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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 10 de Agosto de 2018. Dia de Santa Paula, São Jacó, São 
Lourenço, São Deusdedit, Santa Mercês, e Dia do Anjo Haiaiel, cuja 
virtude é a verdade. Hoje aniversaria a cantora Fafá de Belém que faz 
62 anos, o ator espanhol Antônio Banderas que nasceu em 1960 e o ator 
Fábio Assunção que completa 47anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau luta contra qualquer tipo de injustiça e 
distingue bem o certo e o errado. Sua maneira de pensar, essencialmente 
correta, se espelha em seu comportamento. Combate à falsidade e 
é conhecido pela maneira como se expressa. Sua vida é sinônimo de 
abundância e felicidade. Sente-se seguro quando tem o apoio do cônjuge 
e da família, que jamais serão fonte de problemas. Fiel, preocupado com 
sua vida particular, necessitará de momentos de isolamento e quietude, 
mesmo não gostando de viver só. No lado negativo pode ser tentado a 
fazer muitas coisas ao mesmo tempo, desperdiçando as suas energias.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, brigas 
e desavenças em família. Se for perseguido, não assuma com-
promissos neste período. Gordo, sorte no jogo. Esquarteja-lo, 
ganhos na loteria. Números de sorte: 09, 13, 39, 60 e 93.

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

Esta sexta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua ingressa em Leão e o astral ganha mais brilho e alegria, mas 

o início da manhã pode ser um pouco tenso com os aspectos difíceis da Lua com Marte e Urano. Podem ocorrer 

desentendimentos, mudanças de planos e muita impaciência. Impor a nossa vontade ao outro pode causar brigas e 

disputas de egos.  Mas durante todo o dia essa frequência pode mudar, já que a Lua também faz um aspecto positivo 

com Vênus que permite fazer bons acordos, buscar a reconciliação, a paz e a harmonia. 
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Aproveite para realizar mudanças 
necessárias no trabalho, se não 
obteve ainda bons resultados. Qual-
quer alteração na rotina deve ser 
planejada, devagar e ser realizada de 
forma bem-feita e pensada. Podem 
ocorrer desentendimentos, mudan-
ças de planos e muita impaciência. 
67/567 – Branco.

A Lua ingressa em Leão e o astral 
ganha mais brilho e alegria, mas o 
início da manhã pode ser um pouco 
tenso com os aspectos difíceis da Lua 
com Marte e Urano. Os sentimentos 
estimulados darão uma forte energia 
pela manhã e maior força de vonta-
de para obter as metas anteriores. 
57/457 – Azul.

O dia valoriza a liberdade e também 
amplia teimosia na defesa dos seus 
valores pessoais. Faça as melhorias 
necessárias cuidando melhor do lar 
e das pessoas que vivem nele. É 
uma fase importante para curtir o 
ambiente e rever amigos que esta-
vam afastados. 72/372 – Amarelo.

Bom para exercícios físicos e para 
iniciativas em geral. Mas durante 
todo o dia essa frequência pode 
mudar, já que a Lua também faz 
um aspecto positivo com Vênus que 
permite fazer bons acordos, buscar 
a reconciliação, a paz e a harmonia.  
67/667 – Azul.

Com o Sol e a Lua em seu signo uma 
situação pode começar a se modifi car 
no setor material, um dinheiro a mais 
vai chegar depois do aniversário. 
Aplique bem uma parte do que re-
ceber para ganhar mais depois que 
o Sol transitar na sua casa dois, do 
dinheiro no próximo dia 23. 54/454 
– Amarelo. 

A renovação de sua vida irá aconte-
cer até o fi nal de agosto. O Sol logo 
irá aumentar a disposição para agir 
e resolver situações que estejam 
perturbando sua rotina. Aguarde o 
seu aniversário para iniciar novas 
atividades e mudar sua vida como 
deseja e planeja. 94/594 – Verde.

Pode contar com benefícios causados 
pelo aumento de prestígio no meio 
social. As conquistas pessoais serão 
ampliadas aos poucos nesta metade 
de agosto. O relacionamento social 
poderá trazer soluções que estão 
sendo esperadas há muito tempo. 
56/856 – Cinza. 

Neste momento é necessário cuidar 
das questões materiais. Modere seus 
desejos sexuais e controle as pai-
xões desenfreadas. Podem ocorrer 
desentendimentos, mudanças de 
planos e muita impaciência. Impor 
a nossa vontade ao outro pode 
causar brigas e disputas de egos.   
66/566 – Azul.

