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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 quarto dia da lunação. Mercúrio em um aspecto difícil com Plutão pode 
dificultar ainda a comunicação. Algumas revelações podem gerar mal-entendidos nesta metade de 
semana. A Lua ingressa em Peixes desde a madrugada e deixa o astral mais sensível, empático e bem 
mais compreensivo. O astral favorece a fase de introspecção da Lua Minguante.  A intuição estará a flor 
da pele nesta metade de semana. A Lua em bom aspecto com Saturno permite usar a sensibilidade de 
forma mais direta e prática.
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Procure agir e seus sonhos irão se 
realizar apenas pela coragem e am-
bição. Aplique bem algum dinheiro 
que receber com competência. Com 
a Lua minguante a intuição estará a 
fl or da pele nesta metade de semana. 
Apenas termine o que começou. 
56/556 – Amarelo.

Bom dia para as ações comuns que 
não signifi quem riscos e avanços. 
Agora que o Sol está no segundo 
decanato do seu signo aumenta a 
energia e disposição para relacio-
nar-se sexualmente. Deixe de lado 
qualquer dúvida, mantendo a certeza 
no coração.  67/467 – Azul. 

O Sol no signo anterior ao seu, 
acentua as dificuldades sociais 
e dá um ímpeto para mudanças 
necessárias em vida. Pode obter a 
realização de um desejo íntimo há 
muito acalentado. Mantenha um 
clima de otimismo, mesmo diante de 
obstáculos e problemas familiares. 
44/34 – Azul.

O Sol em Touro dá maior atividade 
social e defi nição dos negócios que 
estiver realizando. A satisfação e 
equilíbrio pessoais melhoram a vida 
sexual. Se surgir algum imprevisto, 
em seguida virão as soluções. Deve 
resolver assuntos familiares antes 
que o Sol entre em Gêmeos. 93/693 
– Verde.

A Lua ingressa em Peixes desde a 
madrugada e deixa o astral mais 
sensível, empático e bem mais 
compreensivo. Alguns obstáculos 
serão superados para preparar um 
futuro novo e melhor. Faça tudo com 
dedicação para melhorar o resultado 
no fi nal nesta quarta-feira. 90/290 
– Amarelo.

A intuição estará a fl or da pele nesta 
metade de semana. A Lua em bom 
aspecto com Saturno permite usar a 
sensibilidade de forma mais direta e 
prática. É o momento de cultivar as 
ideias inovadoras e conseguir uma 
orientação de vida mais abrangente. 
23/323 – Cinza.

O Sol em direção ao terceiro decanato 
de Touro, na casa sete, ainda é res-
ponsável por parcerias e sociedades 
que podem ser iniciadas e rompidas.  
Fique atento aos acontecimentos e 
ouça opiniões antes de agir. Tendên-
cia a melancolia e alguma tristeza no 
fi nal desta quarta. 69/369 – Verde.

Uma promoção ou melhoria da 
condição material poderá se realizar 
antes do fi nal do mês. Colabore com 
as pessoas e mantenha o bom humor 
na intimidade. Até o fi nal desta 
semana será mais fácil sintonizar-se 
com uma energia boa de confi ança 
e otimismo. 43/234 – Azul.

Procure colocar um pouco mais de 
diversão e lazer em sua vida. Se 
estiver preparado pode retomar as 
atividades interrompidas. Sendo 
necessário, tome atitudes rápidas, 
até mesmo improvise em alguma 
coisa. Use de ousadia e coragem para 
arriscar. 88/788 – Amarelo.

A refl exão é mais importante que a 
ação. Nem todas as percepções são 
claras no início, por isso pense mais. 
Com o Sol na casa quatro, aumentam 
as chances de encontrar soluções. 
Faça viagens longas, reveja pessoas 
amigas ou conheça alguém interes-
sante.  78/878 – Branco.

Termine tudo que fi cou para trás. 
Os resultados do que esteja em 
andamento devem aparecer até a 
metade de maio. O Sol na casa três, 
ajuda a realizar as mudanças neces-
sárias, até mesmo sexualmente. As 
atividades intelectuais e as viagens 
estão favorecidas. 92/792 – Azul. 

