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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
QUINTA 02 de Agosto de 2018. Dia de Santo Eusébio de Vercelli, 
São Estevão I, Santa Teodata, e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é a 
paz. Dia estadual do nordestino em SP, Dia internacional do 

folclore. Hoje aniversaria a escritora Isabel Allende que nasceu em 
1942, o percussionista e compositor Naná Vasconcelos que faz 74 
anos, o apresentador e humorista João Kleber que completa 61  anos 
e o jogador de futebol Michel Bastos nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é em geralmente uma pessoa 
cuidadosa e atenta ao que faz e ao que desenrola ao seu redor. Costuma 
ser criativa e previdente, e muito cuidadosa nas escolhas amorosas. 
Procura cuidar da saúde, mas de forma despreocupada e sem muitas 
teorias ou modismos, usando aquilo que é tradicional e conhece bem. 
Tem tendência a se magoar facilmente com as atitudes ou críticas 
alheias. É também ambicioso e determinado, dotado de habilidades 
práticas. No lado negativo tem tendência a ser crítico e exigir perfeição.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

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

Esta quinta é o vigésimo segundo dia da lunação.  O Sol em bom aspecto com a Lua aumenta a vitalidade e a nossa 

energia que bem direcionada nos faz tomar atitudes que irão trazer grandes benefícios. A manhã e a tarde devem 

fl uir de forma mais positiva que o dia anterior.  À noite a Lua forma um aspecto difícil com Plutão que pode provocar 

maior tensão e tendência ao abuso de poder. Em seguida a Lua faz um aspecto positivo com Mercúrio que pode trazer 

novas ideias e mensagens nos sonhos. A Lua vai fi car fora de curso na madrugada de sexta até ingressar em Touro.
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Precisa levar adiante os planos de 
expansão e pioneirismo que não 
devem ser abandonados. Ainda 
irá enfrentar situações antigas que 
perturbam e atrapalham seus pla-
nos. Use a seriedade, amabilidade 
e sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 89/289 – Azul.

À noite a Lua forma um aspecto 
difícil com Plutão que pode provocar 
maior tensão e tendência ao abuso 
de poder. Mesmo assim, tudo que 
parecer com jeito de novidade tende 
a ser interessante. As motivações que 
o impulsionam agora se fazem mais 
fi rmes e seguras. 46/346 – Verde.

Boas relações melhoram qualquer 
situação e provocam ideias novas. 
Mas cuidado porque a interferência 
alheia provoca reações bruscas e 
de forte repulsa nas relações com 
as pessoas à volta. Aproveite para 
contar com ganhos maiores no 
trabalho. 29/729 – Amarelo.

O Sol em bom aspecto com a Lua au-
menta a vitalidade e a nossa energia 
que bem direcionada nos faz tomar 
atitudes que irão trazer grandes 
benefícios. Melhore as relações e 
supere rompimentos no trabalho. 
Atividades ligadas ao conhecimento 
e ao aprendizado darão bom resul-
tado. 27/427 – Cinza.

Terá melhoria da situação material 
e fi nanceira. O ciúme, o orgulho e a 
determinação por se obter o que se 
deseja é o ponto mais negativo do 
dia. As pessoas a sua volta devem 
ser ouvidas, antes de tomar atitudes 
decisivas e que as afetem no dia a 
dia. 33/733 – Amarelo.

De manhã pode ser bom sair da 
rotina e do padrão habitual de fazer 
as coisas, mas depois que a Lua 
fi car fora de curso é melhor não 
esperar demais das situações. Um 
relacionamento íntimo será impor-
tante para sua paz e tranquilidade.  
29/129 – Branco.

O idealismo e o romantismo fazem 
momento signifi cativo nos relacio-
namentos e dão um tom positivo 
a um momento em que sonhos se 
ampliam. Com a Lua fora de curso 
diminua esforços e relaxe, deixando 
que surjam resultados de atividades 
desenvolvidas antes. 34/534 – Cinza.

O que estava aguardando, o resul-
tado desejado chega neste período 
com a Lua indo para Touro, o nosso 
paraíso zodiacal. O dia mostra um 
caminho voltado à força de vontade 
e sociabilidade que ajuda a obter 
resultados. Melhore as relações pela 
sua alegria de viver. 59/659 – Azul. 

Um ótimo astral para as relações 
sexuais e amorosas, que será mais 
feliz e completa. A Lua em Áries de 
manhã dá uma boa dose de otimismo 
e expansividade. Assuntos materiais 
é que podem perturbar e trazer 
perdas se não forem tratados com 
seriedade. 67/367 – Marrom.

