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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
SEGUNDA 20 de Agosto de 2018. Dia de São Samuel, São Felisberto, 
São Bernardo, e Dia do Anjo Cahetmel, cuja virtude é a humildade. Dia 

do Vizinho. Hoje aniversaria o ex-vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant 
que completa 70 anos e o ator Heitor Martinez Mello que nasceu em 1967.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau tende a confi ar em seu coração 
e sente-se bem em relação a tudo o que é sutil, etéreo e ligado 
à natureza. Intuitivo sensível, adaptável, compreensivo gosta de 
compartilhar e aprender com os outros. Porém em algumas vezes 
precisa desenvolver a autoconfi ança e superar a tendência a se magoar 
com críticas ou opiniões alheias ou ser totalmente dependente. No 
amor, lembre-se de que a relação amorosa é uma aventura a dois, 
e não um empreendimento puramente pessoal. Por isso, precisa 
reconhecer os seus limites.  No lado negativo nem sempre está atento 
aos acontecimentos e é aconselhável que procure ouvir mais.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por 
dinheiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte: 05, 10, 19, 49 e 67.

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

Esta segunda décimo dia da lunação. A Lua na fase Crescente ainda em Sagitário fi ca fora de curso a noite as 

20h48 até ingressar em Capricórnio no início da madrugada de terça. Em Sagitário e na fase Crescente esta Lua 

é ideal para lançar e divulgar produtos, campanhas publicitárias e de vendas com vistas ao crescimento rápido. 

Tudo que vise um desenvolvimento rápido tem chance de evoluir depois na fase cheia da Lua. O Sol em Leão e a 

Lua sagitariana, signos do fogo privilegiam a ação neste começo de semana .
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Seja prático e tome as atitudes 
que foram bem pensadas e antes 
criadas em sua mente. Aproveite 
para realizar melhorias no ambiente, 
tanto no lar como no trabalho. Solte 
as amarras, abandone o que não dá 
mais e procuro o novo nesta semana 
em que o Sol vai para Virgem. 73/273 
– Vermelho.

O romantismo e a esperança reve-
lam o seu lado mais crédulo. Não 
alimente desejos impossíveis que 
acabam provocando decepções. 
Precisa refl etir mais que agir e nesta 
semana faça uma revisão de suas 
condições evitando gastar dinheiro 
à toa. 20/220 – Branco.

Muita afetividade ajudará a melhorar 
o relacionamento familiar. Mesmo 
assim, a insatisfação tende a afas-
tá-lo da família, com a qual precisa 
maior proximidade. Evite a tentativa 
que leva ao erro devido à sensibilida-
de ampliada e as emoções colocadas 
em grau alto.  22/122 – Azul.

A Lua crescente leva a abandonar 
ideias, hábitos e relações sufocan-
tes por coisas novas e inéditas. As 
confusões no trabalho logo serão 
resolvidas ao tomar uma atitude 
fi rme e decisiva. Este é um dia que 
dá bons lucros e êxito pelo trabalho.  
43/343 – Branco.

O período é cheio de oportunidades 
e motivação para o trabalho, pois 
agora é possível perceber o que 
deve e precisa ser feito. Melhora a 
situação fi nanceira, com compras de 
bens materiais e chance de receber 
dinheiro até o fi nal deste mês de 
agosto. 62/262 – Amarelo.

O Sol em seu signo nas próximas 
horas vai aumentar o interesse pela 
vida e dar motivação para o trabalho. 
Boa disposição leva a contatos mais 
intensos, novas amizades e um novo 
trabalho. Espere chegar o aniversá-
rio para resolver o que o importuna 
agora. 56/456 – Branco.

Pode alcançar uma posição mais 
estável desde que não imponha 
nada evitando atritos e difi culdades 
ainda maiores. Algumas difi culdades 
podem ser superadas no seu tomando 
atitudes fi rmes e racionais. Use de 
tato ao lidar com as pessoas durante 
todo o dia. 23/523 - Verde

Fica mais difícil de aceitar controle, 
regras impostas e exigências. Por 
isso, tudo o que fuja do normal e 
do pré-estabelecido, chamará nossa 
atenção.  A Lua em Crescente au-
menta o interesse por tudo o que é 
novo, moderno e inédito. Mudanças 
podem ser feitas nesta segunda-
feira. 44/344 – Azul.

Elimine o que não serve mais, e 
receberá novos bens e objetos pes-
soais. Doe a quem vai usar àquilo 
que não quer mais e será mais fácil 
receber algo novo. O romantismo e a 
disposição para o que é novo surgem 
acentuados com a Lua em Sagitário. 
89/589 – Branco.

