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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 20 de Julho de 2018. Dia de Santo Elias, São Aurélio de Cartago, 
Santa Severa, São Paulo da Espanha, e Dia do Anjo Daniel, cuja virtude é o 
trabalho. Dia Internacional do Revendedor de Petróleo e Derivados, 

Dia Pan-Americano do Engenheiro e Dia do Amigo. Hoje aniversaria 
a atriz Fátima Freire que nasceu em 1953, a atriz Nicole Kidman que faz 51 
anos, a atriz Suzana Werner que nasceu em 1977, o ator Dado Dolabella que 
nasceu em 1980 e a modelo e atriz Gisele Bündchen que também faz 38 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau possui o dom da esperança e da alegria 
de viver. É eloquente e gosta de literatura. Poderá ser bem-sucedido em pro-
fi ssões ligadas a leis, os advogados, procuradores e magistrados. É caloroso 
amável e sociável. É popular e sabe se divertir e entreter os outros. Você 
precisa evitar a teimosia, a impaciência e acreditar realmente em uma ideia, se 
jogar de corpo e alma para obter resultados que espera. As pessoas nascidas 
nesta data são intuitivas e possuem ideias originais. No lado negativo pode ser 
do tipo que não gosta de trabalhar e procura viver a vida por meios ilícitos.

Dicionário dos sonhos
BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada 
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica 
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem 
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto entrada 
de dinheiro. Um beijo de Deus indica que qualquer desejo 
será atendido. Números de sorte: 09, 13, 27, 41 e 85.

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

Esta sexta é o nono dia da lunação. O começo desta sexta também deve ser um pouco agitado, com atrasos e mudanças 

de planos. A Lua em mau aspecto com Urano nos alerta para os imprevistos. Porém, como a Lua faz um bom aspecto 

com Saturno será possível organizar tudo. A Lua em aspecto negativo com Marte pode nos deixar impacientes e 

irritados ao longo do dia. Mas a noite deve ser mais harmônica e tranquila. A Lua faz bom aspecto com Vênus e 

conjunção com Júpiter que expande os afetos, nos deixa mais generosos, amorosos e sociáveis. 
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O começo desta sexta também deve 
ser um pouco agitado, com atrasos 
e mudanças de planos. Até a meta-
de da manhã estará mais racional 
tomando atitudes bem pensadas, 
depois cuidado. Cobranças geram 
impasse e resistências no fi nal do 
dia.  88/288 – Branco.

Momento de maior interesse e pro-
pício para se aprofundar nas reali-
zações, até mesmo fazendo de uma 
formar diferentemente. Analise se 
algo vale mesmo à pena, veja o outro 
lado de uma situação. Precisa con-
viver com pessoas que o respeitem 
em suas motivações. 49/149 – Bege.

É necessário aprimorar e conhecer 
mais a fundo os assuntos que lhe 
interessam. Saber o que está acon-
tecendo a sua volta é importante 
para ser bem-sucedido. Aumento 
do discernimento, o que favorece 
lidar com questões práticas e de 
trabalho. 29/429 – Verde. 

Deve cuidar da saúde, escolhendo se 
alimentar melhor. A Lua em aspecto 
negativo com Marte pode deixar 
impaciente e irritado ao longo do dia. 
Atitude de ciúme afasta as pessoas 
de perto ou pode ter algum tipo de 
desentendimento que pode ser con-
siderado proposital. 34/734 – Branco.

Momento de executar os planos que 
foram preparados antes do aniver-
sário. Com o Sol em seu signo nas 
próximas horas aumenta mais o seu 
lado comunicativo, use-o bem para 
suas conquistas. Na metade do dia 
podem surgir soluções naquilo a que 
se dedicar. 30/330- Bege.

A sorte está ao seu lado para prepa-
rar grandes mudanças na sua vida. O 
Sol vai para a sua casa doze ajudando 
a refl etir e preparar dias melhores 
para depois do aniversário. Até lá 
mantenha a rotina e evite situações 
inesperadas, não sendo muito rís-
pido ou agressivo. 79/279 – Verde.

Precisa adaptar a novos conceitos e 
ideias que devem surgir antes do fi nal 
do mês. Prepare-se para surpresas e 
novidades que estão chegando neste 
fi nal de julho e nos primeiros dias de 
agosto. Há maior entusiasmo e isto 
o leva a crer que tudo será possível. 
63/663 – Cores escuras.

