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5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 06 de setembro de 2018. Dia de São Zacarias, São Ledo, São 
Mansueto, São Beltrão, e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilí-
brio. Dia do Hino Nacional, Dia do Barbeiro, Dia do Cabeleireiro 

e Dia do Alfaiate. Hoje aniversaria a atriz Jane Curtin faz 71 anos, 
a atriz Rosie Perez que nasceu em 1964, a cantora e atriz Macy Gray 
que completa 51 anos e o tenista Greg Rusedski que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é atencioso e aprecia a segurança 
e o conforto do lar. Gosta de ser popular e por isso valoriza sua imagem. 
Realiza-se e acalma-se pelo conhecimento das coisas. Com um alto grau 
de autoconfi ança, costumando ser magnânimo e perdoar os inimigos, 
principalmente por que não gosta de nada mal resolvido. É uma pes-
soa muito observadora, porém não costuma questionar muita coisa. 
Contenta-se em ver e aceitar. No lado negativo precisa de mudanças 
constantes e muitas vezes desnecessárias para não se sentir entediado.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

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

Esta quinta é vigésimo sexto dia da lunação.  Lua em mau aspecto com Vênus pela manhã trará difi culdades nos relacionamentos 

com mulheres. Saturno volta ao movimento direto e a partir de agora será mais fácil planejar a longo prazo, cumprir e estabelecer 

os acordos com maior segurança. Ainda será necessário nos responsabilizarmos pelas nossas atitudes, mas a tendência é de 

ter mais segurança e foco para planejar e atingir novas metas. A Lua em mau aspecto com Marte pode nos deixar impacientes, 

irritados e agressivos, podendo ocorrer explosões emocionais. A Lua fi ca fora de curso durante a manhã até ingressar em Leão. 

Um aspecto negativo com Urano que dá instabilidade emocional. 
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A motivação e a boa disposição 
ajudam a melhorar o humor mais 
pesado até a metade do dia. A 
necessidade de independência e o 
aumento do egocentrismo provocam 
situações críticas como imprevistos 
e surpresas. Evite os pensamentos 
negativos. 82/782 – Verde. 

Lua em mau aspecto com Vênus 
pela manhã trará difi culdades nos 
relacionamentos que podem afetar 
diretamente as mulheres. Procure 
a tranquilidade e harmonia no seu 
ambiente num momento mais nega-
tivo. Este é um dia de refi namento 
emocional que valoriza a perfeição. 
89/589 – Azul.

Com Sol na casa da família volte 
as suas raízes, tendo contato mais 
íntimo com todos. A relação social 
melhora também a sua disposição 
física e mental. A melancolia e a 
depressão assumem maior pro-
porção com um pouco de atraso 
e demora no que espera chegar. 
77/377 – Amarelo. 

O Sol na casa três leva a uma maneira 
mais direta de agir, fazendo a vida 
fi nanceira melhorar. Este é um dia 
indicador de alegria ainda mais em 
atividade que necessite da precisão, 
da efi ciência e do detalhe quando co-
locado a serviço do aprimoramento. 
62/162 – Branco.

Desde cedo está favorecida a per-
cepção e o poder de análise das 
situações. Mude o que não vai bem, 
dando início a um novo ciclo de vida 
com oportunidades muita motivação 
para o trabalho. Mantenha a palavra 
sobre o que foi combinado há tempos, 
sem titubear. 43/643 – Vermelho.

A Lua fi ca fora de curso durante 
a manhã até ingressar em Leão. E 
depois faz um aspecto negativo com 
Urano que dá ainda mais instabilida-
de emocional. Sol em Virgem torna 
o período muito positivo para o 
trabalho, ainda mais a atividade que 
necessite da precisão, da efi ciência 
e do detalhe. 58/558 – Verde. 

O dia começa mais agitado, nervoso 
e com possibilidade de imprevistos 
e surpresas até a metade do dia. Na 
metade do dia tudo que for feito com 
dedicação trará ganhos a mais e isso 
renderá bons lucros futuros. Cuide 
da saúde que pode começar a sofrer 
repentinamente. 34/134 – Vermelho. 

Este dia leva a busca da elevação 
espiritual tendo a crença e a fé 
ampliadas. Ficamos mais sensíveis 
às necessidades das pessoas, con-
fortando e aliviando os sofrimentos. 
Com isso haverá desprendimento 
nas emoções, nas reações e no 
comportamento. 31/731 – Azul.

