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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 terça é o décimo sétimo dia da lunação. Desde a madrugada a Lua forma um bom aspecto com Saturno que au-

menta a estabilidade e dá maior segurança emocional. Esse aspecto faz a gente ter mais foco, objetividade e favorece 

o trabalho feito com dedicação. De tarde a Lua forma um bom aspecto com Urano podendo provocar alguma novidade 

e até mesmo uma boa surpresa. Talvez surja uma nova ideia que leve a descobrir um novo rumo na vida. Logo de-

pois a Lua fi ca fora de curso até às 18h57 quando ingressa em Peixes para deixar a noite mais sensível e romântica.
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Lua em Peixes a noite não favorece a 
solução de assuntos mais complica-
dos, mas haverá maior capacidade de 
análise e concentração. E isso dará 
bons momentos para encontrar so-
luções junto da família. Novas ideias 
podem surgir, analise-as muito bem. 
81/681 – Cinza.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa nos assuntos 
pendentes. O momento é bom para os 
interesses fi nanceiros. Se começar a 
agir no fi nal da tarde poderá tomar as 
atitudes adiadas, obter soluções e ter 
surpresas agradáveis. 62/762 – Azul.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
perto da família. De tarde a Lua 
forma um bom aspecto com Urano 
podendo provocar alguma novidade 
e até mesmo uma boa surpresa. A 
tarde irá encontrar saída para o que 
vem limitando as suas realizações. 
94/694 – Branco.

Na parte da manhã pode faltar 
clareza e há propensão à dispersão 
e até algum desânimo. A Lua em 
Peixes vai deixar a noite mais sen-
sível e romântica. Os sentimentos 
tendem a ser positivos à noite para 
superar até uma grande difi culdade. 
83/383 – Azul. 

No fi nal da manhã organização e 
disciplina dão segurança e tranqui-
lidade, com bom aspecto da Lua 
com Saturno. Boa disposição para 
o trabalho e negócios fi nanceiros 
enquanto o Sol estiver na casa do 
dinheiro. Permaneça mais perto do 
seu amor e use a imaginação. 94/494 
– Vermelho.

Muito cuidado para não destruir 
com suas atitudes o que estava 
sendo construído. A Lua forma 
um bom aspecto com Saturno que 
aumenta a estabilidade e dá maior 
segurança emocional. Aguarde para 
comemorar o novo ano astral que vai 
chegar. 31/731 – Verde.

Novas ideias impulsionam os empre-
endimentos profi ssionais. Antes que 
a Lua entre em Peixes a noite pode 
faltar clareza e há propensão à disper-
são e até algum desânimo que precisa 
ser controlado.  Use sua mente mais 
objetiva e prática para aumentar suas 
chances. 72/372 – Amarelo.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa. Não sofra 
antecipadamente por problemas 
que ainda não são reais e talvez 
nunca ocorram. De tarde a Lua 
forma um bom aspecto com Urano 
podendo provocar alguma novidade 
e até mesmo uma boa surpresa. 
31/931 – Azul.

Ajude quem precisa, estenda a mão 
ao próximo e faça como a si mesmo. 
Se surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, mantenha a 
calma. Cuidado, o que está sendo 
construído por ser destruído facil-
mente pelo pessimismo e desanimo.  
45/345 – Branco.

As atitudes tomadas podem afastar 
as pessoas de seu convívio. Use de 
sentimentos nobres e evite o egoís-
mo que sempre atrapalha sua vida. 
Saiba agir para não perder uma boa 
chance que precisará de agilidade 
para ser inteiramente aproveitada. 
91/391 – Azul. 

Lua forma um bom aspecto com 
Urano podendo provocar alguma 
novidade e até mesmo uma boa 
surpresa. Talvez surja uma nova 
ideia que leve a descobrir um novo 
rumo na vida. No fi nal do dia com a 
Lua em seu signo deve desenvolver 
ainda mais suas habilidades pesso-
ais. 66/466 – Branco. 