Novas situações e mudanças bruscas 
tendem a acontecer no ambiente 
de trabalho. Estará mais racional 
e detalhista. Cuide das questões 
práticas da vida aceitando tudo 
como realmente é. Terá a resposta 
o que o preocupa e poderá agir pela 
manhã para conseguir o que quer. 
27/627 – Azul.

Lua em aspecto negativo com Marte 
pode nos deixar impacientes e irrita-
dos ao longo do dia. Mas a noite deve 
ser mais harmônica e tranquila. Abra 
seu coração e conquiste a atenção 
das pessoas mais próximas. Está 
pronto para viver um novo e feliz 
relacionamento, amar e ser amado. 
37/837 – Branco.

Momento de maior interesse e pro-
pício para se aprofundar nas reali-
zações, até mesmo fazendo de uma 
formar diferentemente do padrão, 
saindo da rotina. Mudanças inespera-
das e surpresas nos relacionamentos 
devido a pequenos problemas que 
surgem no caminho. 23/223 – Azul.

É hora de amar e ser feliz junto do 
seu amor. O dia é ótimo para tirar 
proveito da vida familiar com valori-
zação da estabilidade emocional no 
ambiente doméstico. Atenção para 
não fi car muito ríspido ou agressivo 
com as pessoas que ama nesta sexta-
feira. 54/554 – Azul.

Terá o reconhecimento no trabalho 
que o fará sentir-se mais seguro e 
pronto para tomar decisões que 
vinham sendo adiadas. Novas 
amizades podem ter início neste 
próximo mês dando um bom senso 
de responsabilidade. Com a Lua 
Crescente as pessoas estão mais 
positivas e alegres. 89/589 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para aumentar a autoestima: Aqueça um litro de água 
até o momento de iniciar a fervura. Desligue. Despeje sete 
galhos de alecrim e um punhado de sal grosso. Estenda 
suas mãos acima da mistura e invoque a energia do Uni-
verso para que lhe traga sentimentos bons e fortes. Vá ao 
chuveiro e tome seu banho como de costume. Ao fi nalizar, 
despeje com cuidado o preparo do pescoço para baixo. 
Depois de três dias, prepare um banho com sete galhos de 
manjericão, uma pequena colher de mel e pétalas de uma 
rosa branca. O preparo é igual ao anterior. Em ambos os 
banhos, a sobra deve ser dispensada em um saco separado 
do lixo comum. Agradeça ao Universo e boa sorte.
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ração

(?) uterina, parte do
sistema reprodutor

feminino

3/avi — mad. 4/boot — déco. 5/guaiá. 8/guarâina.
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Refl exões MPB
O Grupo Ordinarius homenageia Carmen 

Miranda (1009-1955). Com um repertório 
variado, o sexteto vocal estreia show do 
novo CD Notável, o quarto da carreira, 
dedicado a  Carmen Miranda. No programa, 
interpretações originais e atuais para clás-
sicos como Tico-tico no Fubá (Zequinha 
de Abreu), Na Baixa do Sapateiro (Ary 
Barroso), Disseram que Eu Voltei Ameri-
canizada (Vicente Paiva e Luiz Peixoto), O 
que é que a Baiana Tem (Dorival Caymmi), 
O Samba e o Tango”(Amado Régis), Yi, yi, 
yi, I Like You Very Much (Mack Gordon/
Henry Warren), entre outras. A viagem pelo 
repertório da Pequena Notável é acompa-
nhada de uma releitura estética de toda 
a identidade visual da artista, famosa por 
desenhar as próprias roupas e adereços, 
que levavam em si a representação de um 
Brasil frutífero, colorido, alegre e brejeiro.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piraci-
caba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-7300.Terça (24) 
às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 40.

O músico Dori Caymmi apresenta 
as canções de seu quinto álbum solo, 
“Voz de Mágoa”, que traz 13 poemas 
de Paulo César Pinheiro musicados. 
Embora sejam canções novas, todas 
remetem à história da longa parceria 
dos dois que o disco, em última ins-
tância, celebra, tendo como marco os 
45 anos das primeiras gravações das 
composições conjuntas, Evangelho e 
Tati, a garota, ambas registradas em 
1972. As três outras faixas do disco são 
No coração da procela, uma canção 
marítima portuguesa (que nos remete 
à Na ribeira deste rio, clássico de Dori 
sobre poema de Fernando Pessoa), é 
uma parceria com o bandolinista Pedro 
Amorim e o letrista Paulo Frederico. 
De sabor nordestino e letra feminista, 

Ator Bruno Barchesi.

