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DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o vigésimo quinto dia da lunação.  A Lua em conjunção com Netuno reforça o contato 
com as nossas emoções e a compaixão durante a manhã. A Lua em bom aspecto com Júpiter aumenta a 
confiança e expande o contato com o espirito. Durante a tarde a Lua faz um aspecto negativo com Vênus 
que pode gerar dificuldade nos relacionamentos com as mulheres e problemas domésticos. Mas  no final 
da tarde no será possível encontrar a leveza e renovar as energias.  A Lua faz aspectos positivos com o 
Sol e Plutão que trazem clareza, renovação e vitalidade.
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Há possibilidade de surgirem 
decisões importantes resolvendo 
situações que estejam em espera. O 
dia destaca a versatilidade do saber 
trazendo dinamismo vitalidade e 
facilidade em se expor. Mudanças 
podem ser feitas na forma de viver, 
sendo o fi nal do dia excelente para 
diálogos. 84/684 – Cinza.

A Lua em conjunção com Netuno 
reforça o contato com as nossas 
emoções e a compaixão durante a 
manhã. Confl itos em negócios será 
um obstáculo no momento. Saia da 
rotina e irá melhorar o seu astral, 
através de viagens e contatos sociais. 
71/771 – Azul.

Será necessário evitar decisões de 
última hora antes que o Sol esteja em 
seu signo e chegue o seu aniversário. 
A insensibilidade amplia a tensão 
que já existe e provoca descontrole 
nervoso. Está terminando o período 
mais delicado do ano, depois do 
aniversário, mas saiba esperar até 
lá. 53/853 – Branco.

Use a capacidade de observação 
e evite um aumento exagerado de 
brigas e discussões nos relaciona-
mentos. Durante a tarde a Lua faz 
um aspecto negativo com Vênus que 
pode gerar difi culdade nos relaciona-
mentos com as mulheres e problemas 
domésticos. 84/684 – Azul.

À tarde, a atenção pode estar voltada 
para os interesses financeiros e 
para fazer aquilo que agrade aos 
sentidos. O momento é da ação 
e o do movimento aumentando a 
capacidade de observação. Através 
dos relacionamentos e amizades 
receberá algum benefício inesperado. 
90/490 – Vermelho.

Com o apoio que receber poderá 
encontrar ótimas soluções na vida 
material. Mantenha contato com as 
pessoas tanto socialmente como na 
intimidade e terá grande satisfação 
pessoal. Haverá valorização do 
bem-viver nesta quinta e a bondade 
fi cará em alta nas relações pessoais. 
41/741 – Verde.

Irá rever velhos amigos e fazer algo há 
muito tempo programado. Cuidado 
com um aumento exagerado na su-
perfi cialidade nos relacionamentos. 
O dia é de alegria e descontração no 
seu ambiente, com chance de receber 
algum dinheiro atrasado ou devido 
de forma inesperada. 03/803 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
aumenta a confi ança e expande o 
contato com o espirito. A incapa-
cidade para manter sentimentos 
estáveis e a insensibilidade amplia 
a tensão. Mas no fi nal da tarde será 
possível encontrar a leveza e renovar 
as energias 17/117 – Violeta.

O cuidado deve ser maior no trabalho 
e no seu lar neste resto de semana. 
Esta quinta é um bom dia para ganhar 
dinheiro e levar adiante negócios 
em andamento. Tudo o que espera 
no trabalho pode ter bons resultado 
agora com Saturno retornando ao 
movimento direto. 62/662 – Marrom.

A Lua faz aspectos positivos com 
o Sol e Plutão que trazem clareza, 
renovação e vitalidade. Só no fi nal 
da tarde será possível encontrar a 
leveza e renovar as energias. A Lua 
em bom aspecto com Júpiter aumen-
ta a confi ança e expande o contato 
com o espirito. 31/631 – Amarelo.