A Lua forma um bom aspecto com Sa-
turno que aumenta a estabilidade e 
dá maior segurança emocional. Esse 
aspecto faz a gente ter mais foco, 
objetividade e favorece o trabalho 
feito com dedicação. Haverá maior 
capacidade de análise e concentra-
ção ao fi nal do dia. 88/488 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 08 de Agosto de 2017. Dia de São Domingos de Gusmão, 
São Leônidas, São Emiliano, São Miro, e Dia do Anjo Rochel, cuja 
virtude é a força. Dia do Bandeirante. Hoje aniversaria o ator 
Dustin Hoffman que faz 80 anos, o ator Marcelo Picchi que é de 
1948, a cantora Preta Gil que completa 43 anos e a princesa Beatriz 
Isabel Maria que nasceu em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau costuma ser possuidor de uma 
mente criativa e racional. Tem aptidão para negócios e prospera 
muito se desenvolve as suas habilidades executivas e de organiza-
ção. A sua grande necessidade de se sentir seguro e estável o leva a 
fazer grandes planos e investimentos. Tem disposição para trabalhar 
duro e assumir responsabilidades. A capacidade de compreender e 
solidarizar-se com o sofrimento alheio é frequente, tendo também 
a habilidade de extrair um saldo positivo de quase tudo, mesmo 
quando aparentemente sai perdendo. No lado negativo deve evitar 
o orgulho e a vaidade.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo du-
rante 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 nan-
ceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65

Simpatias que funcionam
Para afastar pessoas malas de quem você ama: 
Escreva em 1 pedaço de papel branco os nomes 
dessas pessoas. Ao lado dele, acenda 1 vela azul 
e ofereça-a ao anjo da guarda dos seus colegas de 
trabalho. Espere a vela queimar e, depois, embrulhe 
os restos dela no papel. Jogue-o no lixo.
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(?) bur-
burinho,
objetivo 
do viral

(?) de 
dois, pra-
to típico
cearense

Fenômeno
sonoro de
grutas e
cavernas

Mamífero
alto e 

pescoçudo
do safári

Assinatura
(abrev.)

(?) Gaspa-
ri, escritor

ítalo-
brasileiro

"(?) Censu-
ra", progra-
ma de Leda
Nagle (TV)

(?) Party,
ala radical 
de republi-
canos (EUA)

São
traçados
pelo GPS
do carro

Marca do
visual da

banda
Restart

Estrutura
de carros
comum no
ferro-velho

Relações 
Interna-
cionais
(sigla)

Arma de 
camufla-
gem do
lagarto

Ex-colônia 
portuguesa
na Índia

Joana
d'(?): a

Princesa
de Orléans

Brincadei-
ra entre
torcidas

Metal do
acidente

radioativo 
de Goiânia

Assunto
decoreba
na auto-
escola

Guerreiro
feudal de
origem

japonesa
Criação e 
mercado-
ria do pe-
cuarista

As de amor
são ridícu-
las, segun-
do Pessoa

(?) 
Chagas, 

sanitarista
mineiro

Sucesso
de Raul
Seixas
(Mus.)

A do Rio é a segunda
maior da América La-
tina e estimula o trans- 
porte mais sustentável

Canalha;
patife

Roberta 
(?), cantora

A minhoca,
no anzol
de pesca

Pinha

Expressão
de nojo
PC da
Apple

Item da
montaria

Pedal ao la-
do do freio

Casa 
do tatu

(?) Vegas,
cidade

Depósito
de cereais
(?) Newton,
cientista

Rodovia
(abrev.)

O positivo
se chama
cátion e o
negativo,

ânion
(Fís.)

Tira
proveito

Juiz de Is-
rael (Bíb.)

Cervídeo 
que habita
a tundra
Conheço

Sufixo de
"urinol"

José (?),
tenor

Lacaio;
serviçal
Pratica

homicídio

Monograma
de "Rita" 

Luíza
Tomé, atriz

Nara Leão,
cantora

Sufixo de
"arbórea"

Sem
demora

Método para emagre-
cer que exige acompa-

nhamento
médico

3/arc — ata — las — tea. 4/imac. 5/césio. 9/cafajeste. 10/de passagem. 17/dieta hipocalórica.

Obra da exposição Segunda 

Natureza. Foto: Divulgação

O Quinteto Pers-
ch, cinco acordeões 
interpretando belas 
composições brasilei-
ras. Participação es-
pecial do acordeonista 
e compositor Toninho 
Ferragutti. O Quinteto 
Persch é formado pelos 
músicos Adriano Pers-
ch, André Machado, 
Daniel Castilhos, Eze-
quiel de Toni e Luciano 
Rhoden.