Está mais envolvido com a pessoa 
amada, desejando viver intensamen-
te casa momento. No ambiente terá 
uma maior atenção de todos com 
quem convive. Conte com ajuda de 
colegas, amigos e da pessoa amada. 
A intuição estará a fl or da pele nesta 
metade de semana. 83/483 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 09 de Maio de 2018. Dia de Santa Luminosa, São Hermas, São 
Pacômio, São Gerôncio, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Hahassiah, 
cuja virtude é a criatividade. Dia do Congregado Mariano, e Dia da União 

Europeia. Hoje aniversaria o humorista Dede Santana que nasceu em 1936 
 e faz 82 anos, a atriz e política Glenda Jackson que também chega aos 82 
anos, a atriz Candice Bergen que nasceu em 1946 e o cantor e compositor 
Billy Joel que faz 69 anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa ambiciosa e inteligente, tem 
habilidades necessárias para conquistar o sucesso e a felicidade. Inteligente, 
sabe avaliar as pessoas e as situações. Mesmo tendo muito cedo aprendido 
que dinheiro é poder, pode vir a perceber que o sucesso material nem sempre 
traz a felicidade e que a satisfação vem através da sua natureza idealista. Têm 
habilidade potencial de expressar-se diante do público, em palestras, cursos e 
palestras. Sempre aprecia as coisas mais simples e despojadas. No lado negativo 
tende a se achar melhor que os outros.

Dicionário dos sonhos
BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada 
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica 
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem 
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto entrada 
de dinheiro. Um beijo de Deus indica que qualquer 
desejo será atendido. Números de sorte:  09, 13, 27, 
41 e 85.

Simpatias que funcionam
Para o homem se apaixonar: 1 pacote de biscoito 
de sua preferência, pode ser doce ou salgado; 1 litro 
de água fervida ou fi ltrada.  Coloque o nome completo 
do homem de sua vida em dez pedaços de papel, em 
formato de coração. A cada pedaço de papel você 
embrulhará um biscoito. Corte os papéis de coração 
num tamanho que caiba os biscoitos inteirinhos. Uma 
vez por dia, abra o papel e coma o biscoito, bebendo 
um pouco da água e mentalizando você ao lado da 
pessoa. Quando acabar de comer, repita durante 7 
dias: Sou sua e você é meu! Nada nos separa.
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3/all — lac — tui. 4/born — lima. 5/etnia. 6/abulia. 11/caça cliques.
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O espetáculo “Depoimentos 
para fi ssurar a pele”, do 
bailarino e coreógrafo Djalma 
Moura, tem estreia marcada 
para os dias 16 e 18 de maio

A proposta inicial do projeto era 
criar um corpo capaz de se trans-
formar em bicho, como um bisão, 

búfalo, ou outro ser que não apenas o ser 
humano. A partir deste ponto, o artista 
encontrou caminhos e poéticas negras, 
além de narrativas que dialogassem 
diretamente com o corpo negro e que 
mobilizassem o máximo do imaginário 
desse corpo. Desta forma, o coreógrafo 
chegou às mitologias e fi losofi as Iorubas 
africanas: os Orixás. O projeto tem apoio 
do Proac Primeiras Obras de produção 
de espetáculos e temporada de dança.
Iansã é o Orixá que dá corpo para esse 
trabalho. Inserida diretamente nas 
coreografi as, os movimentos de palco 
concentram-se em seus arquétipos e 
analogias em relação á natureza como 
os ventos, as tempestades, os raios, 
o búfalo: todos estes elementos são 

Dança

Refl exõesRefl exõesRefl exões
“Nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém
Neste mundo como você agora e nem nunca existirá.
Veja só o respeito que a vida tem por você.
Você é uma obra de arte — impossível de repetir,
Incomparável, absolutamente única.
Torne-se comum e você será extraordinário; tente se tornar extraor-
dinário e você continuará sendo comum.
Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz; para 
ser feliz é preciso coragem – é um risco tremendo.
OSHO

