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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.

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

Esta quarta é o décimo terceiro dia da lunação. Desde as 02h09 da manhã a Lua transita em Sagitário dá um 
espírito mais otimista e mais positivo nesta quarta-feira. As pessoas estão mais diretas, espontâneas e confi antes 
nas suas atitudes. Esperam o melhor dos outros, e suas expectativas estão elevadas por causa de um entusiasmo 
contagiante. Tudo parece possível. Será de grande valia incrementar um clima de aventura e novidades na 
relação, como também presentear com generosidade o ser amado. Agora é hora de sair da rotina, de apostar no 
grande, de ousar. Isto trará melhores resultados do que se deter em tarefas comuns ou pequenas.
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Mudanças darão o resultado deseja-
do e irão melhorar o seu dinheiro. As 
pessoas estão mais diretas, espontâ-
neas e confi antes nas suas atitudes.  
Precisa controlar o comportamento 
com forte propensão a exageros e 
tomar decisões nesta quarta-feira. 
51/851 – Branco.

Mantenha uma convivência com as 
pessoas na base do respeito mútuo. 
Alguma ansiedade pode provocar 
reações emocionais mais exaltadas 
e levar a brigas. A falta de reco-
nhecimento no trabalho pode estar 
tirando sua boa vontade e disposição. 
72/372 – Azul.

Um dia de harmonia que promove a 
compreensão e o equilíbrio. A Lua 
em Escorpião fora de curso a noite 
aconselha a evitar brigas provocadas 
pela forte propensão a exageros. 
Logo mais à noite a energia fi ca em 
baixa e pode haver falta de inspira-
ção. 38/438 – Amarelo.

Agora é hora de sair da rotina, de 
apostar no grande, de ousar. Isto 
trará melhores resultados do que 
se deter em tarefas comuns ou pe-
quenas. Use mais a lógica e a razão 
em tudo que fi zer, pois as emoções 
tendem a atrapalhar julgamentos. 
56/856 – Cinza.

Momento de compartilhar seus 
planos e ter bons momentos desde 
manhã. Faça mudanças e comece 
algo já preparado depois que passar 
seu aniversário, antes não. Nesta 
quarta há chance de uma boa inte-
gração e harmonia acima da média 
37/437 – Amarelo.

Prepare tudo de agora em diante 
para ser feito depois do aniversá-
rio. O que espera deve acontecer 
durante esta metade de semana. 
Mesmo assim a melhoria de sua vida 
pode ocorrer neste fi nal de mês se 
mantiver a dedicação e acreditar 
em sua capacidade. 36/636 – Verde.

O ritmo de vida fi ca bastante afi -
nado com o que quer com a Lua já 
transitando em Sagitário desde as 
duas da manhã. Este será um dia 
de reações bruscas e inquietação 
pessoal. Aproveite para perseguir os 
seus sonhos e manter a persistência. 
29/829 – Cores escuras.

As pessoas estão mais diretas, 
espontâneas e confi antes nas suas 
atitudes. Evite brigas, pois os rela-
cionamentos podem ter problemas, 
levando a falta de entendimento e 
rompimentos. Esta quarta dá uma 
boa integração e harmonia para 
aquilo que quiser desenvolver nos 
próximos dias. 48/648 – Azul.

Pode despertar paixões, por isso 
esteja pronto para encontrar o ver-
dadeiro amor. Logo mais à noite a 
energia fi ca em baixa e pode haver 
falta de inspiração para as atividades 
que tentar desenvolver. Bem cedo 
pode entender melhor as pessoas 
mantendo diálogos decisivos. 45/645 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos, 
por isso tenha muito cuidado com 
tudo que lhe diga respeito. Muito es-
timulo para a vida afetiva e o contato 
social leva ao bom entendimento de 
manhã. Mesmo assim os relaciona-
mentos podem ter problemas, levan-
do a rompimentos.  93/893 – Azul.

Aproveite para encontrar alguém e 
viver uma intensa felicidade ao lado 
de quem ama. Pode resolver assun-
tos pendentes bem cedo de manhã 
nesta quarta. Mesmo assim a noite 
fi ca mais tensa e perigosa. Evite 
brigas provocadas por discussões 
e a tirania. 58/758 – Verde.