O Sol na casa quatro o aproxima de 
alguém que não vê há muito tempo. 
Use sua capacidade de observação 
e evite a superfi cialidade nos rela-
cionamentos. A Lua em conjunção 
com Netuno reforça o contato com 
as emoções e a compaixão ainda 
 durante a manhã.14/514 – Azul.

no fi nal da tarde no será possível 
encontrar a leveza e renovar as 
energias. A Lua faz aspectos positi-
vos com o Sol e Plutão que trazem 
clareza, renovação e vitalidade. 
Evite negócios importantes e gastos 
a mais, aplicando parte do dinheiro 
em algo que dê lucro no futuro. 
82/382 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 10 de Maio de 2018. Dia de São João de Ávila, São Cirino, 
Santa Solange, Santa Blanda, São Nasário, Santo Anônio, Dia do beato 
Damião de Molokai, e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude é o auxílio. Dia 

da Cozinheira, Dia do Guia de Turismo, Dia do Campo e Dia da 

Cavalaria. Hoje aniversaria o técnico de futebol Wanderley Luxemburgo 
que faz 66 anos, o músico e vocalista Bono Vox que hoje completa 58 
anos a atriz Luiza Thomé que nasceu em 1961 chega aos 57 anos . 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem um temperamento forte e tende a 
respeitar mais as pessoas inteligentes e de conceitos morais semelhantes 
aos seus. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma decisão e 
pode ser pessoa de muitos talentos e vocações fazendo vários trabalhos 
diferentes durante toda a sua vida. Prático e independente é ambicioso 
toma decisões rápidas, porém pode ser uma pessoa de extremos. Por 
um lado, é idealista, generoso, extravagante e ousado; no lado negativo, 
pode ser materialista, egoísta e muito voltado para a segurança.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Escuras: 
mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: pureza. 
Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortuna, escuro: 
adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: excessos, paixão. 
Cinza: contrariedade no lar. Rosa: proteja pessoa querida. 
Dourada: você gostaria de ser admirado (a). Laranja: não 
aprovará atitude de pessoa amiga. Lilás: conseguirá vencer 
defeitos. Marrom: brigas por excesso de autoridade. Prata: 
casamento próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão 
defi nitiva e muita sorte. Verde: confi ança na vida. Números 
de sorte:  03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam
 Para aumentar o bom humor: Você deseja aumentar o seu 
bom humor?  Pegue 01 vela palito vermelha. – Óleo aromático 
de sua preferência. – Algodão. Embebede o algodão com o 
óleo e passe-o na vela. Em seguida, acenda a vela, concen-
tre-se na chama purifi cadora e faça seu pedido para levar 
as tristezas e o mau-humor embora. Deixe a vela queimar 
até o fi m e aguarde os resultados. Faça na Lua Minguante.
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Defesa 
antipreda-
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bicho-pau

Cantor flu-
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de "Mu-
lheres"

Peça que
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barulho
do tiro 

Cobre
(símbolo)

(?) Lima,
cidade da
Grande

BH

"Enfim 
(?)!", frase
de recém-
casados

Sulcar
(a terra)
para o
plantio

Mina 
(de ouro),
em inglês

Carlos 
Tufvesson,

estilista
carioca 

(?)-régia,
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aquática 
amazônica

Guerreiro
do Japão

feudal

Privar com
violência
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(de algo) 
Ponto orbi-
tal mais
próximo
da Terra 
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Trazer à 
lembrança

"In (?) We  Trust",
inscrição
do dólar
dos EUADivertido, em inglês

Capital centro-
americana do Porto

Salvador Allende

Busca do cantor no
início da carreira
Perdão de crimes

políticos

Condição do gol que
não valeu (fut.)

"A primeira (?) é a
que fica" (dito)

A sílaba
tônica de
"fiasco"
(Gram.)