A Lua ingressa em Leão e o astral 
ganha mais brilho e alegria, mas o 
início da manhã pode ser um pouco 
tenso com os aspectos difíceis da 
Lua com Marte e Urano. Novas 
perspectivas e desejos acalentados 
há tempos se realizarão em breve. 
76/376 – Marrom.

Na intimidade poderá acontecer 
afastamento ou fugirá dos envolvi-
mentos. Precisa se integrar a novas 
ideias e aos ambientes novos que 
estão surgindo no seu dia a dia. 
Mesmo assim, pode haver excessiva 
meticulosidade pela manhã. 15/515 
– Branco.

Uma associação poderá ser inicia-
da neste momento ou passar por 
alguma alteração. Aguarde mais 
alguns dias, com o Sol indo para 
Virgem deverá logo decidir-se sobre 
alianças, parcerias e sociedades. 
Uma união sentimental poderá ser 
alterada em breve. 86/886 – Azul.

Não é um bom período para começar 
algo que ainda desejamos desenvol-
ver e ver crescer. Se tiver um plano 
em mente espere o momento certo 
para executá-lo. Sempre há uma 
dúvida quanto tem que escolher um 
caminho, mas na hora ouça a voz in-
terior e não vai errar 59/459 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para a reconciliação do casal: Deve encontrar uma imagem onde está 
você e a pessoa amada juntos, mas deve ser em um momento especial 
para ambos, evitar fotografi as em que aparecem mais pessoas. Num lugar 
da sua casa onde habitualmente fi cavam os dois, acenda dois incensos, 
espere por 14 minutos e depois acenda duas velas cor de rosa (as duas 
precisam estar juntas) embaixo delas coloque algumas pétalas de rosa 
da cor branca e sobre ela coloque a foto. Faça então a seguinte oração: 
“Anjo de amor, amado e respeitado, peço-lhe para se manifestar em meu 
coração e me dar a energia divina que eu preciso. Eu agradeço por todo 
o tempo que (o nome da pessoa) esteve feliz ao meu lado. Peço-lhe para 
ouvir as minhas orações e fazer com que (diga o nome da pessoa) volte 
para mim, que sinta que não pode viver sem mim, que me quer me dia 
e noite, que sinta que quer voltar para os meus braços prontamente. 
Eu (diga seu nome) peço-lhe para que me conceda essa graça e assim 
será. “Para fi nalizar passe a foto por cima da chama das velas no sentido 
de fora para dentro de você, em direção ao seu coração, 3 vezes falando 
baixinho o nome da pessoa dizendo que a espera.
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CONGRESSISTA
AASIODHS

LEDATEODES
LANGORERA
EOPOMARPO

BLASEATRAIR
ONLANMOTE

ENGRENAGENS

Os cabras-
machos,
por sua
postura

"A fome
faz o lobo
(?) do ma-
to" (dito)

A pessoa
que tem a
"vista cur-
ta" (Med.)

Membro
do Poder 

Legislativo
federal

"12 (?) de 
Escravi-

dão", filme
dos EUA

Thomas
Edison,

inventor do
fonógrafo

Variedade
de salada

com alface

(?) Lee,
cineasta
de "Hulk"
(2003)

O Carica-
turista das
Mulatas

Assunto
para ser 

desenvol-
vido

Obras de
Píndaro
Período
histórico

Itinerário
do avião
Fécula de
vegetais

Plantação
de frutas
Nome da
letra "L" 

AVC (Med.)

Número de
meses no
bimestre

A França,
em relação

aos EUA
na Guerra
Fria (Hist.)

Pedido do
Leão ao

Mágico de
Oz (Lit.)

Redução
do vigor

físico

(?) Nagle, 
jornalista e 
apresen-
tadora 

brasileira

Presidente deposto por
impeachment (1992)

Porém
(?) ideal: 
a "alma
gêmea"

Diâmetro
(símbolo)

Outro, 
em inglês

Golda (?),
1a mulher
a chefiar

Israel 

(?) de Gizé,
atrações
do Egito

O antiofídico é feito a
partir do
veneno 

de cobra

Ferramen-
ta de traba-
lho do de-
senhista

Mortíferos

Menos, 
em inglês 

Medo co-
mum a to-
do empre-
endedor

Dois bairros da orla
carioca 

Polônio
(símbolo)

Átomo
eletrizado

"(?) do Ho-
rizonte",

novela da
TV Globo

Mulher lin-
da (pop.)