Terá o reconhecimento e a promoção 
desejada. Ótimo dia para ter me-
lhorias inesperadas. Boas relações 
sociais através de novas amizades 
que terão início até o fi nal deste mês 
de julho. A noite um momento que 
pode ser mais tenso e não trazer o 
que era esperado. 27/327 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 05 de Julho de 2017. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria, 
Santa Filomena, São Agatão e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o 
auxílio. Dia da Fundação do Exército da Salvação. Hoje aniversaria a modelo 
Monique Evans que nasceu em 1956, o ator Petrônio Gontijo que faz 49 
anos, a atriz Ingrid Guimarães que nasceu em 1972 e a apresentadora de 
televisão Renata Fan nascida em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de viver com tranquilidade a sua vida 
pessoal e a desarmonia alheia o incomoda. Precisa manter sua vida no ambiente 
sem alterações e mudanças constantes que o incomodam. Detalhista e discreto 
costuma ver com desgosto atitudes extravagantes. Apesar de geralmente ter 
uma aparência física atraente, não busca perfeição nos relacionamentos. As 
viagens e diversas oportunidades de mudança, algumas inesperadas, podem 
levá-lo a passar por uma verdadeira transformação de pontos de vista e crenças. 
No lado negativo tem a tendência a ser imprevisível e inquieto.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabe-
doria e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. 
Perde-la, viagem próxima. Para as mulheres, sonhar 
com bolsa é aviso de felicidade no amor e que seus 
desejos se tornarão realidade. Números de sorte:  20, 
29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Para ter sucesso relâmpago: Substitua a lâmpada 
do seu quarto de dormir por uma nova e guarde a 
velha para ser usada em outros cômodos da casa. A 
partir de então, todos os dias, ao deitar e se levantar, 
acenda e apague essa lâmpada por três vezes. Não 
conte a ninguém essa sua simpatia enquanto a estiver 
fazendo. Mesmo que alguém pergunte o porquê disso, 
diga simplesmente que “é bom”
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Individuais
Duas individuais: a dupla Le-

cuona y Hernández traz peças 
criadas no ateliê da Adelina espe-
cialmente para a exposição, com 
a curadoria de Raphael Fonseca, 
e Andrei Thomaz apresenta obras 
inéditas com a curadoria de Gi-
selle Beiguelman. Os artistas das 
Ilhas Canárias Beatriz Lecuona e 
Óscar Hernández estão no País 
desde março em busca de uma 
relação com a cidade de São Paulo 
para a criação das obras da indivi-
dual Falso Histórico. A exposição 
dá continuidade ao processo de 
investigação da dupla a respeito 
da relação entre imagem, tridi-
mensionalidade, espaço e cultura. 
Durante o período de um pouco 
mais de um mês, alguns dos ele-
mentos que mais chamaram a sua 
atenção foram os limites físicos e 
simbólicos entre o espaço público 
e o privado. Dialogando com essa 
questão, os artistas refl etem so-
bre algo que aparece em alguns 
de seus trabalhos anteriores: o 
higienismo e sua relação com o 
desaparecimento e a morte.

Serviço: Adelina Galeria, R. Cardoso de 
Almeida, 1285, Perdizes, tel. 3868-0050. De 
terça a sexta das 10h às 19h; e, aos sábados 
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 22/07.

Cabruêra

A banda Cabruêra Apresenta show formado por músicas 
representativas de seus cinco álbuns lançados no Brasil, 
com destaque para canções que do cancioneiro popular 
da Paraíba, como “Bendito de São José”, “Passarada” e 
“Samba Negro”. O grupo é formado por Arthur Pessoa 
(na voz, viola e melódica), Pablo Ramires (na bateria), 
Edy Gonzaga (no baixo), Leo Marinho (na guitarra), 
Cleovaldo Rodrigues (no trombone) e João Henrique 
(no trompete).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700.Sábado (8) 
às 1h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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Elenco de Amigas Pero no Mucho.

