indicam sorte no jogo e 
melhoria econômica. Números de sorte: 02, 07, 11, 24, 65 e 86.

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

Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua depois das 17h31 a Lua fi ca fora de curso em Gêmeos até 

ingressar no signo de Câncer na tarde de quarta. Por isso a noite haverá um clima bom para estar com pessoas 

íntimas ou familiares. O fi nal do dia vai promover um clima mais acolhedor. Bom para fi car em ambientes conhecidos 

e se sentir seguro perto das pessoas que se ama. Durante a noite tudo aquilo que exige uma postura mais prática 

e objetiva fi ca prejudicado com a Lua fora de curso no fi nal da tarde desta terça.
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Evite iludir-se, desprenda-se das 
situações que já estão superadas. 
Antes de negociar, faça uma re-
visão de suas condições práticas, 
controlando a impulsividade e a 
tendência a querer comandar tudo. 
A impaciência impede de agir com 
calma. 98/698 – Vermelho.

Desde o começo da manhã maior 
amabilidade e satisfação nos rela-
cionamentos, tanto sociais como 
íntimos. A Lua em Gêmeos assinala 
um período onde as celebrações e 
homenagens possuem um sabor todo 
especial.  Muita afetividade junto de 
sua família. 75/375 – Cinza.

O convívio na intimidade sexual 
deve melhorar esta semana. Cuide 
da saúde restabeleça suas energias 
vitais. Evite insistência em ser me-
ticuloso agindo apenas na certeza 
naquilo que deseja resolver. As con-
fusões no trabalho serão resolvidas 
de forma prática.  64/364 – Cinza.

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados. A paciência 
e a confi ança ajudarão para o seu 
sucesso.  Curta mais o ambiente, 
a natureza e o prazer da relação 
a dois nesta fase de lua nova, já 
que a demonstração de amor será 
importante nestes próximos dias. 
85/385 – Branco. 

Com a Lua em Gêmeos bom para 
preparar viagens e mudanças para 
realizar depois do seu aniversário. O 
dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo acar-
retar desentendimentos. Momento 
muito positivo para a expansão dos 
seus planos. 73/373- Amarelo.

Há muita audácia para tentar algo 
novo e ir mais adiante, além das 
aparências e aumenta a persistência 
para coisas importantes e decisivas 
serem preparadas neste começo 
de semana. Logo poderá aumentar 
os seus lucros e obter vantagens, 
dedique-se já com muita paciência. 
76/476 – Verde. 

Aumenta a chance de êxito com 
as economias e aparece chance de 
saldar dívidas e restaurar as fi nanças. 
Precisa manter suas emoções sobe 
controle se surgir algum imprevisto. 
Na sua atividade logo surgirá uma 
oportunidade e ainda viverá situação 
nova no trabalho. 91/491 – Cinza. 

Com a Lua em seu signo oposto 
maior amabilidade e satisfação nos 
relacionamentos. Esta terça favore-
ce o comércio, as pequenas viagens 
e a comunicação em geral. Se surgir 
confusão ou problemas pessoais e 
domésticos será algo passageiro, 
não se irrite. 74/374 – Azul.

Haja agora para não perder a chance 
de melhorar sua vida até a metade 
do mês de julho. Siga em frente com 
seus planos e acredite que os resul-
tados serão os esperados. Anime-se 
mais na sua atividade e mantenha a 
persistência para alcançar seu ideal. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua Gêmeos poderá se lançar 
a algo novo ao realizar mudanças. 
Conte com a ajuda de seus amigos 
ou colegas para o que pretende. Logo 
surgirão novas raízes e algo inédito 
irá ser realizado. É tempo de desen-
volver ainda mais suas habilidades e 
aprender mais. 78/778 – Azul.

A Lua em Gêmeos torna o senso de 
união fortalecido nas relações. O dia 
é para ir além dos horizontes. As 
relações sentimentais se estreitam 
de forma a trazer intensa felicidade 
na intimidade a dois. Cuide de seu 
corpo e isso irá refl etir em seu astral 
nesta terça-feira. 79/879 – Branco.

Mudanças na sua posição trazem 
algum benefício inesperado com 
a Lua em Gêmeos. Não de valor 
demasiado aos detalhes tira oportu-
nidade de ampliar e melhorar a vida. 
Desprenda-se de atitudes passionais 
que serão responsáveis por crises 
amorosas, sexuais e familiares. 
70/270 – Azul. 

Simpatias que funcionam
Para conseguir vitórias difíceis: Para ajudar nossa 
Seleção a conquistar o Hexa e você a conquistar vitórias, 
fáceis ou difíceis, vou ensinar uma oração de conquistas. 
Oração para conseguir vitórias difíceis.