Inédita no Brasil, Anatol, 
do dramaturgo e médico 
austríaco Arthur Schnitzler 
(1862-1931), ganha monta-
gem do Grupo TAPA, com 
direção de Eduardo Tolen-
tino de Araujo a partir do 
próximo dia 3. Com tradução 
feita especifi camente para 
a encenação, a peça, publi-
cada em 1982, é o primeiro 
texto teatral escrito pelo 
polêmico autor vienense, 
que fl ertava com as ideias do 
psicanalista Sigmund Freud 
sobre a sexualidade humana. 
Pouco conhecido no Brasil, 
Schnitzler também é autor 
de La Ronde (“A Ciranda”), 
que foi censurada em 1903 
por causa de seu conteúdo 
erótico,  semelhante ao de 
Anatol. Dividida em seis 
curtos episódios, com diá-
logos carregados de humor 
ácido, a peça traça as aven-
turas e desventuras de um 
Don Juan moderno em sua 
busca incessante de prazer 
em relações desprovidas 
de afeto. Em cada história, 
Anatol e seu cúmplice Max 
(uma espécie de duplo do 
protagonista) têm aman-
tes diferentes, burguesas, 
atrizes, prostitutas e costu- “Pequena Magdalena”

A peça “Pequena 
Magdalena” (estreia dia 
4) parte da infância da 
pintora mexicana Frida 
Kahlo (1907 - 1954)

A peça  conta aos peque-
nos uma estória sobre 
aceitação, superação e 

respeito às diferenças, além de 
temas que, hoje, cada vez mais, 
estão ligados à fi gurada artista, 
como igualdade de gênero 
e empoderamento feminino. 
Magdalena Carmem Frida Kahlo 
Y Calderon, nascida e criada no 
México, é uma menina que traz 
em uma de suas pernas as mar-
cas de uma grave doença. Por
conta disso, sofre com brincadei-
ras de mau gosto e com a solidão; 
mas não deixa de ser uma criança 
espevitada e ativa. Às vésperas 
do Dia dos Mortos,uma animada 
festa do México, a arredia e aris-
ca Magdalena se envolve em uma
grande confusão e corre o risco 
de arruinar a mais tradicional 
festa de seu país.

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco 
de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000. 
Sábados e domingos às 17h30. Até 30/09. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

“Pequena Magdalena”
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Ronaldo Gutierrez

reiras, sem fazer distinção 
de idade, classe social ou 
estado civil. Em uma época 
de moral sexual bastante 
elástica e liberação feminina, 
essas mulheres não são mo-
cinhas frágeis e inocentes da 
literatura do século 19, mas 
sim donas da própria vida 
sexual. Em sua diversidade, 
elas revelam a vulnerabilida-
de do homem moderno em 
sua falsa crença de domínio 
e supremacia. Com Adriano 
Bedin, Antoniela Canto, 
Ariel Cannal, Athena Beal, 
Bruno Barchesi, Camila 
Czerkes, Cinthya Hussey e 
Isabela Lemos.

Serviço: Teatro João Caetano, R. 
Borges Lagoa, 650, Vila Mariana, tel.  
5573-3774.  Sextas e  sábados às 21h; e 
aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia). Até 26/08. 

M
yr

ia
m

 V
ila

s 
B

oa
s

“Voz de Mágoa”

Me levem embora é uma volta de Dori 
ao universo de Jorge Amado, de onde 
ele tirou um de seus maiores sucessos, 
Alegre menina, gravada pelo jovem 
Djavan para novela Gabriela. Serra do 
espinhaço, então, é a única parceria 
com o recém falecido letrista Fernando 

Brant, e que traduz o amor pelo chão 
do Brasil ao celebrar a cadeia de mon-
tanhas que se espraia pela Bahia de sua 
família e a Minas Gerais do parceiro.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 
3095-9400. Sexta (27) às 21hr. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia).

Músico Dori 

Caymmi apresenta 

as canções de seu 

quinto álbum solo, 

“Voz de Mágoa”.

Seja simpático
Neste dia de sua vida querido(a) ami-
go(a), acredito que Deus quer que 
você saiba...... Que é simpático deixar 
alguém que admite um erro se sentir 
melhor depois de agir assim e não se 
sentir pior. Se alguém chega até você 
com um pedido de desculpa, ou até 
apenas com um pequeno “oops...”, 
pense no que você poderia dizer 
para ajudar essa pessoa a se sentir 
OK em relação a seu deslize, em vez 
de dizer a ela todas as razões pelas 
quais aquilo realmente perturbou 
você, ou fez você se sentir mal, ou 
feriu você. Você ansiará pela mesma 
generosidade de alguém algum dia...
Amor, Seu Amigo ,
Neale Donald Walsch