Na comédia “Amigas 
Pero no Mucho”, 
quatro mulheres da 
nossa época que 
tentam dar conta de 
tudo: do cotidiano, do 
corpo, da mente, do 
trabalho, da família e 
da amizade, causando 
inusitadas situações 
típicas do universo 
feminino

Essa epopeia se dá através 
do encontro de quatro amigas 
em uma tarde de sábado, onde 
todas, ou quase todas,as rou-
pas sujas são lavadas por elas. 
Com humor cáustico, ironia e 
irreverência, elas falam sobre 
suas dissimulações, devaneios 
e loucuras. Quatro mulheres 
bem-sucedidas - ou não - co-
muns e sofi sticadas que numa 
única tarde fazem revelações 
que as surpreendem e sur-
preendem o público que tem 

Foto: Divulgação

“Querida Quitinete” conta 
a estória de três amigos com 
personalidades bem diferentes, 
mas algo em comum: viver da 
arte. Juntos em busca desse 
sonho, Pereco, Jorge Wilson 
e Dalto resolvem dividir uma 
quitinete, porém os problemas 
do dia a dia começam a surgir: 
a falta de dinheiro, aluguéis 
atrasados, inconvenientes da 

profi ssão, saudade da família 
e várias difi culdades da própria 
convivência. O trio de persona-
gens ganha vida se envolvendo 
em muitas situações inusitadas. 
Com Bruno Suzano, Brenno 
Leone e João Côrtes.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 
900, Cerqueira César, tel.  3253-4102. 
Sábado (8) às 22h e domingo (9) às 20h. 
Ingresso:R$ 60.

Forró
A produção infantil ‘Luiz e 

Nazinha – Luiz Gonzaga para 
crianças’ chega para uma cur-
tíssima temporada (dias 22, 23, 
29 e 30 de julho). O espetáculo 
conta passagens da infância de 
Luiz Gonzaga, vivido por Pedro 
Henrique Lopes, no interior 
do Nordeste e a descoberta 
do amor. O jovem Luizinho 
se apaixona por Nazarena, 
interpretada pela atriz Aline 
Carrocino que, na peça, é fi lha 
de um coronel que não permite 
o namoro. O resultado é uma 
fábula romântica inocente, 
voltada para toda a família, 
embalada por grandes hits do 
músico protagonista, como 
“Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, 
“Baião”, “O Xote das Meninas”, 
“Olha Pro Céu”, entre outros 
sucessos. Com,  Pedro Hen-
rique Lopes (Luizinho), Aline 
Carrocino (Nazinha), Martina 
Blink (Santana / Elvira) e Sergio 
Somene (Januário / Raimundo)

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábados (22 
e 29) e domingos (23 e 30) às 16h. Ingressos: 
de R$ 30 a R$ 50. 
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Elenco de Amigas Pero no Mucho.

Comédia

lotado todos os teatros por 
onde elas passam. Mulheres 
que se amam e se odeiam ao 
mesmo tempo. Amigas, enfi m. 

Com Elias Andreato, Jonathas 
Joba, Leandro Luna e Nilton Bi-
cudo. Participação de Rodolfo 
Schwenger ao piano e narração.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, 
Higienópolis, tel. 3823-2323. Sábados e 
domingos às 20h. Ingressos: de R$ 60 a 
R$70. Até 27/08.
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Decisões

Tenha confi ança em suas escolhas
Esteja realmente seguro sobre o que você quer realmente 

para si mesmo e a sua vida. Não os sonhos ou desejos de alguém 
para você, mas os seus, somente os seus. Queremos que você 
encare os aspectos competitivos em sua vida e os coloque em 
perspectiva. Quando você está em confl ito consigo mesmo, 
isto o oprime e faz com que tudo pareça mais desafi ador do 
que precisa ser. Esteja seguro, em primeiro lugar, e, então, as 
próximas etapas irão se encaixar.

Confi e em seus insights e sentimentos e libere qualquer medo 
ou dúvida de que isto não aconteça. Quando você libera estes 
medos ou pensamentos negativos, isto permite que as coisas 
avancem com mais facilidade. Visualize-se feliz e realizado, 
independentemente do resultado que haja e, então, dê os pas-
sos que você sente que o estão aproximando desta realidade 
e permita que novas oportunidades surjam em seu caminho.

O mantra para hoje é: “A cada dia eu dou passos gigantescos, 
com confi ança e segurança em direção aos meus objetivos.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Convivência

Elenco da peça “Querida Quitinete”.