Criador do mundo,
Tu que dissestes,
“peça e receberás”,
inclinai Teus ouvidos
a esta humilde criatura.
Na Glória do Teu Poder
Ouve a minha prece
Ó Pai Amado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/efó — pan — ten. 4/fiat. 5/drusa — ufano. 10/gastralgia. 13/maracanã e tuim.
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Histórias
O espetáculo “Solidão no 

Fundo da Agulha” traz o 
escritor Ignácio de Loyola 
Brandão aos palcos para 
contar histórias marcantes 
da sua vida. São momentos 
remetidos a canções inter-
pretadas pela cantora e atriz 
Rita Gullo, fi lha do autor. Os 
dois estarão acompanhados do 
violinista e arranjador Edson 
Alves (Banda Mantiqueira). 
O recital dramático tem dire-
ção de Marcelo Lazzaratto e 
apresenta no repertório, mú-
sicas como Amado Mio (Doris 
Fisher/ Allan Roberts), Valsi-
nha (Chico Buarque e Vinicius 
de Moraes) e Que reste-t-il de 
nos amours? (Charles Trenet), 
além de outras canções que 
ganham novo contexto per-
meado por lembranças.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, 
Vila Madalena, tel. 3813-7404. Quinta (12) às 
21h. Ingresso: R$ 60 .

Refl exões

Barbatuques

O Barbatuques 
apresenta o show
em comemoração
aos 20 anos de 
carreira do grupo, 
reconhecido 
internacionalmente 
pela sua linguagem 
única de percussão e 
música corporal

O músico, pesquisador 
e educador Fernando 
Barba foi o criador 

do coletivo que busca no-
vas sonoridades produzidas 
somente com o corpo para 
fazer música. A sonoridade do 
Barbatuques mostra uma so-
breposição de estilos e estéti-
cas, passando por baião, coco, 
samba, maracatu, rap, afoxé, 
funk, carimbó, toré indígena, 
choro, rock, beatbox, kecak e 
a música africana. São canções 

Paula Fernandes apresenta a turnê “Voz e Violão”. A 
tour acústica é mais intimista; está repleta de grandes 
sucessos tanto autorais quanto canções que fazem parte 
da playlist da artista. No repertório aparecem Nando Reis, 
Kansas, Skank, Victor e Léo, Almir Sater entre outros. 
“Acústico - Voz e Violão” privilegia a essência vocal da 
cantora. Iluminação, cenário e músicos levam o público a 
despertar memórias e emoções. A direção do espetáculo 
é da própria Paula Fernandes e de Marcio Monteiro, 
produtor e amigo que a acompanha desde sempre.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping São Paulo), R. Palestra Itália, 
500. Quinta (25/10) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 160.

Ritchie no show “Hits do Ritchie com Black Tie”. 

Ritchie apresenta seus sucessos em arran-
jos exclusivos e cults, bem à moda Black Tie, 
com o apoio luxuoso dos músicos Fernando 
Nunes no baixo,  Mário Manga no cello e 
guitarra; Tuco Marcondes no violão de aço 
e Fábio Tagliaferri na viola de arco e Kuki 
Sstolarski na bateria. O artista mostra sua 
versão acústica dos hits de sua carreira, 
Menina Veneno, Pelo Interfone, Transas e 
Casanova entre outras, numa noite especial 
com apresentação de músicas que fi zeram a 
trilha sonora nos anos 80.

 Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 
3813-7404. Quinta (19) às 21h. Ingresso: R$ 80.

Comemoração 
Celebrando 35 anos de car-

reira, o cantor e compositor 
Kiko Zambianchi apresenta o 
show Bem Bacana Demais. No 
show, Kiko divide o palco com 
os músicos Paulinho Zambian-
chi (Guitarra), Ney Haddad 
(Baixo), Eduardo Escalier 
(Bateria) e André Youssef 
(Teclado). A apresentação vai 
passar por toda a trajetória do 
artista com músicas já consa-
gradas como Primeiros Erros, 
Eu Te Amo Você, Hey Jude, 
Rolam as Pedras, entre ou-
tros clássicos. A performance 
também faz um passeio pelas 
novas canções como Luas e 
Luas, Livres Pelo Amor, Mina 
de Respostas e Bem Bacana 
Demais, música que dá nome 
ao show.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Terça (31) às 21h. Ingressos: 
R$ 60 e R$ 40.

Estilos e estéticas
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e músicas “instrumentais” que 
exploram a fonética, aspectos 
rítmicos, harmônicos e melódi-

cos, variando entre o erudito, 
a tradição popular brasileira e 
o pop contemporâneo.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes 
Leme, 195, tel. 3095-9400. Domingo (15) 
às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Paula Fernandes
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Comédia
Na peça “Dois Idiotas Senta-

dos Cada Qual Em Seu Barril” os 
palhaços Teimosinho e Mandão 
são combatentes de guerra de 

exércitos distintos e carregam 
cada qual um barril cheio de 
pólvora. Egoístas e autoritários, 
não conseguem dialogar pacifi -
camente. Mas, ao acenderem 
uma vela, o que pensavam ser um 

trunfo pode se voltar contra eles. 
Será que conseguirão chegar a 
um acordo para o bem comum?

 
Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, 

tel. 3868-2535. Quintas (12, 19 e 26), às 16h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Não existe fracasso
Neste dia de sua vida, 
querido(a) amigo(a)creio 
que Deus quer que você 
saiba ... Que você só pode 
ter sucesso, você não 
pode falhar. O fracasso é 
impossível, é uma ilusão. 
Nada é um fracasso. Nada. 
Tudo se move na história 
humana, e portanto, o 
processo de evolução, é 
para frente. Tudo avança 
em sua jornada. Você não 
terá que pensar, mais que 
um segundo para saber 
exatamente por que você 
recebeu esta mensagem 
hoje.

Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch


