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

Esta terça é o sexto dia da lunação. Lua plena em Leão forma aspecto positivo com Júpiter que aumenta o nosso poder de 

confi ança, mas não adianta prometer mais do que podemos cumprir. Marte em tensão com Saturno deixa o astral pesado e 

negativo. Focar nos problemas e difi culdades só piora e não nos faz avançar. De tarde a Lua forma um aspecto negativo com 

Mercúrio que pode trazer difi culdades na comunicação e provocar atrasos. Muito movimento e iniciativa no fi nal do dia quando 

Marte em harmonia com Urano nos dá coragem para avançar e cortar o que não serve, mas o sono pode fi car muito agitado.
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A Lua está plena em Leão dando 
brilho e facilidade para se sobressair 
nas situações rotineiras. Sair do 
ambiente em que vive e entender o 
próximo o torna melhor, uma pessoa 
mais sensível e que sabe partilhar 
com seu próximo. Um dia em que 
terá mais força e motivação. 67/867 
– Amarelo.

Marte em tensão com Saturno deixa 
o astral pesado e negativo. Focar nos 
problemas e difi culdades só piora e 
não nos faz avançar. Será mais fácil 
tomar a iniciativa para buscar as in-
formações necessárias. Faça viagens 
e passeios de última hora que serão 
felizes. 27/327 – Azul.

Lua forma um aspecto negativo com 
Mercúrio que pode trazer difi culda-
des na comunicação e provocar atra-
sos. Busca daquilo que é confi ável 
e tradicional com maior vitalidade 
e otimismo. Evite desistir de um 
projeto, pois agora pode acertar 
se persistir mais. 56/756 – Branco.

Muito movimento e iniciativa no fi nal 
do dia quando Marte em harmonia 
com Urano nos dá coragem para 
avançar e cortar o que não serve, mas 
o sono pode fi car muito agitado. Evite 
fugir dos seus problemas, encaro-os 
de frente, pois a solução chegará 
após o aniversário. 45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada do 
ano este mês, até que o Sol esteja 
em seu signo deve ser levado com 
harmonia e equilíbrio. Mantenha a 
rotina de manhã e à tarde planeje 
tudo o que irá fazer em breve.  Re-
solva aquilo que esteja pendente 
nesta quarta com o Sol em Gêmeos. 
16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. A Lua em 
Leão muita disposição e chance de 
se sobressair nas situações rotinei-
ras. O dia não é bom para tratar de 
assunto de dinheiro, adie se possível. 
84/584 – Verde. 

A Lua está plena em Leão dando 
brilho e facilidade para se sobres-
sair nas situações rotineiras. Esta 
quarta promete ser um dia positivo, 
mas a comunicação precisa de mais 
atenção. Procure harmonizar a vida 
sentimental e afetiva para encontrar 
o entendimento junto de quem ama. 
25/425 – Cinza.

Lua plena em Leão forma aspecto 
positivo com Júpiter que aumenta 
o nosso poder de confi ança, mas 
não adianta prometer mais do que 
podemos cumprir. Será mais fácil 
tomar a iniciativa para buscar as 
informações que precisamos e falar 
aquilo que pensamos, mas é preciso 
manter a sutileza. 76/576 – Azul.

Estes serão dias de busca pela se-
gurança emocional e de respostas 
intensas a infl uência do meio. Evite 
prometer mais do que possa cumprir. 
De tarde a Lua forma um aspecto 
negativo com Mercúrio que pode 
trazer difi culdades na comunicação 
e provocar atrasos. 56/756 – Branco.

Marte em tensão com Saturno deixa 
o astral pesado e negativo. Focar nos 
problemas e difi culdades só piora e 
não nos faz avançar. Precisa tomar 
algumas decisões da forma mais 
prática possível abrindo mão de 
algo para poder ganhar o que deseja. 
23/423 – Azul.

Muito movimento e iniciativa no fi nal 
do dia quando Marte em harmonia 
com Urano lhe dá coragem para 
avançar e cortar o que não serve 
mais. Quanto a dinheiro é melhor 
estar atento com os gastos, pois 
pode haver despesas inesperadas. 
76/576 – Cores claras.