Quinta ótima para as relações sociais 
e os novos contatos. O dia começa 
mais agitado, nervoso e com possibi-
lidade de imprevistos e incapacidade 
de decisão diante de situações crí-
ticas. Olha adiante, ouça opiniões e 
terá sucesso ao agir até o meio deste 
mês de setembro. 56/756 – Marrom.

De manhã precisa manter uma 
atitude que não cause rompimento 
com amigos, familiar ou com a pessoa 
amada. Muita coisa nova deve surgir 
nesta entrada de lunação. Até a Lua 
entrar Nova não saberá quais as pos-
sibilidades irão tomar forma e as que 
irão fi car para trás. 46/846 - Verde.

Dia propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Com Sol em Virgem 
terá rompimento de sociedades e 
parcerias sociais e profi ssionais aba-
ladas. Uniões também ocorrem re-
pentinamente nas relações pessoais 
e na vida amorosa. 78/978 – Azul. 

Tenha cuidado com seu modo de 
pensar, que tendem a provocar certo 
desequilíbrio nas relações. Dedique-
se ao trabalho e terá um bom retorno 
dele depois do aniversário. Muita 
coisa que parece possível, só será 
defi nida depois que entrar a lunação 
de Virgem. 45/745 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Fortalecer a relação do casal: Pegue papel, ca-
neta, vasilha virgem e algo doce. Escreva em cruz o 
seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque 
a vasilha debaixo de sua c ama por vinte e um dias. 
Logo verá que a harmonia estará se fortalecendo 
entre os dois.
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3/hip — top. 4/dean — kart — road. 6/lipase. 7/nouveau.
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Jogo humano 
Na peça “Era Uma Vez Um Rei”, com 

Pombas Urbanas, um grupo de mendi-
gos se encontra num fi nal de tarde da 
cidade. Com latas, plásticos e papelões 
criam o espaço onde vivem, descansam 
e fazem festa. De suas relações nasce 
uma brincadeira na qual, a cada semana, 
cada um deles será rei, depois presidente 
e em seguida ditador. O jogo humano e 
imaginativo torna-se intenso e esses men-
digos saem da realidade em que vivem 
para representar as relações de poder 
da mesma sociedade que os marginaliza. 
Com Adriano Mauriz, Marcelo Palmares, 
Paulo Carvalho, Cinthia Arruda, Juliana 
Flory, Marcos Kaju, Ricardo Big, Natali 
Santos: Coro de Rua.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-
7000. Sexta (14) às 15h. Entrada franca.

Solidariedade
Um dos mais conceituados restaurante de São 

Paulo, A Figueira Rubaiyt recebe no dia 26/09, 
o almoço Solidaris em apoio à Maria Eduarda. 
A jovem de 14 anos nasceu saudável, mas aos 3 
anos, por negligência médica durante uma doença 
causada por uma bactéria, teve seus pés e mãos 

amputados após complicações. O evento visa 
arrecadar o valor necessário para a realização 
de uma cirurgia imprescindível para a colocação 
de prótese nos braços, no valor de R$ 50 mil. A 
ONG liderada por Deborah Mariê já atuou em 
vários eventos benefi centes, entre eles o Forró da 
Solidariedade com a presença de Elba Ramalho, 
Dominguinhos e Fala Mansa, o aniversário de 60 

anos do cantor Dominguinhos no Canto da Ema e 
a Noite no Marrocos na Casa das Caldeiras. Entre 
as entidades benefi ciadas pela Solidaris estão 
a Associação do Defi cientes Físicos de Taboão 
da Serra, a APAE e a ONG Gotas de Flor. Os 
convites para o almoço custam R$ 325 e podem 
ser comprados pelo Ticket 360 ( www.ticket360.
com.br/evento/9272/almoco-fi gueira-rubaiyat).