Aqui, em
francês

Ave
corredora

Névoa,
em inglês
Resposta
lacônica

Opus (abrev.)
"(?), o Oitavo

Passageiro", filme de
Ridley Scott (1979)

3/fun — god — ici. 4/mine — mist. 7/manágua — perigeu.
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Estreia
Texto inédito no Brasil, “O Leão no Inverno” estreia dia 18. Com 

direção de Ulysses Cruz, a montagem tem texto do americano James 
Goldman (1927 – 1998) e traz uma história que envolve as intrigas 
que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra, quando 
sua família se reúne para as celebrações de Natal. Na meia-idade, 
mas ainda forte e poderoso, Henrique mantém sua esposa, a len-
dária rainha Eleanor, de Aquitânia, confi nada em uma torre, por 
alta traição. Nas festas de fi m de ano, ele a solta e a convida para 
se juntar à família. Eleanor aproveita a oportunidade e começa a 
conspirar, pois quer infl uir na sucessão de Henrique. Com, Regina 
Duarte, Leopoldo Pacheco, Caio Paduan, Filipe Bragança, Camila 
dos Anjos, Michel Waisman e Sidney Santiago.  

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba 740, Campos Elíseos.Sextas e 

sábados às 21h e domingos às 19h. Ingressos: Sextas: Plateia - R$ 70 e R$ 35,00 (meia) 
Balcão/Frisas, R$ 50 e R$ 25 (meia), sábados e domingos: Plateia, R$ 80 e R$ 40 (meia), 
Balcão/Frisas, R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 29/7.

Espetáculo que narra os 
confl itos e transformações 
de uma família de migrantes, 
“Hoje é Dia de Rock” inaugura 
a programação teatral do Sesc 
Avenida Paulista

A trama, encenada pela companhia 
do Teatro de Comédia do Paraná, 
conta a estória de uma família que 

sai do sertão de Minas Gerais para tentar 
a vida em São Paulo, em busca de melho-
res condições para o casal e seus cinco 
fi lhos. O enredo é embalado por textos e 
canções de Milton Nascimento, Mercedes 
Sosa e Beatles. Para o espetáculo foram 
criadas mais de 100 peças, incluindo 
fi gurinos, cenários e adereços, todos 
com muito requinte nos detalhes, num 
trabalho artesanal realizado pelas mãos 
habilidosas do aderecista José Rosa, que 
acompanha Villela há 12 anos. O elenco 
é formado por atores paranaenses e a 
preparação musical e vocal são do ator 
e músico multi-instrumentista Marco 
França, que também atua na peça, como 
convidado.Com, Rosana Stavis, Arthur 

Musical

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Nova Abordagem

Considere uma nova abordagem

Há, defi nitivamente, coisas que precisam mudar ou o sentimento de 
descontentamento não estaria se agitando em seu interior. A mudança 
está sempre acontecendo: este é o objetivo da evolução e da expansão 
e também parte do propósito de vida. Se houver muito acontecendo ou 
você não conseguir compreender isto, tire um tempo e se permita se 
reorientar. A meditação pode ser a melhor abordagem para ajudá-lo.
Deixe que os pensamentos de alegria, paz e abundância sejam o seu foco. 
Imagine uma vida feliz em casa, projetos bem sucedidos e até mesmo 
uma abordagem mais divertida. À medida que você eleva a energia ao 
seu redor, você perceberá que novos pensamentos e ideias surgirão à 
mente e o ajudarão a encontrar as soluções que busca.
O Mantra para hoje é: “Minha vida é cheia de paz, de alegria e de 
abundância em todos os níveis.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Sharon Taphorn 
Regina Drumond