Lua em Leão pode levar a gastos 
exagerados e perigo de prejuízos 
fi nanceiros. Evite que suas ambi-
ções acabem criando ilusões que o 
levarão a sofrer depois. Veja a vida 
de forma positiva, mas sem exageros, 
mantendo certa rotina nas ações 
para que não venha a sofrer perdas. 
85/385 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 30 de Maio de 2017. Dia de Santa Joana D’Arc, Santa Amélia, 
São Fernando III, São Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude 
é a espiritualidade. Dia do Geólogo, Dia do Decorador e Dia dos 

Bandeirantes. Hoje aniversaria o guitarista Tom Morello que completa 
53 anos, o jogador de futebol Steven Gerrard que chega aos 37 anos e 
a modelo e atriz Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante 
e sociável.  Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas 
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante 
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe, 
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das 
leis, sejam elas científi cas humanas ou divinas, e geralmente têm vida 
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir 
hostilidade tende a fi car mal humorado e irritado.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para 
ganhos fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.

Simpatias que funcionam
Para afastar inimigos e situações difíceis: Pegue 1 
barbante e dê 4 nós. Enquanto faz isso, mentalize você 
amarrando todos os que não lhe querem bem. Em seguida, 
ajoelhe-se com o barbante na mão e reze 1 Pai-Nosso e 1 
Credo com bastante fé. Ofereça as orações aos arcanjos 
Miguel, Gabriel e Rafael, pedindo proteção e luz para bril-
har no meio de tanta disputa. Guarde o barbante dentro 
de 1 caixinha com um pouco de sal grosso por cima por 
7 dias. No oitavo, pegue o barbante e a caixinha e jogue 
no lixo. O sal grosso deve ser jogado em água corrente.
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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.
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Cena da peça 

“DaTchau, 

Rumo à Estação 

GrandeAvenida”.

A partir do próximo  dia 3 
estreia o espetáculo, “DaTchau, 
Rumo à Estação GrandeAvenida”

A peça conta a estória de uma pessoa 
que tenta escrever uma narrativa 
que dê conta dos tempos sombrios 

que está vivendo. Nesta tentativa, ela sonha 
que um dia acorda indignada com o estado 
das coisas. E, no sonho, esta indignação a 
leva para a rua, para protestar. No início 
sozinha, depois coletivamente, em harmo-
nia com outros indignados, toma um trem 
de metrô cujo destino é a estação Gran-
deAvenida, para onde está marcada uma 
grande manifestação. Durante a viagem as 
diferenças do coletivo indignado assumem 
o protagonismo, atiçam raivas e ódios e se 
transformam em confl itos oníricos e o sonho 
se transforma em pesadelo. E o destino fi nal 
desta viagem será o do encarceramento 
deste coletivo num campo de trabalhos 
forçados. Com Fernanda Haucke, Fernanda 
Rapisarda, Guto Togniazzolo, Vera Lamy e 
Zernesto Pessoa,  

Serviço: Companhia do Feijão, R. Dr. Teodoro Baima 
68, República. Sábados e segundas às 20h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 12/07.
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Congadas
A mostra 1888 consiste em 

uma composição que reúne 1200 
fotografi as que apresentam re-
tratos colhidos nas congadas que 
se apresentam em manifestações 
religiosas do sul de Minas Gerais.

Serviço: Museu Afro Brasil, Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, tel. 5579-
0593. De terça a domingo das 10h às 17h. 
Ingresso: R$ 6. Até 09/07.

Circo
O Espetáculo de “Empreender”, 

através de uma apresentação 
circense, traz os desafi os que 
os donos de pequenos e médios 
negócios enfrentam diariamente 
e ideias de como resolvê-los. Este 
treinamento vem fazendo sucesso 
nas grandes empresas e agora está 
disponível para você. Participação 
especial de Analice Nicolau, apre-
sentadora do SBT Notícias.

Serviço: Circo Spacial, Av. Atlântica, 
2.800, Interlagos, tel.  98234-3381. Quinta 
(1) às 20h. Ingresso: R$ 40.

Cena do musical “Forever Young”.