Circo

Uma produção circense Reverie. O elenco reúne artistas 
circenses vindos da Argentina, Ucrânia, Rússia, Etiópia e 
diversas partes do Brasil. Sob a produção executiva do 
diretor internacional de espetáculos Jeferson Alexnadre 
e da primeira dama do circo brasileiro Marlene Querubin. 
Reverie, que em português signifi ca Devaneio, terá dezenas 
de atrações exclusivas para tratar uma história que prome-
te levar o público a uma viagem em um universo utópico 
cheio de emoções surpreendentes. Nele, um simples ho-
mem, através de um sonho, passa a viver num turbulento 
mundo governado pelo estranho feiticeiro, enfrentando 
obstáculos e difi culdades para provar seu amor a uma 
bela princesa. E para que esse sonho se torne realidade, 
precisará acreditar nesse novo mundo, readquirindo sua 
verdadeira identidade de força e poder, libertando todos 
os seres dominados pelo “Reverie”, trazendo liberdade e 
esperança para conquistar o seu grande amor.Será um 
show onde o imaginário se transforma em realidade, pro-
vará que tudo é possível, basta acreditar. Uma verdadeira 
experiência perceptiva e alucinante do início ao fi m.

Serviço:  Anhembi, R. Prof. Milton Rodrigues. Quintas e sextas às 21h, sábados às 
17h30 e 21h e aos domingos às 16h e 19h30. Ingressos: a partir de R$ 180. Até 12/8.

Divulgação

Divulgação

Estreia
Aos 80 anos, Jô Soares volta aos palcos dirigindo e 

atuando na peça “A noite de 16 de janeiro”, título que 
remete à sua data de aniversário no próximo dia 5.. Após 
11 anos afastado do teatro, o apresentador, ator e diretor 
viaja pelo país ao lado de grande elenco para difundir a 
obra escrita por Ayn Rand. O público é fator fundamental 
desse trabalho: a história se passa em um Tribunal de 
Júri e, em todas as apresentações, 12 pessoas da plateia 
são selecionadas aleatoriamente para compor o Conse-
lho de Sentença, conferindo ainda mais interatividade 
e emoção à trama.

 
Serviço: Teatro Tuca,  R. Monte Alegre, 1024, Perdizes. Sextas às 21h30, sábados 

às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 100. Até 9/12.

utilizados como disparadores do processo 
criativo das danças e movimentos.

Serviços: Galeria Formosa, Baixos do Viaduto do Chá, 
s/n,  Centro. Quarta (16) e sexta (18) às 19h. Fábrica de 

Cultura Capão Redondo, R. Bacia de São Francisco, s/n - 
Conj. Hab. Jardim Sao Bento. Terça (22) às 15h e Centro 
Cultural Newton Gomes de Sá,  Av. sete de setembro s/ 
número, Centro, Franco da Rocha. Sexta (25) às 20h. 
Entrada franca.

Depoimentos para fi ssurar a pele.

Espetáculo internacional Show “REVERIE”

estreia em 11 de maio.

Elenco da peça “A Noite de 16 de Janeiro”, que estreia no Tuca. 

Erik Almeida

Maluquices químicas
O projeto “O Show da Química” é idealiza-

do e realizado pelo Diverte Teatro Viajante, 
que leva teatro para crianças e adolescentes 
de todo o Brasil. Com muitas experiências 
químicas, a peça é bastante interativa, o que 
prende a atenção dos pequenos espectadores 

do começo ao fi m. Os cientistas malucos levarão 
as crianças a descobrirem um mundo mágico 
de cores, sons e explosões. De maneira leve e 
divertida, os atores falam sobre os diferentes 
estados da matéria, polímeros, catalisadores e 
muito mais. As crianças passam a entender que 
a química está presente em todos os momentos 
da nossa vida. 

Serviço: Fabrica de Cultura Parque Belém, Av. Celso 
Garcia, 2231- Belenzinho. Quarta (16) às  14h30. Fábrica de 
Cultura Cidade Tiradentes. R. Henriqueta Noguez Brieba,281, 
Conj.  Habitacional Fazenda do Carmo.  Quinta (17) às 10h 
e 14h30. Museu Catavento, Av. Mercúrio, s/n, Brás. Sábado 
(19) e domingo (20) às 15h. Fábrica de Cultura Sapopemba,  
R.  Augustin Lubert, 300, Fazenda da Juta. Quinta (24), às 
10h e 14h30. Fábrica de Cultura Itaim Paulista, R. Estu-
dantes da China, 500, Itaim Paulista. Quarta (30) Às 14h30. 
Entrada franca.


