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3/bet — oil. 4/sale — test. 11/indo-europeu. 16/músculos pélvicos. 17/contingenciamento.
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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 vigésimo quinto dia da lunação. Lua em Gêmeos faz querer conversa e esclarecimentos e fazendo aspectos 

negativos com Mercúrio retrógrado e Netuno, pode levar a fazer muitos questionamentos e análises erradas. O momento é de 

seguir a intuição para tentar acertar. O fi nal da tarde poderá ser mais dinâmico, já que a Lua faz bom aspecto com Marte e o 

início da noite deve ser de mais amorosidade com o aspecto positivo entre a Lua e Júpiter. Mas é preciso manter a confi ança 

e generosidade, a Lua em mau aspecto com Saturno mostra que a realidade pode ser um pouco dura. É preciso disciplina e 

foco, inclusive para manter o astral nesta quarta-feira.
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O momento é ótimo para acordos 
profi ssionais, fi nalizando pendencias 
e terminando tarefas. Muita habili-
dade no trato com as pessoas ajuda 
a ter bons relacionamentos. Evite os 
pensamentos dúbios, e tome cuidado 
com falsidades. 78/978 – Vermelho.

Fase para dedicar-se mais a carreira e 
ao trabalho corriqueiro. Não acredite 
em coisas impossíveis, trabalhe e re-
alize seus projetos de vida. No início 
da noite haverá maior disposição, 
agilidade e dinamismo e no fi nal da 
noite será bom para o entretenimen-
to.  33/233 – Verde.

O momento é de seguir a intuição. O 
fi nal da tarde poderá ser mais dinâ-
mico, já que a Lua faz bom aspecto 
com Marte e o início da noite deve ser 
de mais amorosidade com o aspecto 
positivo entre a Lua e Júpiter. Lua 
inicia a fase Minguante em seu signo 
e indica um período para o diálogo. 
41/641 – Cinza.

O Sol chegando na casa três pro-
vocará mudanças, viagens e lhe 
dará maior liberdade para novas 
conquistas. Através de uma maneira 
mais direta de agir, a vida fi nanceira 
vai melhorar. O convívio a dois e as 
relações físicas prometem momen-
tos de prazer e satisfação sexual. 
90/990 – Branco.

Mude sua vida e a rotina e melhore 
seus ganhos. Confl ito nas relações 
com amigos e a pessoa amada ainda 
tendem a ocorrer. Um novo ciclo 
de vida se inicia trazendo novas 
oportunidades e maior motivação. 
Mantenha sua palavra sobre o com-
binado, não volte atrás no que foi 
combinado. 47/347 – Laranja.

Lua em Gêmeos faz querer con-
versa e esclarecimentos e fazendo 
aspectos negativos com Mercúrio 
retrógrado e Netuno, pode levar 
a fazer muitos questionamentos e 
análises erradas. O momento é de 
seguir a intuição para tentar acertar. 
52/552 – Vermelho.

Até o próximo mês tendência a for-
talecer suas boas intenções. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, com ganhos 
a mais. Irá alcançar uma posição 
fi nanceira mais estável. Dediquem-se 
mais as suas atividades corriqueiras. 
39/539 – Violeta.

Com a entrada dA lua minguante 
fase ótima para terminar e fi nalizar 
pendência e não a de dar início 
a empreendimentos novos, que 
podem dar para trás ao invés de se 
desenvolverem. A disposição com 
que se aproxima deve ter controle 
emocional e sinceridade. 92/692 
– Cinza.

Convivendo com amigos irá realizar 
os desejos comuns. As crises devem 
ser superadas com coragem e muita 
fé. Em breve surgirá a chance de 
abrir novos horizontes. Olha adian-
te e acredite mais, pois assim terá 
sucesso em seus empreendimentos. 
44/844 – Marrom.