Evite atritos devido ao desgaste 
que isto provoca junto a familiares, 
empregados ou amigos. As atitudes 
egoístas também geram rompimen-
tos e afastam pessoa querida, tenha 
cuidado. A Lua no seu signo Sagitário 
ajuda a aprender algo novo e exer-
citar novas aptidões. 67/467 – Azul.

Com a Lua em Sagitário haverá 
mais disposição para coisas novas 
tanto ideias como hábitos. Precisa 
observar emocional e mentalmente, 
a fi m de evitar encanações e com-
plicações. É tempo de desenvolver 
melhores suas habilidades e obter 
benefícios. 48/548 – Branco.

Evite atitude passional que será 
responsável por crises na relação 
amorosa. O dia é bom para os as-
suntos novos e modernos fi carem 
em destaque e obter as soluções 
esperadas. Mantenha a rotina, evi-
tando viagens e mudanças de última 
hora que podem atrapalhar tudo. 
79/479 – Azul.

Simpatias que funcionam
Para Trazer Sorte na Vida : Se você estiver 
sentindo falta dessa energia tão necessária à vida, 
faça este banho especial para ajudar no trabalho 
e também no amor. Separe erva-de-bicho, folha 
da fortuna, arruda-macho, arruda-fêmea, levante, 
quebra-tudo, guiné e espada-de-são-jorge. Coloque 
todas as ervas para ferver em 3 litros de água, abafe 
por 3 minutos e coe. Assim que esfriar, despeje 
algumas gotas da colônia de sua preferência e tome 
o banho em uma terça-feira à noite, durante a fase 
da Lua Crescente.
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Musical
A peça A Rainha do Rádio é uma história ro-

mântica, mas também poderia ser uma fábula. 
Pensando bem, tem ares de aventura com um 
toque de comédia. Essa delicada, e quase real 
narrativa, conta o dia a dia de Elenice, uma mu-
lher solitária que passa seus dias na companhia 
de um aparelho de rádio, seu melhor amigo.Na 
pele de Elenice, Viviane Alfano interage, sonha 
e viaja nas ondas do rádio por meio de uma pro-
gramação musical encantadora, que já embalou 
gerações. Se emociona com as situações vividas 
pelos personagens das telenovelas, se preparara 
com a leitura diária do horóscopo e embala seus 
dias ao som de jingles famosos. Tudo vai bem 
na vida de Elenice, até o dia em que seu amigo 
rádio se materializa, passando a ser vivido pelo 
ator Eduardo Martini. Apartir daí o que se vê é 
uma série de situações hilárias, embaladas por 
verdadeiros hinos da música popular brasileira 
e que prometem arrancar gargalhadas e trazer 
boas memórias à plateia. Pixinguinha, Adoniram 
Barbosa, Carmem Miranda e Dalva de Oliveira 
são alguns dos nomes presentes na trilha sonora 
do espetáculo, que ainda premia o público com 
uma banda ao vivo, garantindo a diversão e o 
clima dos anos 50. Com Viviane Alfano, Eduardo 
Martini e Públio Gimenes. 

Serviço:  Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535 . 
Sábados às 21h30 e domingos às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 30/09.

Reestreia
Após o sucesso de crítica e público em 2017, 

o solo cômico-musical Memórias Póstumas de 
Brás Cubas retorna ao palco no próximo dia 16. 
O texto, adaptado pela diretora Regina Galdino e 
interpretado pelo ator Marcos Damigo, destaca a 
trajetória do icônico anti-herói criado por Machado 
de Assis, símbolo do homem burguês, sem escrú-
pulos e sem ética, que nos revela a continuidade 
de um comportamento oportunista que persiste no 
Brasil desde o século XIX. Brás Cubas, o “defunto 
autor”, é um aristocrata medíocre, mas mesmo 
assim consegue, através do riso e da sedução, con-
quistar a empatia do público. Ele pertence a uma 
elite aventureira, dividida entre o desejo liberal e a 
prática escravocrata. A montagem traz uma visão 
moderna do romance baseada na carnavalização, 
salientando seu aspecto cômico-fantástico. A 
encenação realiza uma “conversa” entre quatro 
artes: o teatro, a literatura, a dança e a música, 
estas duas últimas especialmente ligadas à alma e 
à cultura brasileiras. Em um solo vibrante, Marcos 
Damigo vive um Brás Cubas bem-humorado, irre-
verente, egoísta e amoral. Com uma narrativa não 
linear e fi el à obra original, o personagem dialoga 
com a plateia, canta, dança, discorre sobre seus 
envolvimentos amorosos e episódios de sua vida 
enquanto passeia pelas agruras da sociedade de 
seu tempo. 

Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista, 2073, Bela Vista. Quintas 
às 21h, no dia 15/11, o espetáculo começa às 19h. Ingressos: R$ 50 
e R$ 25 (meia). Até 06/12.

Nota
Homenageando o centenário 

de Jacob do Bandolim, Hamilton 
de Holanda preparou uma série 
de discos, interpretando clássi-
cos do cancioneiro do mestre. 
Após apresentar em abril o disco 
“Jacob 10ZZ” (Deck), ele lança 
nas plataformas digitais “Jacob 
Bossa”. Esse é o segundo da série 
de quatro álbuns que chegam às 
lojas em setembro em um box 
especial pela gravadora Deck. 
“Jacob Bossa” traz 12 faixas, em 
sua grande maioria assinadas por 
Jacob, que ganham uma versão 
com toques de Bossa do Hamilton 
de Holanda Trio Mundo, formado 
por ele no bandolin, Guto Wirtti 
(contrabaixo) e Marcelo Caldi 
(piano e acordeon). As gravações 
aconteceram no estúdio Tambor 
(Rio de Janeiro), com produção 
assinada pelo próprio Hamilton e 
por Marcos Portinari. Nesse álbum 
estão registradas músicas como 
“Gostosinho”, “Tatibitati” e “Cho-
rinho na Praia”, entre outras. O trio 
também interpreta “Assanhado”, 
canção que estará em todos os 
discos da homenagem. Para ouvir: 
(https://HamiltonDeHolanda.lnk.
to/JacobBossaAlbumPR).

‘África e suas crenças”, de Ana Braga.

Imigração no Brasil: infl uências 
e consequências. Este é o tema 
de exposição de 50 quadros 
com inicio mno próximo dia 20

Produzidas com telas de técnicas va-
riadas, as obras foram selecionadas 
por uma comissão composta por 

nove pessoas ligadas às artes plásticas. 
Entre os países retratados, a Itália é o 
mais recorrente, com nove pinturas que 
fazem referência à imigração italiana no 
Brasil. Japão, Portugal, Letônia, Eslová-
quia, Espanha, China, Armênia, Holanda, 
Índia, Argentina, Israel e Venezuela são 
alguns dos outros países homenage-
ados na 4ª Jornada Cultural. As telas 
têm dimensão de 60x60cm e poderão 
ser adquiridas pelos interessados. Um 
júri de críticos de arte premiará os três 
melhores quadros. 

Serviço: Butantã Shopping, Av. Professor Francisco 
Morato, 2718, loja 119, piso térreo. Segunda a domingo das 
12h às 20h. Entrada franca. Até 31/08.
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Obra Sobre Ruínas - Um Experimento Cênico

Sobre Amor e Liberdade.

A lobotomia social metafórica pela qual as pessoas pas-
sam para se enquadrar aos padrões arbitrários inventados 
pela sociedade é o tema de “Obra Sobre Ruínas - Um Ex-
perimento Cênico Sobre Amor e Liberdade”, com direção 
e texto de Fernando Aveiro. Com atuação de Humberto 
Caligari, o monólogo revela a transformação de um indiví-
duo que se perdeu da sua verdadeira essência e resolveu 
aceitar a sina trágica de fazer uma cirurgia de lobotomia 
para se adequar aos padrões que a sociedade espera dele. 
Quando está prestes a passar por esse procedimento, 
entra em um estado onírico e revisita as estrutura que 
infl uenciaram a construção de sua identidade. Ao fi nal 
dessa tentativa de desfragmentar as dores do passado, 
ele renasce em um ser híbrido e autêntico.

Serviço: SP Escola de Teatro, Sede Roosevelt, Praça Roosevelt, 210, Conso-
lação. Sextas, sábados e segundas às 21h e aos domingos ás 19h. Ingressos: R$ 
40 e  R$ 20 (meia). Até 10/09.
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn. 

Novos Objetivos 

Faça um desejo 

Uma decisão deve ser tomada e uma epifania está prestes 
a ser alcançada à medida que uma nova maneira de pensar 
começa a prevalecer. Quando a escolha é feita e você libera 
o que foi ou não foi, você descobrirá que tudo está por aqui. 
Você aprendeu o que podia e agora é hora de avançar para 
algo mais signifi cativo para você e sua vida. As coisas irão se 
encaixar, como deveriam, então, por enquanto, deixe que isso 
aconteça e seja grato, pronto para avançar para novos começos 
esperançosos. Pensamento para hoje: Tudo começa com um 
plano, defi na a sua intenção e faça um desejo. É hora de partir 
em uma nova jornada na direção dos seus sonhos.  E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br


