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

Esta sexta é o primeiro dia da lunação. A Lua Nova em Gêmeos está em harmonia com Júpiter pela manhã, mas em seguida 

à Lua em tensão com Netuno pode trazer confusão e mal-entendidos. De tarde será possível estabilizar as relações. A Lua em 

harmonia com Vênus favorece os contatos e os relacionamentos afetivos. A noite será agitada e pode nos deixar irritados e 

propensos a discussões. A Lua em conjunção com Marte pede ação e por isso uma maneira de canalizar essa energia será at-

ravés do sexo ou de atividades físicas. A Lua em tensão com Saturno pede equilíbrio mas dá força para atividades construtivas.
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Com o Sol em Gêmeos, na casa três, 
a sexta é vibrante para as relações 
amorosas e sexuais. De tarde será 
possível estabilizar as relações. A 
Lua em conjunção com Marte pede 
ação e por isso uma maneira de 
canalizar essa energia será através 
do sexo ou de atividades físicas. 
44/244 – Cinza.

A Lua em harmonia com Vênus favo-
rece os contatos e os relacionamentos 
afetivos. A noite será agitada e pode 
nos deixar irritados e propensos a 
discussões. O bom aspecto da casa 
dois neste fi nal de maio aumenta o 
interesse pelas viagens e a elevação 
espiritual. 09/109 – Azul.

O Sol em seu signo tende a aumentar 
o vigor físico e mental, dando maior 
confi ança e provocando as decisões 
importantes. Pode encontrar difi -
culdades que devem ser superadas 
de forma estratégica e com muita 
diplomacia. Boa disposição para a 
vida sexual.93/293 – Branco.

Está vivendo a fase mais delicada 
do ano, com possibilidade de im-
pedimento para que o que deseja. 
Começa a se voltar mais para si 
mesmo com momentos de refl exão 
e meditação. Aguarde a Lua no signo 
que irá aproxima-lo ao lar e a família. 
55/255 – Cinza. 

Logo virão novidades e boas pers-
pectivas que poderão mudar sua 
vida neste mês de junho. Antes de 
qualquer coisa precisa ter paciência, 
dosando a autoconfi ança e o otimis-
mo exagerado e negativo. Nem tudo 
virá imediatamente, mas se investir 
logo terá o que pretende.10/210 – 
Vermelho. 

Faça planos bem elaborados e valori-
ze a moral. É importante aprimorar a 
questões em andamento e encontrar 
soluções para os obstáculos. Apro-
veite para analisar o que deve ser 
primordial neste momento e deixe 
o menos importante para o fi nal do 
mês.32/132 – verde.

Um melhor convívio com a pessoa 
amada também melhora o ambiente 
social. As dúvidas vão desaparecendo 
a as certezas surgindo. As alianças 
e sociedades iniciadas recentemente 
fi cam mais fi rmes através do enten-
dimento. Bom para melhorar sua 
relação sexual.77/177 – cinza. 

Sua disposição para as relações 
sexuais vai melhorando até o meio 
do mês. Cultive o bem-estar tanto 
material como emocional. Faça 
aquilo que lhe agrada e dê satisfação. 
Não deixe nada para depois, já que 
o início de junho mostrará grandes 
possibilidades.58/358 – azul.

A sexta não será de muitas novidades, 
mas poderá colher os resultados 
daquilo que realizou nos meses 
anteriores. Aproveite para conviver 
com a pessoa amada, amigos e com 
a família. Mantenha a harmonia na 
intimidade.10/310 – marrom. 

Não se sobrecarregue de muita coisa 
a fazer como é bem do seu estilo. 
Algumas atividades podem não se 
desenvolver logo, terá que esperar a 
lua crescente, mas isso é passageiro. 
Mantenha a o astral elevado e empe-
nhe-se em alcançar seus interesses 
pessoais.99/699 – azul.

Aquilo que tenha sido iniciado trará 
resultados positivos no próximo mês 
de junho. Bons momentos ao lado de 
pessoas queridas, amigos, familiares 
e da pessoa amada, tornando a vida 
sexual mais ativa. O Sol em Gêmeos 
faz a família e o meio no qual vive 
mais importante.54/354 – verde.

Neste fi nal de maio começa a me-
lhorar a sua vida fi nanceira, com 
chance de ganhos a mais. Ótimo 
entendimento com a pessoa amada 
leva a uma troca intensa de afeto. 
Terá maior ascensão profi ssional 
e melhoria das condições junto 
aos familiares e no ambiente do 
lar.88/488 – rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 26 de Maio de 2017. Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 
São Felipe Néri, São Zacarias e Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é a 
nobreza. Dia do Revendedor Lotérico. Hoje aniversaria o cantor e 
guitarrista Lenny Kravitiz que nasceu em 1964 e a atriz e a humorista  
Maria Clara Gueiros que completa 49 anos e o jogador de futebol Alex 
Dias nascido em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau terá mais possibilidade de êxito 
com a aplicação de sua inteligência aos resultados práticos, menos abs-
tratos ou especulativos. Quando decide usar o seu sendo de estratégia 
e autodisciplina, pode ser uma pessoa muito determinada, trabalhadora 
e tenaz.  A cura é um de seus mais importantes interesses, e o tempo 
excessivo vivido nas grandes cidades pode obscurecer-lhe tempora-
riamente as idéias. Necessita dos ambientes naturais ou campestres 
para refl etir com mais clareza em tudo. No lado negativo tendência à 
inércia ou a irritação.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do que 
refl ete nele. Um homem vendo-se no espelho sendo 
solteiro é sinal que se casará logo. Se o espelho refl ete 
bem indica alegrias, caso contrário tristezas. Números 
de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Para esquecer alguém que não ama você: Faça 
qualquer tipo de chá e coloque-o em uma xícara. Vá 
sozinha para um local de sua casa onde a lua possa 
ser vista. Olhe para a lua com a xícara na mão, faça 
um pensamento positivo e diga: “”Lua, ajude-me a 
esquecer o que me faz triste. Lua, apague o que há de 
triste em mim. Lua, tire de mim essa pessoa que me faz 
sofrer””. Depois, beba um gole do chá e jogue o resto 
no chão, oferecendo para a lua. Reze para seu anjo 
protetor. Lave a xícara e passe a usá-la normalmente.
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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.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A mostra coletiva Naïfs da 
Contemporaneidade apresenta  
obras de 8 artistas brasileiros, 
cada um com sua visão própria 
e criativa sobre o universo em 
que vivemos