Precisa resolver relações de parceria. 
As atitudes que tomar ou causam 
rompimentos ou atraem amigos. 
Mantenha uma atitude positiva 
diante de obstáculos. Um problema 
profi ssional terá solução rápida e 
decisiva no começo do próximo mês 
de setembro. 36/236 – Verde.

As fortes emoções podem provo-
car situações tensas no trabalho 
e perdas. Mágoas do passado ou 
pendências eventuais podem ser 
resolvidas com uma conciliação 
entre as partes. É preciso disciplina 
e foco, inclusive para manter o astral 
nesta quarta-feira. 98/298 – Branco.

Precisa aprender a ser tolerante para 
não nos envolver em confl itos inúteis. 
Cuidado com confusões, que tendem 
a provocar certo desequilíbrio na 
relação sexual. Dedique-se a planejar 
o que vai fazer e terá um bom retor-
no do que realizar agora depois do 
aniversário. 87/187 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 16 de Agosto de 2017. Dia de Santo Estevão da Hungria, 
São Roque, São Alsácio e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a prote-
ção. Hoje aniversaria o cantor Marcelo Nova que faz 66 anos, o cantor 
José Augusto que nasceu em 1953, o cineasta James Cameron que 
completa 63 anos, a cantora Madonna que chega aos 59 anos e a atriz 
Guilhermina Guinle que nasceu em 1974.

O nativo do dia O nativo de Leão deste dia e grau é pondera-
do, sensível, dotado de uma mente intuitiva 

e inteligente.  Embora esteja sempre pronto a ajudar ao próximo não 
gosta de simplesmente dar as coisas às pessoas, mas prefere ajudar os 
outros a aprender coisas úteis para melhorar de vida. Esta força favo-
rece a experimentação dos chamados estados alterados de consciência. 
O coração é seu ponto forte e fraco, pois se deixa levar muito pelas 
emoções. Precisa de um lar onde se sinta independente e amado. No 
lado negativo, por ser perfeccionista  pode se irritar fi car deprimido e 
de mau humor quando não consegue atingir a perfeição.

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

Simpatias que funcionam
Para sempre realizar seus desejos: Sempre que 
puder – em qualquer lugar que esteja – procure 
conversar com seu anjo da guarda. Invente um nome 
carinhoso para o seu amigo invisível e o trate como 
se fosse alguém real, bastante íntimo. Peça a ele 
para guiar você e iluminar seu caminho, e que lhe 
ajude na realização de cada um de seus desejos. Em 
homenagem ao seu angelical conselheiro, acenda uma 
vela e reze uma prece.
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Cena de “Escombros”.

Referência na pesquisa 
de linguagem do 
teatro de animação, 
criador de festivais e 
pioneiro em diferentes 
técnicas teatrais 
no país, o Grupo 
Sobrevento estreia 
o espetáculo adulto 
“Escombros”

A montagem celebra os 
30 anos de trabalho do 
grupo e integra o pro-

jeto Memórias e Trajetórias, 
Sobrevento 30. Escombros 
trata da aniquilação dos 
relacionamentos e dos se-
res em um mundo que está 
desabando. Na encenação, 
pessoas que perderam tudo 
andam sobre escombros e 
tentam, apesar de toda a 
desesperança que paira no 
ar, compreender como tudo 
se perdeu sem que se dessem 
conta e, mesmo incapazes 
de recompor um mundo que 

Masilva

O músico colombiano Masilva apre-
senta sua mistura de ritmos latinos. Em 
sua primeira turnê pelo Brasil, o cantor 
apresenta sua versão trio com uma 
proposta cênica e musical inovadora 
que contempla vozes, guitarras, baixo 
e ritmos eletrônicos que garantem um 
equilibrado ajuste entre as raízes fol-
clóricas com pitadas de electrotrance. 
Masilva é um ‘electrovador’ sônico, de 
Bogotá, que compõe canções alegres 
com atmosfera otimista, misturando a 
tradição da América do Sul com uma 
sonoridade mais global. Seu disco mais 
recente, Juglaría Gallinaza, evoca a 
infl uência de ritmos como champeta, 
cumbia, afro-beat e música andina 
junto às estéticas do electro, funk, 
dub e hip hop.O roteiro do show 
traz composições como “La Antena”, 
“Cóndor”, “Criollo Businessman”, 
“Zapateaito”, “Oye Paola”, “Mototaxi 
Love”, “El Poder”, “Ni Chicha Ni Li-