O gênero literário 
de "Odisseia" 

Serviço realizado pela PF para
quem deseja viajar ao exterior

Apoio para
a ave, na

gaiola

Processo
que trans-

forma
matéria
orgânica
em adubo

Condição
da trompa
após a la-
queadura 

Seduzir

Escritora
como Cora
Coralina

Complexo
vitamínico

Ar (?): ex-
pressa in-
diferença

(fr.)
Peças da
caixa de
marcha
(autom.)

3/ang — lan. 4/less — meir — odes. 5/blasé — other. 6/langor. 11/compostagem.
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Circo
A arte circense e um espetáculo que tem como mote a imaginação 

são os destaques da programação . Com muita música e gags cômicas, o 
Circo Caramba apresenta o espetáculo “Jerônimo Show” hoje (10/08). A 
montagem faz parte do Gran Circo 2018, projeto que traz espetáculos, 
intervenções e performances com diferentes modalidades circenses em 
espaços públicos da região central. Já O Brinquedo de Destrinchar Palavras, 
do Grupo Cantadores de Contos, acontece dia 24 de agosto. Um espetáculo 
que brinca com a essência das palavras numa história que envolve dois 
irmãos com inspiração na obra de Manoel de Barros. A montagem traz 
uma experiência de linguagem, deixando aberto o caminho para que a 
criança se arrisque no quintal de suas próprias descobertas e até mesmo 
em um mergulho em sua própria imaginação. A apresentação integra o 
projeto Artistas e Arteiros, que promove espetáculos, intervenções, ofi -
cinas e contações de história e teatro voltada às crianças e suas famílias.

Serviços: Poupatempo Sé, Praça do Carmo, s/n, Sé. Hoje (10) às 14h30. SESC Carmo, 
R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000. Sexta (24) às 15h.

Nota
Faltando menos de um mês para o lançamento do seu álbum, “Ultras-

som”, primeiro com uma gravadora, Deck, o artista Edgar apresenta hoje 
mais uma prévia do trabalho. Já está disponível em todas as plataformas 
digitais a faixa inédita “O Amor Está Preso?”. Com seu estilo único de 
interpretar as letras, o paulista segue com seu tom crítico, em frases 
indagadoras e de impacto como “vocês querem nos robotizar, ao invés 
de humanizar”. Ele também apresenta o clipe ofi cial da canção no You-
Tube. As imagens gravadas em São Paulo foram dirigidas por ELXVA. 
No vídeo, Edgar encarna um justiceiro galáctico na missão de proteger 
os humanos de intervenções alienígenas, de acabar com o esquema de 
produção massifi cada de tecnologia que assombra nosso planeta. Após 
uma participação no álbum de Elza Soares, “Deus É Mulher” (Deck/ 
2018), na música “Exu nas Escolas”, Edgar prepara-se para lançar seu 
novo disco, com produção de Pupillo, da Nação Zumbi. Ultrassom” estará 
disponível em todas as plataformas digitais no dia 24 de agosto. Para 
assistir:  (https://www.youtube.com/watch?v=aZCm8t_7qsg).

O cantor e compositor Paulo Miklos apresenta o show “A gente 
mora no agora”, título que também batiza seu terceiro e mais 
recente álbum, lançado em 2017. O show integra a primeira 
turnê individual de Miklos após deixar os Titãs, banda da qual 
foi cofundador e membro durante 34 anos. Acompanhado de 
Michelle Abu na bateria, Michele Cordeiro na guitarra e Otávio 
Carvalho no baixo. O repertório traz 20 canções, entre as quais 
há faixas do novo disco - como a famosa Vou te Encontrar, que 
integrou a trilha sonora da novela O outro lado do paraíso -, e 
clássicos dos Titãs que se tornaram sucessos na voz de Miklos, 
como Pra Dizer Adeus, Flores, Comida, É Preciso Saber Viver 
e Sonífera Ilha.

Serviço: Sesc Ipiranga , R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, tel. 3340-2000. Sexta (17) e sábado 
(18) às 21h. Ingresso: R$ 30.

Cena da peça “Rádio Ilusão”.