Mantenha a calma e não deixe que 
as relações com as pessoas fi quem 
tumultuadas. As motivações que o 
impulsionam agora se fazem mais 
fi rmes e seguras. Terá novidades e 
surpresas em novas uniões e parce-
rias que se formem enquanto o Sol 
estiver em Leão. 85/385 – Verde.

A parte da tarde dará maior dose de 
otimismo. No do dia haverá maior 
facilidade em relaxar e colocar a 
cabeça no lugar. Use a força de 
vontade, seriedade, amabilidade e 
sociabilidade que ajudam a obter 
resultados positivos. 30/330 – Verde. 

É dia em que a dramaticidade ganha 
maior expressão e deve ser usada 
para suas conquistas. Uma boa fase 
melhorar as relações, tanto em casa 
como no trabalho. Precisa ser fi rme 
ao tomar decisões, não volte atrás 
naquilo que já decidiu antes na última 
hora. 23/823 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para tudo dar certo em sua vida: Quando você 
sentir que sua vida se complicou, que tudo está dando 
errado e que você está regredindo, não se desespere, 
pois para tudo existe uma solução. Esta simpatia 
você deve fazer quando notar que tudo em sua vida 
está dando errado. Pegue uma chave velha e sem 
uso e passe nela uma fi ta vermelha e uma branca. 
Segure fi rme essa chave na frente da porta principal 
de sua casa. Concentre-se e com ela na mão entre 
em casa e vá abrindo as portas e janelas. Quando 
terminar, volte para a porta principal e pendure a 
chave atrás dela. 
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O efeito do LSD
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Reconhecido por seu 
trabalho na divulgação 
da cultura popular 
brasileira, o grupo 
A Barca comemora 
20 anos de carreira 
em dois shows 
complementares, 
Tempo de Reza (dia 
03) e Tempo de Festa 
(dia 04)

Na sexta, a noite tem a 
participação da banda 
paulistana Metá Metá 

e das Caixeiras do Divino, 
do Maranhão. No repertório, 
rezas musicadas das tradi-
ções populares brasileiras 
em que o sagrado e profano 
se misturam. Já no sábado, o 
show traz como convidados a 
cirandeira de Pernambuco Lia 
de Itamaracá e o Reisado dos 
Irmãos, de Juazeiro do Norte, 
Ceará. O programa percorre as 
festas populares brasileiras, 
com ritmos como coco, carim-
bó, samba e toadas de boi. O 
grupo é formado atualmente 

A cantora Vania Abreu visita três importantes momentos 
de sua carreira no show Antes de Hoje. Com repertório 
novo, o espetáculo mistura canções de vários álbuns da 
artista e sucessos repaginados de grandes cancioneiros 
da música brasileira que a infl uenciaram. O show atra-
vessa três principais momentos na trajetória de Vania: 
o começo da carreira ao cantar em barzinhos, as apre-
sentações nos trios elétricos no Carnaval de Salvador e 
a carreira solo ao chegar a São Paulo. Embora tenha o 
mesmo nome do oitavo disco de Abreu, lançado em 2017, 
Antes de Hoje traz apenas três canções desse álbum: 
Bem ou Mal, de Maurício Gaetani; As Quatro Estações, 
de Maurício Gaetani, Ary Sperling e Cláudio Rabello; e 
Pra Falar de Amor, de Tenison Del Rey e Paulo Vascon. 
Outro destaque é o novo single Meu Sotaque, lançado em 
2018, sobre um episódio de intolerância vivenciado pela 
própria cantora e transformado em música por Marcelo 
Quintanilha. Vania sobe ao palco ao lado de João Cristal 
(piano), Xinho Rodrigues (baixo), Thiago Coiote (bateria) 
e Chrys Galante (percussão).

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Northmann, 185, Bom Retiro, tel. 3332-3600. 
Sexta (10) às 21h. Ingresso: R$ 30.

Arte com esporte
Através do trabalho de 24 renomados 

artistas, as obras irão enfatizar a diversi-
dade da criação com temas ligados a vários 
tipos de modalidades esportivas. Entre os 
artistas que irão expor suas criações estão 
o alagoano Everson Fonseca, artista plástico 
fi gurativista, que se destaca pelas cores que 
dão vida aos seres que desenha;Claudio 
Takita, que se destaca como artista plásti-
co e designer gráfi co e suas obras ganham 
vida graças à sobreposição de personagens, 
objetos, palavras, texturas e cores;Fatima 
Marques, que busca o caminho da pintura 
fi gurativa realista contemporânea, como a 
expressão maior de sua personalidade e 
inspiração; e Panachão, artista plástico e 
engenheiro civil, executa obras em acrílica 
sobre tela e técnicas variadas, demonstrando 
um estilo completamente novo, moderno 
contemporâneo.