Interpretar através da ‘arte naïf ’ 
pode não ser tão simples, visto que 
se trata de uma expressão regional 

que percorre o mundo assumindo aspec-
tos de acordo com o que é vivenciado 
pelos artistas. Estes, exibem suas pró-
prias experiências por meio de linhas 
e formas peculiares, sem ter recebido 
formação acadêmica de uma escola de 
Belas Artes. Algumas das principais ca-
racterísticas deste gênero são o uso de 
cores vibrantes, a retratação de temas 
corriqueiros, traços geralmente figurati-
vos, bem como a idealização da natureza 
sem rigor técnico, especialmente em 

relação à perspectiva. Neste sentido, a 
arte chamada “naïf” encontra no Brasil 
o ambiente ideal, que se amplifica ainda 
mais graças à exuberância das florestas, 
à intensa luminosidade e ao conhecido 
calor humano brasileiro. Artistas: Ana 
Denise, Bida, Enzo Ferrara, Ernani 
Pavaneli, Maite, Marcelo Schimaneski, 
Olimpio Bezerra e Thais Gomes.

Serviço: Galeria Jacques Ardies, R. Morgado de Mateus, 
579, Vila Mariana, tel. 5539-7500. Terça a sexta das 10h às 
17h30 e aos sábados das 10h às 16h. Entrada franca. Até 17.

Mirianês Zabot lança no próximo dia 2 de junho o álbum em 
que relê a obra de Gonzaguinha. O show conta com a participa-
ção especial de Claudette Soares, que também faz dueto com 
Mirianês no disco e foi a primeira intérprete do compositor. 
Mirianês Zabôt Canta Gonzaguinha,  Pegou um Sonho e Partiu, 
é o segundo trabalho da cantora, gravado em 2016.  A cantora 
dá vida nova a canções como “Caminhos do Coração”, “San-
grando”, “Espere por Mim, Morena” e “Comportamento Geral”. 
Os arranjos, assinados por Oswaldo Bosbah, sublinham esse 
tratamento: com uma sonoridade moderna, são fi éis à natureza 
do cancioneiro de Gonzaguinha. Mirianês canta acompanhada 
pelos músicos Oswaldo Bosbah (arranjos, produção musical e 
violão), Marinho Boffa (pianista que tocou com Gonzaguinha), 
Rudy Arnaut (guitarra), Welington Moreira Pimpa (percussão), 
François de Lima (trombone) e dois ex-integrantes do Zimbo 
Trio: o baixista Itamar Collaço e o baterista Percio Sapia.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, tel. 2076-9700. Sexta (2) 
às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Mostra coletiva “Arte Naifs”

Cacau - Raimundo Santos Bida

A travessia

SOLIDARIEDADE FRATERNAL: Nin-
guém que se encontre na Terra em gozo 
de plenitude, sem os impositivos da dor 
lapidadora. Em razão desse estado, a soli-
dariedade fraternal é uma necessidade que 
conclama todos os homens ao intercâmbio 
socorrista, de cujo comportamento resul-
tam as demais manifestações do equilíbrio 
e do êxito que todos buscam. Em conse-
qüência desse princípio, a tarefa que nos 
reservamos, objetivando socorrer os irmãos 
que se encontram em desalinho no Mundo 
Espiritual, tem caráter relevante. Todos 
nos encontramos, por enquanto, na forja 
do aprimoramento, quer transitemos na 
indumentária carnal, ou nos encontremos 
despidos das células físicas. Distender ao 
próximo a mão amiga é dever impostergável 
que não nos cabe negligenciar. Todos os 
Espíritos nos encontramos sequiosos de luz, 
necessitados de progresso. Ninguém que 
esteja em clima de excepcional felicidade, 
de modo a dispensar o concurso fraterno 

do seu irmão. Narciso debruça-se sobre as 
águas para contemplar a própria imagem; 
no entanto receia o passar do tempo que 
irá afeá-lo. Nós outros, igualmente, mesmo 
quando nos refugiamos na egolatria, sen-
timos necessidade de auxílio do próximo 
a fi m de alcançarmos as metas superiores. 
Convertamos o nosso contributo de amor em 
auxílio imediato através do esclarecimento 
e da oração aos irmãos que jazem aneste-
siados na ignorância, no além-túmulo, ou 
que padecem perturbações demoradas, ou 
se jungem ao carro de afl ições sem nome, ou 
se detêm vencidos por irreversível remorso, 
ou experimentam a acidez da angústia, ou 
rogam, compungidos e ansiosos, a bênção 
do retorno ao labirinto físico para ressarcir e 
libertar-se. Mediante a oração intercessória, 
ajudamos e nos ajudamos, já, que, orando, 
nos ergueremos a Deus e o Pai nos alcança 
com as suas mercês. (De “Intercâmbio Me-
diúnico”, de Divaldo Pereira Franco, pelo 
Espírito João Cléofas).

Lançamento
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