Uma deliciosa viagem 
no tempo, quando 
o rádio fazia parte 
da nossa vida, um 
espetáculo que trás 
de volta os deliciosos 
programas de 
auditório

Este é o novo espetáculo 
do grupo teatral “Rá-
dio Ilusão” formado 

por atores e atrizes da matu-
ridade. Temos como objetivo 
principal estimular o autoco-
nhecimento, a criatividade, a 
refl exão e a disponibilidade 
ao jogo teatral mostrando, 
para várias plateias, o sabor 
da vida. Pesquisamos, lemos, 
rimos, estudamos e brigamos, 

Era do rádio
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fazendo a vida virar um teatro.  
Um ciclo!. Que prazer ensaiar, 
rir, decorar, dançar e cantar, 
fazendo com que o olhar brilhe 
e o sorriso encante. Trazemos 
o cantar dos artistas, a voz 
dos oradores, os versos dos 

poetas, onde o esplendor 
sonoro do rádio completava 
nosso universo. Com o rádio, 
o homem aprende a ser mais 
feliz. Com Cecilia Lima, Luis 
Feriani, Zélia Carpanez, Ceci-
lia Monteiro, Mary Raymundi, 

Magda Muniz, Dulce Debelis, 
entre outros.

Serviço: Teatro Commune, R. da Conso-
lação, 1218, (ao lado da estação de metrô 
Higienópolis), tel. 3476- 0792. Sábados (11 e 
25/08 e 01/09) e domingos (12 e 19/08 e  23/09) 
às 16h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

João Bosco

Baseado no CD homônimo lançado em 2017, o novo álbum 
de João Bosco é apresentado no show  Mano Que Zuera. A nova 
safra começou a ser conhecida com o lançamento do single 
Onde estiver, parceria com Francisco Bosco inspirada no estilo 
Bob Dylan de contar histórias, do qual ambos são admiradores. 
Com Francisco, João assina outras 4 inéditas, incluindo a faixa 
título, Fim, Nenhum futuro e Quantos Rios. Três canções co-
nhecidas ganharam novas versões, uma delas Sinhá, composta 
com Chico Buarque, gravada no álbum anterior do parceiro 
de João. Aqui ela aparece em novo arranjo, para o qual Bosco 
recrutou o violão 7 cordas de Marcello Gonçalves, o bandolim 
de Luis Barcelos e o violão de Ricardo Silveira. João do Pulo, 
parceria com Aldir Blanc gravada originalmente há 31 anos no 
álbum Cabeça de Nego, e uma versão instrumental para Clube 
a Esquina 2 (Milton Nascimento, Lô e Marcio Borges) surgem 
interligadas, em uma só faixa do álbum. Em gravação de voz e 
violão, João incluiu no novo álbum a obra-prima Coisa n 2, do 
arranjador, compositor e maestro Moacir Santos. A parceria 
Bosco/ Blanc está de volta no samba Duro na queda, clássica 
representante da nobre linhagem da dupla. Pé de vento inau-
gura colaboração com o compositor Roque Ferreira, que teve 
Maria Bethânia como madrinha. Foi a cantora quem aproximou 
João de Roque quando lhe pediu um arranjo para uma canção 
do baiano. «Sem saber que foi Bethânia quem nos aproximou, 
Roque termina o samba citando Oyá. Como a gente sabe, ela é 
a menina dos olhos de Oyá’”, ressalta. Arnaldo Antunes, com 
quem João já queria compor há tempos, é o parceiro em Ultra 
leve, canção solar que propõe um sobrevoo para além dos cartões 
postais do Rio de Janeiro. A gravação conta com os vocais de 
Julia Bosco, em um dueto que ganhará vídeo clipe em breve.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (14) às 21h. Ingressos: R$ 180 e R$ 150.

MPB

Medo
Neste dia de sua vida querido(a) amigo (a), acredito que Deus quer 
que você saiba.... Que seus medos paralisaram você antes, mas não 
precisam paralisar você agora. O que de pior pode acontecer? E se 
isso acontecesse, o que aconteceria então? E se isso acontecesse, 
então o quê? Agora... se você ceder a seus medos, aonde isso o le-
vará? Exatamente onde você está agora? E se esse é o lugar em que 
deseja estar, por que a outra opção é até um pouco mais excitante 
para você? Amor, Seu Amigo, Neale Donald Walsch
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