Comédia

Os gêmeos Willou e Watson apresentam o espetáculo O 
Que Não Dizer. Willou e Watson Alves, de 23 anos, criaram o 
canal “O que não dizer” em 2010, que hoje conta com mais 
de 2 milhões de inscritos,  e 191 milhões de visualizações. 
No Facebook, a página do canal tem 526 mil curtidas e no 
Instagram, o perfi l pessoal tem 254 mil seguidores. A dupla 
iniciou a carreira desde pequenos fazendo apresentações 
teatrais nas escolas, para parentes e em festas de famílias. 
Em 2010 conheceram o Youtube e transformaram as suas 
brincadeiras no maior canal de conteúdo humorístico da 
região ganhando notoriedade em nível nacional.O espetácu-
lo conta com diversos estilos de humor: stand-up comedy, 
paródias, piadas, batalha de rap, música, fi gurinos, sem 
deixar de mencionar a cena que provoca riso fácil: irmãs 
siamesas. Indicado a todo tipo de público, o show aborda 
situações do cotidiano como relacionamentos, relação de 
mãe e fi lhos, além das paródias mais engraçadas imitando 
personagens e celebridades.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360.

Sábado (19), às 21h. Ingressos: R$ 80  e R$ 40 (meia).

Divulgação

Divulgação

Itinerante
A Fundação Japão traz para o Brasil a exposição itinerante “Variação 

e Autonomia: As Gravuras de Artistas Japoneses Contemporâneos” com 
estreia no dia 24. A mostra é composta por obras de arte de 10 renoma-
dos artistas e lança luz sobre este novo campo artístico, desenvolvido 
no Japão a partir dos anos 70. O objetivo da exposição é incentivar os 
espectadores a reconsiderar a história das gravuras contemporâneas 
no Japão, reafi rmando sua relevância artística. Participam da mostra 
obras de Masanari Murai, Toshinobu Onosato, Yasukazu Tabuchi, Yayoi 
Kusama, Natsuyuki Nakanishi, Hitoshi Nakazato, Tomoharu Murakami, 
Naoyoshi Hikosaka, Kosai Hori e Toeko Tatsuno.  São artistas que 
participaram da expansão do leque das expressões de arte existentes 
na época, utilizando o meio impresso. Notáveis tanto como variação 
da pintura, quanto de uma forma autônoma, essas obras ajudaram 
a estabelecer o gênero de gravuras japonesas contemporâneas, ao 
mesmo tempo em que alcançavam uma nova amplitude. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000,  Paraíso. De terça a sexta das 
10h às 20h, sábados e domingos das 10h às 18h. Entrada franca. Até 24/6.

Faustino, Cesar Mathew, Evandro Santiago, 
Flávia Imirene, Helena Tezza, Kauê Persona, 
Luana Godin, Matheus Gonzáles, Nathan 
Milléo Gualda, Paulo Henrique dos Santos, 

Pedro Inoue, Rodrigo Ferrarini.
 
Serviço: Sesc Avenida Pulista, Av. Paulista, 119, Bela 

Vista, tel. 3170-0800. De quinta (10) a sábado (12) às 21h 
e domingo (13) às 18h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cena do musical “Hoje é Dia de Rock”.

Willou e Watson no espetáculo “O Que Não Dizer”.

Nota
Faltando apenas duas semanas para o 

lançamento de seu novo álbum, “Deus É 
Mulher”, Elza Soares dá mais uma prévia do 
que está por vir. Ela lança nas plataformas 
digitais a música “Deus Há de Ser”, de au-

toria de Pedro Luís. A canção foi uma das 
fontes de inspiração para o nome do disco, 
que sugere uma nova era conduzida pela 
energia feminina. O álbum foi produzido 
por Guilherme Katrup com coprodução 
de Romulo Fróes, Marcelo Cabral (baixo 
e Bass Synth), Rodrigo Campos (cavaqui-

nho e guitarra) e Kiko Dinucci (guitarra, 
sintetizador e sampler). “Deus É Mulher” 
traz 11 músicas inéditas e chega em CD, 
vinil e nas plataformas digitais no dia 18 
de maio pela gravadora Deck.

Para ouvir:  (https://ElzaSoares.lnk.to/DeusHaDeSer-
SinglePR). 


