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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 14 de Setembro de 2018. Dia de São Crescenciano, 
Santa Rósula, São Materno, São Cornélio, Santa Noteburga, e Dia 
do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a simpatia. Dia da Exaltação da 

Santa Cruz. Hoje aniversaria a atriz Joana Fomm que faz 78 anos, 
o ator Sam Neill que nasceu em 1947, o jogador de futebol Alex 
que faz 41 anos, o ator Ricardo Pereira que nasceu em 1979 e a 
atriz Fernanda Vasconcellos que completa 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa bastante inteligente 
e determinada. Dotada de fortes convicções, busca conhecimento 
e sabedoria. Os nascidos neste dia são pessoas comunicativas, ar-
ticuladas e cativantes. Reagem rapidamente às difi culdades e não 
medem esforços para resolvê-los. Bastante perfeccionista não hesita 
em fazer uma crítica por que têm certeza que ela pode melhorar o 
trabalho dos outros. A competência é um valor importantíssimo para 
o virginiano deste dia. No lado negativo infelizmente nem sempre 
está disposto a ouvir e acatar a crítica dos outros.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, pro-
blemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, 
novos amores. Colorida, casamento ou noivado. 
Amarela, enfermidades. Números de sorte:  36, 47, 
57, 59 e 75.

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

Esta sexta é o sexto dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Plutão e em conjunção com Júpiter renova as energias 
e aumenta o conforto emocional. O astral tende a fi car mais amoroso. O Sol e a Lua também fazem um contato positivo 
que dá mais vitalidade e clareza, o que permite acabar com a confusão e especulações dos últimos dias. A Lua fi ca 
fora de curso durante toda a sexta até ingressar em Sagitário às 21h46. A Lua em harmonia com Marte pode deixar 
o sono agitado na noite desta sexta. Melhor sair, se divertir, saindo do ambiente e da rotina n a noite desta sexta e na 
madrugada de sábado.
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Esta sexta-feira promete ser cheia de 
novidades. Bom para programar algo 
a acertar situações e compromissos 
que estejam preparados. Siga adian-
te tomando decisões importantes 
que não devem ser adiadas mais. 
Evite discussões com tons ofensivos. 
73/973 - Vermelho.

Aumenta a energia para realizar as 
atividades que requeiram ritmo mais 
acelerado. Bons resultados podem 
começar a chegar através de uma 
alteração na rotina. A fase é de inten-
sas emoções, podendo demonstrar  
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 77/177 – Azul.

Deverá ter certeza dos rumos que 
sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. Mesmo assim, pode estar 
ainda carente de romantismo e afe-
to. Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas. Use seu poder de atração 
sobre as pessoas, que está muito 
ativado. 34/634 – Amarelo.  

Do modo de agir em seus relaciona-
mentos virá a felicidade. Mantenha 
um forte romantismo melhora as 
relações amorosas, que serão mais 
felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e trarão lucros. 
Mantenha-se aberto ao diálogo para 
encontrar soluções e fazer acertos. 
76/176 – Verde.

Ótimo para começar obras. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e animadas. Há perigo 
de acidentes e problemas no trabalho 
que podem ser evitados. Tente rea-
lizar que não deu certo antes, pois 
vive um momento ótimo para obter 
sucesso. 78/378 – Amarelo dourado.

Sol em seu signo e a Lua em Sagi-
tariana favorece todos os assuntos 
novos nesta sexta. Encare as 
situações inesperadas numa boa. 
Atitude generosa ajuda para obter a 
compreensão e o bom entendimento 
pessoal. Aborrecimentos e humor 
pesado atrapalham. 92/592 – Verde.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação se aproxima. Precisa muito 
do apoio dos amigos ou de seu amor. 
Com o Sol em Virgem deve ser bem 
prático no modo de pensar. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e para acertar situa-
ções. 23/923 – Verde.

É importante começar o dia levando 
adiante coisas que não podem espe-
rar mais. Mantenha o ritmo, porém 
sem agitação demasiada. Terá 
maior habilidade nos negócios em 
andamento. Pode ter acontecimento 
inesperado que ajudará a resolver 
uma situação. 88/188 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
e em conjunção com Júpiter renova 
as energias e aumenta o conforto 
emocional. Um bom poder de analise 
ajuda a levar a fundo as questões e 
chegar a soluções. Ótimo momento 
para levar adiante coisas que requei-
ram desenvolvimento acelerado. 
62/362 – Marrom.