Luiza Possi está na estrada com o show 
Piano & Voz. “O show é feito de referências 
minhas como intérprete, há releituras de 
clássicos do jazz, MPB e do rock nacional, 
de Rita Lee a Raimundos”, conta Luiza. 
“Músicas do meu repertório – como “Eu 
Espero” e “Me Faz Bem” – também fazem 
parte do set list”, completa. Ao lado de 
Ivan Teixeira, no piano, Luiza tem viajado 
o Brasil com esse formato de show. Já 
dividiram o palco com ela, artistas como 
Alcione, DeMaria, Elba Ramalho e Enok, 
sanfoneiro do Trio Virgulino. Em outu-
bro, a cantora receberá também Thedy 
Corrêa, vocalista do Nenhum de Nós nas 
apresentações que fará no Sul do país.

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro. Domingo (09) às 19h. Entrada franca.

O Blues – Concerto para Piano é um espetáculo com 
conceito em artes cênicas, linguagem corporal e no 
gênero musical blues. O roteiro é ilustrado por baladas 
narrativas que complementam a dramaturgia do trabalho. 
São personagens vividos por bailarinos-atores que traçam 
a narrativa do corpo em movimento alinhados ao estilo 
musical que frequentemente apontam para questões 
internas do indivíduo como solidão, relacionamentos, 
caminhos cruzados e histórias de vida. Dinah Perry é 
diretora, coreógrafa e arte-educadora no segmento de 
dança no segmento de dança e teatro. A artista, bailarina 
e atriz é formada pelo Theatro Municipal de São Paulo. 
Expressão da dança, sua obra representa 40 anos sequen-
ciados de arte, por espetáculos, shows, performances e 
projetos oferecidos à sociedade.

 
Serviço: Capital 35, R. Capital Federal 35, Perdizes. Sábado (15) às 21h e 

domingo (16) às 19h. Ingresso:  R$ 30.

Emmanuel Pahud em concerto com a Osesp sob regência de Marin Alsop.

Entre os dias 13 e 15 de 
setembro, a Osesp recebe 
como solista convidado o 
fl autista Emmanuel Pahud, 
Artista em Residência da nossa 
atual Temporada

Ele realiza a estreia latino-americana 
da obra Saccades - para Flauta e 
Orquestra, de Phillipe Manoury, 

Compositor Visitante de 2018. Os con-
certos estarão sob regência do maestro 
suíço Thierry Fischer, que ainda rege a 
Orquestra na Sinfonia Fantástica, Op.14, 
de Hector Berlioz, e na obra Cenas de 
Contos de Fadas, de Jules Massenet. A 
obra Saccades é uma encomenda conjunta 
das orquestras Gürzenich de Colônia e Fi-
larmônica da Radio France, da Fundação 
Cultural Tokyo Opera City e da Osesp. A 
obra foi dedicada a Emmanuel Pahud, que 
fez a estreia mundial em julho deste ano 
com a Orquestra Gürzenich, sob regência 
do maestro François-Xavier Roth, e agora 

Concerto
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realiza a estreia latino-americana em três 
concertos com a Osesp.Pela segunda vez 
como convidado da Temporada Osesp 
2018, o fl autista apresenta ainda neste 
mês um recital solo no dia 15, onde ele 
interpreta obras dos séculos XX e XXI, de 
compositores como Debussy, Toru Take-
mitsu, Luciano Berio, entre outros. E no 

dia 16, ele realiza um recital com alunos da 
Academia de Música da Osesp e Alunos da 
Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. 

Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Centro, 
tel. 3777-9721. Orquestra, quinta (13) e sexta (14) às 20h30 
e sábado (15) às 16h30.Ingressos: de R$ 50 a R$ 222. E, 
Emmanuel Pahud, sábado (15)  às 14h45 e domingo (16) 
às 19h. Ingresso: R$ 50.

Musical
William Mazzar
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TENDE CALMA
“E disse Jesus: Mandai assentar os homens”.- (João, 6:10). Esta 

passagem do Evangelho de João é das mais signifi cativas. Verifi ca-se 
quando a multidão de quase cinco mil pessoas tem necessidade de 
pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. 
Filipe afi rma que duzentos dinheiros não bastarão para atender 
à difi culdade imprevista. André conduz ao Mestre um jovem que 
trazia consigo cinco pães de cevada e dois peixes. Todos discutem. 
Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa 
signifi cação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, 
que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilho-
samente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados 
de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam n’Ele, suplicam-lhe 
socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, 
estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos 
celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades 
loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, 
cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite 
à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em 
manter o próprio desequilíbrio.

(De “Caminho, Verdade e Vida”,
de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel)