Serviço:  Shopping JK Iguatemi, Av. Pres. Juscelino 
Kubitschek, 2041. De segunda a sábado das 10h às 22h, 
aos domingos e feriados das 14h às 20h. Entrada franca. 
Até 05/08.

Nota 
A cidade é um ambiente em que, ao longo da 

história, o ser humano encontrou o conforto 
para viver em sociedade. Mas há um outro 
lado mais sombrio e hostil para muita gente, 
ainda mais se for preta e periférica. Ainda 
assim, a possibilidade de prosperar é possível, 
entre barreiras invisíveis, sirenes, violência 
e inúmeras portas fechadas. Muitas vezes, 
responder a isso tudo só é possível mesmo 
na selvageria, nesse caso, sonora. Reunindo 
Emicida, seu irmão, o empresário e cantor, 
Fióti, o DJ e beatmaker Duh, e as MCs Stefa-
nie, Drik Barbosa, Dory de Oliveira e Souto 
MC, o single “Selvagem” traz essa atmosfera 
opressora e agressiva, traduzida no peso do 
instrumental e no refrão, gritado por todos 
os participantes, traduzindo um pouco da 
atmosfera em que todos os artistas precisaram 
superar seus limites para encontrar o pro-
gresso. A música marca o retorno dos irmãos 
às passarelas, mostrando a importância que 
a moda sempre teve e continuará tendo em 
suas trajetórias. Ouça “Selvagem”: (https://
onerpm.com/al/6518279947)

Estreia 
Com direção de Eduardo Martini e drama-

turgia de Carlos Fernando Barros, Depois 
Daquela Noite estreia na sexta-feira, 10 
de agosto. A comedia traz no elenco Carol 
Hubner, Renato Scarpin, Theo Hoffmann, 
além do próprio Eduardo Martini. Na trama, 
Ana e Rafael, dois amigos que trabalhavam 
na mesma empresa, ao saírem do trabalho, 
deparam-se com a cidade transformada em 
um verdadeiro caos por uma chuva torren-
cial. Após tentarem em vão, voltar para suas 
casas, resolvem passar a noite em um hotel. 
No lugar, Ana telefona e conta a situação ao 
seu marido Maurício, que não entende e acha 
tudo muito estranho. Já André, namorado do 
Rafael, ao saber do que está acontecendo, 
pensa que está sendo traído. Enquanto Ana 
e Rafael se preparam para dormir, Maurício e 
André vão até o hotel para cobrar satisfação. 
O encontro serve de pano de fundo para que 
todos mostrem o seu verdadeiro “eu”.

 Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387. Sextas 
às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 28/09.
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Cultura popular

A Barca tem como referência as culturas populares brasileiras.

por Andre Magalhães (percus-
são), Ari Colares (percussão), 
Chico Saraiva (violão), Lae-
ticia Madsen (voz), Lincoln 
Antonio (piano e pífano), 
Marcelo Pretto (voz) e Renata 
Amaral (baixo). Tempo de 
Reza mostra a religiosidade 
popular brasileira, a reza é feita 
com música, cantos, ladainhas, 

tambores, cortejos e danças. 
No espetáculo Tempo de Reza, 
Tempo de Festa, nas culturas 
populares brasileiras a festa e a 
reza se alternam como partes de 
um mesmo evento, já que a re-
ligiosidade popular também se 
manifesta no corpo que canta e 
dança. Por isso, complementar 
ao espetáculo Tempo de Reza, A 

Barca apresenta o show Tempo 
de Festa. Fazendo um recorrido 
musical pelas festas populares 
brasileiras, o grupo apresenta 
um repertório repleto de cocos, 
carimbós, sambas, toadas de boi 
e pontos de jongo.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195. Sexta (03) e sábado (04) às 21h. Ingres-
sos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Antes de Hoje 

Cantora Vania Abreu.

Apegos
Apegos. O mundo é o seu playground. 
Há muitas coisas maravilhosas para experienciar no plano da Terra, e 
é isso que você veio fazer aqui. Uma vida humana é para ser saboreada 
e desfrutada, simplesmente não se deixe envolver pelo drama e pelo 
mundo material, pois são apenas distrações que o impedem de toda a 
experiência. Torne-se consciente de qualquer comportamento viciado 
ou foco que seja estritamente no mundo material. Certifi que-se de 
ter uma visão holística de todos os aspectos da sua vida. Olhe para 
a grande cena de tudo e veja as coisas a partir da perspectiva dos 
quatro corpos, e você encontrará a liberdade que procura. Não precisa 
haver nenhuma área de falta em seu mundo, então deixe de lado os 
apegos, pessoas, lugares e coisas. Você é livre para voar em qualquer 
direção que escolher. Pensamento para hoje: Libere apegos a pessoas, 
lugares e coisas. Você está pronto para voar e seguir sua paixão. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.