Começa uma fase para encontrar 
soluções e acelerar acontecimentos. 
O dia é para acertar situações ou 
ofi cializar compromissos que estejam 
sendo tratados.  Superando alguns 
problemas, terá melhoria da situação 
material e fi nanceira ainda neste mês 
de setembro. 66/266 – Azul.

As pessoas fi cam mais maleáveis e 
fl exíveis pelo aumento da intuição 
e sensibilidade. A Lua em harmonia 
com Marte pode deixar o sono agita-
do na noite desta sexta. Melhor sair, 
se divertir, saindo do ambiente e da 
rotina. Procure realizar atividades 
que tragam bem-estar  a noite. 
71/771 – Amarelo.

Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar a 
soluções. Precisa resolver situações 
que ainda o perturbam com o Sol se 
aproximando de seu signo. A refl exão 
e a meditação são fundamentais 
para saber o que deseja da vida. 
89/589 - Rosa.

Simpatias que funcionam
Para felicidade garantida: Numa quinta-feira, arranje 
3 dentes de alho (para cada dente, faça  um pedido). Em 
seguida, guarde-os numa gaveta onde ninguém os veja. 
No dia seguinte, antes do meio-dia, pegue os 3 dentes de 
alho e enterre num vaso de fl ores em sua casa, fazendo 
novamente os 3 pedidos. Quando os alhos estiverem a 
brotar, os seus desejos começarão a se realizar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/ati — cad. 4/noir. 5/coast. 6/assaré.
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Jazz
Com nome criativo, o grupo 

Oito do Bem, um octeto de fe-
ras, foi formado pelos músicos 
Ed Côrtes e Derico Sciotti, em 
2007, com a ideia de desen-
volver um trabalho musical de 
arranjos jazzísticos para canções 
de compositores e bandas pop 
internacionais, como Bee Gees, 
Michael Jackson, Al Jarreau, 
James Brown e Britney Spears. 
Com repertório eclético, o grupo 
mescla interpretações instru-
mentais com músicas cantadas, 
construindo um show descon-
traído, irreverente e de muita 
qualidade. Formação: Ed Côrtes 
(sax alto, sax barítono, clarinete, 
composições e arranjos), Derico 
Sciotti (sax tenor e fl auta), Naor 
Gomes (trompete e fl ugelhorn), 
Jorginho Neto (trombone),Mar-
cos Romera (teclado e arranjos), 
Sylvio Mazzucca Jr. (contrabaixo 
elétrico), AC dal Farra (bateria), 
Tchello (vocal). 

Serviço: Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 
360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Hoje 
(14) às 21h30. Ingresso: R$ 80.

MPB
A cantora e compositora, 

referência da black music bra-
sileira,  Sandra de Sá apresenta 
sucessos da carreira no show E 
Elas. Em apresentação intimista 
calcada na voz e acompanhada 

por violão, guitarra, baixo e 
percuteria desfi la hits como Vale 
Tudo, Joga Fora no Lixo, Bye 
Bye Tristeza, Olhos Coloridos 
e Retratos e Canções.  O show 
terá participação especial de 
Simone Floresta e Nanda Fellyx, 
talentos descobertos por Sandra 
de Sá. Com 17 álbuns gravados, 

é considerada a rainha do soul 
brasileiro e chamada por alguns 
de “Tim Maia de saias”, por se 
identifi car com o cantor no ba-
lanço e no timbre grave da voz.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elí, 
tel.3226-7300. Terça (18) às 21h. Ingres-
so: R$ 80.

Nota 
O fotógrafo Ricardo de Vicq 

participa da edição 2018 do 
EMOP Berlin – European 
Month of Photography, com 
a individual “Foto Synthese”, 
composta por cerca de 50 
fotografi as, sob curadoria de 
Adriana Rede. A mostra entra 
em cartaz na Embaixada do 
Brasil em Berlim, como parte 
da programação ofi cial deste 
que é o maior evento de foto-
grafi a da Alemanha, e apre-
senta uma percepção poética 
do artista sobre elementos da 
Mata Atlântica, exibindo frag-
mentos de paisagens que nos 
remetem à memória das gran-
des descobertas ocorridas 
nos séculos XVIII e XIX, por 
botânicos e naturalistas euro-
peus em suas expedições pelo 
nosso território.  Seguindo 
um percurso entre os estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais, Ricardo De 
Vicq explora uma inesgotável 
vontade de pesquisar e expe-
rimentar diversas maneiras 
de registrar a natureza. Mais 
informações (www.berlim.
itamaraty.gov.br).