Serviço: CAIXA Cultural São 
Paulo, Praça da Sé, 111,  Centro, 
Tel. 3321-4400. De quinta (24) a 
domingo (27) às 19h15. Entrada 
franca.

Quinteto Persch

Refl exões Dança
Como carregar música? Como transportá-la de um lugar a 

outro? São essas as questões que ‘Montagem’ busca responder: 
procurar por uma forma de transportar segmentos musicais em 
caixas de papelão, gerando encontros, choques, arranjos, repe-
tições, sobreposições, paisagens e imagens. quadrado, cenário 
da performance, serve de trajeto principal para ‘Montagem’ 
e faz referência a “Square Dance”, do artista Bruce Nauman. 
Percorrendo os lados deste quadrado, quatro performers (cha-
madas, aqui, de movers) transportam caixas de papelão, onde 
um sistema falante-bateria-fonte sonora foi instalado. Cada caixa 
carrega uma informação musical. O movimento de cada perfor-
mer, percorrendo o perímetro do quadrado, determina arranjos 
musicais e estruturas coreográfi cas. O público é instalado dentro 
e fora desse quadrado de modo que a coreografi a e a música 
acontecem entre os espectadores e, assim, percebidas de forma 
diferente – de acordo com a posição de cada um. Concepção 
e Coreografi a: Elisabete Finger. Criação e performance: 
Beatriz Sano, Danielli Mendes, Júlia Rocha e Priscila Maia;
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sextas (11, 18 e 25) e 
sábados (12, 19 e 26) às 20h30. Entrada franca. 

Com texto e direção de Mário 
Bortolotto “À Meia Noite Um 
Solo de Sax na Minha Cabeça” 
reestreia em São Paulo, em 16 
de agosto

Na história Billy interpretado por 
Henrique Stroeter é um bebê 
inquieto e já “consciente” sobre 

as difi culdades que a vida lhe trará. 

Com o tempo, ele se transforma num 
adolescente indignado e em um adulto 
idealista, ativista político e sem dinheiro. 
Já Jesse, personagem de Fábio Espósito, 
é uma criança educada, rica e com boas 
perspectivas de vida. Na adolescência 
experimenta comodidades burguesas e na 
maturidade opta pela segurança fi nancei-
ra e familiar. Entre 1950 e a passagem do 
ano de 1983 para 1984, eles compartilham, 
em 13 quadros, experiências pessoais, 
políticas e sociais pontuadas por ágeis 

trocas de fi gurinos e projeções de fatos 
reproduzidos em telão. A grande surpresa 
da peça é a forma com que Bortolotto 
conduz a trama, ele surpreende ao lançar 
um olhar doce e nostálgico à frente desta 
montagem, segundo avaliação da crítica 
da Folha de S.Paulo, Christiane Riera 
(em memória). Com, Henrique Stroeter 
e Fábio Espósito

Serviço: Teatro & Bar Cemitério de Automóveis. R. Frei 
Caneca, 384, Consolação, tel. 2371-5744. Quartas e quintas 
às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 12/10.

“À Meia Noite Um Solo de Sax 
na Minha Cabeça”

Tom Cavalcante no personagem João Canabrava.

O espetáculo “Stomdup”, show do humorista Tom 
Cavalcante vem acompanhado de muito humor. Tom 
canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da 
música, entre outras supresas.  As observações do 
comportamento humano e o olhar atento sobre a 
política do país somam-se às hilariantes imitações de 
personalidades da televisão e aos personagens origi-
nais do humorista, como o hilário João Canabrava, O 
velho contador de causos Sr. Venâncio, a petulante 
doméstica Jarilene. 

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru, 795, Barra Funda. Domingo 
(20) a partir das 20h. Ingressos: de R$ 25 a R$ 180. 
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Liberdade
Liberdade verdadeira começa 
comigo. Eu não preciso fi car 
olhando para as ações dos ou-
tros. Eu não preciso fi car chate-
ado com o que vejo. Eu deveria 
apenas checar o que eu estou 
fazendo. As outras pessoas são 
atores da ilimitada ...Peça da 
Vida. Elas farão o que quiserem 
fazer, mas eu posso escolher em 
que direção ir. Eu decido ser ou 
não ser infl uenciado, compelido 
ou usado pelos outros. O mais 
importante é saber que uma 
melhor forma de viver está em 
minhas mãos, não nas mãos dos 
outros. Eu sou livre.

Brahma Kumaris