“Escombros”
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não existe mais, insistem em 
manter-se de pé. Com Sandra 
Vargas, Luiz André Cherubi-

ni, Maurício Santana, Sueli 
Andrade, Liana Yuri e Daniel 
Viana.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel 
Albino Bairão, 42, Mooca, Tel. 3399-3589. 
Sexta, sábado, domingo e segunda às 20h. 
Entrada franca. Até 17/09.

Paulo Miklos no lançamento do álbum

“A Gente Mora no Agora”.

O músico Paulo Miklos apresentará ao vivo, pela 
primeira vez, seu novo trabalho “A Gente Mora no 
Agora”. No repertório, além das inéditas, Miklos prepara 
releituras de canções de Noel Rosa, Adoniran Barbosa 
e Chet Baker, sem contar os grandes sucessos de sua 
carreira com os Titãs, entre outras surpresas. O espetá-
culo marca o novo momento na vida do artista. O álbum 
traz uma sonoridade brasileira que será destacada nas 
apresentações de músicas como “A Lei desse Troço”, 
primeiro single de trabalho e escrita em parceria com 
o rapper Emicida uma das treze canções inéditas de “A 
Gente Mora No Agora”.

Serviço Casa Natura, R. Artur de Azevedo, 2.134,  Pinheiros, tel. 3031- 4143. 
Quinta (17) às 22h. Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia).

Lançamento
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moná”, “Como El Ojo”, “Abelardo” e 
“Sigue Caminando”. Os músicos que 
completam o trio são Alberto Palacio 
(guitarra) e Dave Otálora (baixo).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Sábado (19) às 21h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia).
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Marina Íris

A cantora Marina Íris apresenta o 
show Samba Mulher - Vozes Femi-
ninas em Letra, Canto e Batuque. 
Além de canções próprias, as ar-
tistas interpretam composições de 
outras autoras, entre elas Teresa 
Cristina, Dona Ivone Lara, Leci 
Brandão, Martinália e Rosinha de 
Valença. O show é uma homenagem 
ao samba, que nasceu em berço 
matriarcal, nas famosas festas das 
tias baianas, a exemplo de Tia 
Ciata.Além de Marina Iris e sua 
convidada Ana Costa, comandando 
os microfones, o show tem partici-
pação dos instrumentistas Maurício 
Massunaga (violão 7 cordas), Pedro 
Franco (bandolim), Carol d’Ávila 
(sopros), Julio Florindo (contrabai-
xo), Carlos Cesar (bateria), Rodrigo 
Jesus (percussão) e Rodrigo Reis 
(percussão).

Homenagem ao samba

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, 
tel.  2076-9700. Domingo (20) às 18h. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).
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Sorria!
Neste dia de sua vida, querido ami-
go(a), acredito que Deus quer que 
você saiba... 
... Que o menor dos gestos -- um 
sorriso, um olhar gentil, um simples 
tapinha no braço, uma palavra suave 
-- pode mudar a vida de uma pessoa.
Antes do dia de hoje acabar, você terá 
a chance de viver essa possibilidade. 
Olhe. Observe. Veja o que este dia 
traz para você. E esteja pronto. 
Se você acredita que eu estou exa-
gerando sobre isso, por favor saiba 
que não estou. Alguém espera por 
aquele sorriso, aquele olhar, aquele 
gesto vindo de você neste momento. 
Por que você supõe que acabou 
de ler isto? Você pensa que é uma 
coincidência?

Neale Donald Walsch.

Refl exões