A banda IRA!  Apresenta  show 
do disco Psicoacústica (1988), 
que completou 30 anos em 
2018

Com a mesma formação desde a 
volta do grupo, em 2014, IRA! é 
Nasi (vocal), Edgard Scandurra 

(guitarra e vocais), Evaristo Pádua 
(bateria), Johnny Boy (teclados e 

violão) e Daniel Rocha (baixo). As 
faixas de Psicoacústica são: Rubro 
Zorro (E. Scandurra, André Jung, R. 
Gaspa e Nasi), Manhãs de Domingo (E. 
Scandurra), Poder, Sorriso, Fama (E. 
Scandurra), Receita Para se Fazer um 
Herói (E. Scandurra, Nasi, André Jung, 
R. Gaspa, e Reinaldo E. Ferreira), Pegue 
Essa Arma (E. Scandurra), Farto do 
Rock ‘n’ Roll (E. Scandurra, R. Gaspa), 
Advogado do Diabo (Nasi e André Jung), 

Mesmo Distante (Edgard Scandurra) e 
a faixa-bônus (versão K7) Não Pague 
Pra Ver (Edgard Scandurra). Além das 
músicas do álbum, a banda também toca 
clássicos como Flores em Você, Dias 
de Luta, Núcleo Base, Envelheço na 
Cidade, Eu Quero Sempre Mais, Tarde 
Vazia e Girassol.

Serviço:  Sesc Belenzinho, Rua Padre Adelino, 1000, 
tel.2076-9700. Hoje (14) e sábado (15) às 21h30. Ingresso: 
R$ 30.

“Para 
Dias 

Ruins”
Mahmundi

A cantora, compositora, guitarrista e produtora, 
Mahmundi se expressa através de sua música e desen-
volveu um estilo próprio desde que colocou duas canções 
na internet que foram ganhando o mundo aos poucos. 
Recentemente, Mahmundi, codinome de Marcela Vale, 
lançou seu segundo álbum, “Para Dias Ruins”, e é esse 
novo show que apresenta pela primeira vez em São Paulo.

“Para Dias Ruins” (Universal Music), assim como o disco 
anterior ,“Mahmundi” (Stereomono/Skol Music/2016), é 
pop e conceitual. Mahmundi (voz e guitarra) estreia essa 
turnê com duas novidades; a introdução de uma guitarra 
extra e de um percussionista. Ela será acompanhada por 
Lux Ferreira (teclados), Pedro Amparo (percussão), To-
más Tróia (guitarra) e Theo Zagrae (bateria). No setlist, 
as novas canções “Outono”, “Qual É A Sua”, “Felicidade”, 
“Eu Quero Ser o Mar”, “As Voltas”, além dos  sucessos 
“Eterno Verão”, “Hit” e “Azul”, ente outras.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (21) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Refl exões
Agradeça

com antecedência
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba...QUE AGRADECER 
COM ANTECEDÊNCIA...é 
a força criativa mais pode-
rosa do universo. A maioria 
das pessoas não sabe disso, 
mas é verdade. Expressar 
gratidão com antecedência 
é o caminho de todos os 
Mestres. Portanto, não es-
pere que uma coisa aconteça 
para então dar graças. Dê 
graças antes que aconte-
ça, e veja redemoinho de 
energia! Agradecer a Deus 
antes que algo ocorra é um 
ato de fé extraordinária. E 
que, naturalmente, é onde 
o poder está.
Amor, Seu Amigo ,

Neale Donald Walsch

O Grupo Triii diverte crianças e adultos com músicas, 
brincadeiras e performances. Um show mirabolante 
repleto de músicas e brincadeiras para toda a família. 
O público é convidado a saborear deliciosos temperos 
musicais, em um encontro recheado de muita cria-
tividade. No cardápio musical, canções tradicionais 
se misturam com as composições do grupo como O 
Tomate e o Caqui, A E I O U, Viro Vira Virou, Pão, Pão, 
Pão, entre outras. Formado por Marina Pittier (voz), 
Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (Bateria 
e voz), o Grupo Triii surgiu em 2008 do encontro de 
três pessoas com três coisas em comum: a amizade, 
a identifi cação musical e a fascinação por crianças. 
Com shows que reúnem músicas e brincadeiras, 
a proposta do Triii é criar um contato direto com 
crianças e pais através da música, de forma sensível, 
divertida e sempre muito criativa.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 70, Campos 
Elíseos. Sábado (15) e domingo (16) às 15h. Ingressos: R$ 60, plateia 
e balcão e frisas, R$ 40.

Musical infantil