Quase centenários, pas-
sam seus dias, de forma 
bem humorada, em um tea-
tro transformado em retiro 
para artistas, sempre sob a 
supervisão de uma enfer-
meira no musical Forever 
Young. Na ausência dela, 
estes simpáticos senhores se 
transformam, revelando suas 
verdadeiras personalidades e 
mostrando, através do bom e 
velho rock’n’roll, que o sonho 
ainda não acabou e que eles 
são eternamente jovens. Com 
hits de sucesso do rock/pop 
mundial, como “I Love Rock 
and Roll”, “Smells Like a Teen 
Spirit”, “I Got You Babe” e, é 
claro, a emblemática “Fore-
ver Young”.

Serviço: Teatro Raul Cortez, R. Doutor 
Plínio Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-
1700. Sexta às 21h30, sábado às 21h e 
aos domingo às 18h. Ingressos: R$ 80 e 
R$ 90. Até 02/07.

Protesto
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O CONSOLADOR: [...] A mediunidade é bênção de Deus, quando 
colocada a serviço da caridade. Por ela veiculam as forças do amor e o 
beneplácito dos Céus, diminuindo as acres provanças e as pungentes 
expiações a que se relegam milhões e milhões de seres desassisados, 
dominados ainda pela miserabilidade de que se encontram possuídos 
multimilenarmente, sem forças de destruírem as algemas escravizantes. 
Porta de acesso à paz é via redentora. Estágio que faculta a ascensão, 
quando entorpecida pelas negaças e venenos do egoísmo ou da insen-
satez, transforma-se em resvaladouro para a rampa da alucinação de 
longo curso. Iluminada pelas estrelas do amor e da caridade, sublimada 
pela renúncia e pela abnegação, torna-se ponte magnifi cente por onde 
transitam as esperanças da Verdade para as consolações na Terra e pelas 
quais se elevam os anseios da fl agelação em busca de lenitivo... O médium 
a serviço da vida transforma-se em mensageiro encarnado das messes e 
benesses do Cristo Jesus e do Amantíssimo Pai, integrando-se cada vez 
mais nos objetivos a que se aplica, graças à reencarnação. Através dele 
abundam palavras e roteiros efi cientes, capazes de levantarem o ânimo 
alquebrado e revigorarem as forças combalidas; revivem as expressões 
de amor dos que atravessaram o umbral de cinza do túmulo; ouvem-se 
as músicas da alegria plena; vêem-se as luzes, os seres triunfantes da 
Imortalidade que retornam distendendo mão caridosa e segurança inaba-
lável para segurar os que estão à mercê da própria desídia ou tombados 
no caos da desesperança... Bem-aventurados são todos eles, os que se 
dão ao ministério sublime da fraternidade misericordiosa, abrindo os 
braços aos padecentes de todos os rumos, na Terra ou no Espaço, em 
nome de Jesus, que a todos nos serve de Modelo Incomparável e Guia 
Soberano! [...] (Extraído do capítulo em epígrafe do livro “Párias em 
redenção”, de Divaldo P. Franco, pelo Espírito Victor Hugo) 

Misturando o peso das guitarras, teclados, baixo e bateria com o som 
clássico da fl auta, “Nossas Histórias” é um show em que Oswaldo Monte-
negro toca suas músicas mais conhecidas, comemorando quarenta anos 
de parceria com a fl autista Madalena Salles. “Bandolins”, “Lua e fl or”, 
“Metade”, “Estrada nova”, “A lista”, “Intuição”, “Léo e Bia”, “Estrelas”, 
“Sem mandamentos”, “Travessuras” e tantas outras se incorporaram 
ao inconsciente coletivo do público brasileiro de forma defi nitiva e, na 
maioria delas, o solo da fl auta foi composto simultaneamente com a 
melodia e a letra, sendo impossível pensar nessas canções sem lembrar 
as introduções e os solos. Se revezando entre teclados, violões e sopro, 
com o apoio de uma super banda, eles passeiam por essas pérolas e, 
mantendo a tradição dos seresteiros, atendem aos pedidos do público 
e conversam com a plateia, transformando “Nossas Histórias” num 
encontro afetivo e musical.

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde de Porto Alegre, 840, Santa Maria, 
São Caetano do Sul, tel. 4226-2570. Sábado (10/06) às 20h. Ingresso: R$ 150.

Oswaldo Montenegro em Nossas Histórias.
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“Forever Young”


