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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 sexta é o terceiro dia da lunação.  Vênus faz um mau aspecto com Urano que pede mudanças na maneira como lidamos 
com as fi nanças e aquilo que valorizamos. Como a tendência é resistir às mudanças, podem acontecer rompimentos 
bruscos nas relações que estão estagnadas e que precisam evoluir. A Lua faz bons aspectos com Júpiter e Netuno durante 
a manhã que trazem compreensão e controle emocional para as mudanças que precisam acontecer. Na parte da tarde 
podemos sentir alguma pressão, a Lua em aspecto negativo com Plutão também provoca mudanças e depois fi ca fora de 
curso até ingressar em Leão no sábado. 
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O dia desperta uma natureza mais 
sensível e cheia de romantismo. O 
Sol indo em direção a casa quarta 
do zodíaco abre a sensibilidade e 
mostra uma ligação forte e direta 
com as emoções 78/178 – Verde.

Vênus faz um mau aspecto com Urano 
que pede mudanças na maneira como 
lidamos com as fi nanças e aquilo que 
valorizamos. As viagens e passeios 
realizados nesta sexta, mesmo de úl-
tima hora serão felizes. Bom dia para 
demonstrações de afeto e carinho à 
pessoa. 82/382 – Branco.

Durante todo o dia haverá cordiali-
dade, benevolência, muita vontade 
acreditar na vida e nas boas surpre-
sas. A sensualidade e o poder de 
sedução tendem a aumentar. Este 
dia é bom para o amor, os interesses 
econômicos e as viagens. Um projeto 
poderá ser iniciado ainda neste mês 
de junho. 72/272 – Amarelo.

O Sol indo para seu signo semana que 
vem faz ver a vida como ela realmente 
é, afastando as difi culdades que na 
maioria começam a serem resolvidas 
na vida do lar. Estará inclinado à 
sensualidade e estabilidade na vida 
afetiva, contentamento e satisfação 
ao expressar. 12/712 – Branco.

Termine tudo que esteja penden-
te , mas tome atitudes em comum 
acordo. Faça o que for preciso para 
melhorar a vida das pessoas e bem 
planejada e pensada antes. Como a 
tendência é resistir às mudanças, 
podem acontecer rompimentos 
bruscos nas relações que precisam 
evoluir. 12/612 – Amarelo.

Aproveite para viajar e encontrar 
pessoas queridas que estejam afas-
tadas. O dia começa pesado, mas a 
tarde alivia tudo tornando facilidade 
cumprir aquilo que foi antes planeja-
do. Evite os sentimentos de tristeza 
que provocam depressão e baixam 
o seu astral. 25/325 – Verde.

De manhã cedo o astral estará pesado 
entre as pessoas, mas depois alivia. 
Na parte da tarde podemos sentir 
alguma pressão, a Lua em aspecto 
negativo com Plutão também provo-
ca mudanças. Dê atenção à pessoa 
amada, pois o momento é bom para 
o amor nesta metade de junho. 
43/743 – Verde.

De manhã maior tensão, mas depois 
alivia e haverá muita disposição 
com maior iniciativa e energia. O 
racional deve ser equilibrado com o 
emocional, para que tudo caminhe 
muito bem. No período noturno, 
sensação de dever cumprido e maior 
satisfação. 35/435 – Azul.

Com o Sol indo para a casa sete na 
semana que vem ajuda nas relações 
que se iniciam ou se rompem, bem 
como em novas sociedades. Uniões, 
parcerias e até casamento podem ser 
tratados a partir da próxima semana. 
No fi nal do dia o ritmo acelera. 44/344 
– Vermelho.

Precisa manter o bom humor e di-
vertir-se. Neste fi nal de semana, terá 
novidades na vida social e afetiva. A 
sensualidade e o poder de sedução 
tendem a aumentar. Faça viagens 
e mantenha encontros prazerosos 
nesta sexta e durante o fi nal de 
semana. 53/553 – Azul. 

A Lua faz bons aspectos com Júpi-
ter e Netuno durante a manhã que 
trazem compreensão e controle 
emocional para as mudanças que 
precisam acontecer. Use a intuição 
e aproveite o momento para investir 
em seus sonhos e realizar desejos. 
O dia é bom para executar as ati-
vidades do dia. 73/673 - Amarelo.

Controle seus impulsos e procure a 
estabilidade que dará facilidade em 
cumprir aquilo que foi antes plane-
jado. Use de persistência e força de 
vontade. Alcançará o que deseja se 
agir até o fi nal do mês se persistir. 
Aumento da avaliação positiva dos 
seus atos aumenta a segurança. 
41/141 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 15 de Junho de 2018. Dia de Santa Micaela, São Vito, São 
Guido, Santa Germana, Santa Líbia, e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude 
é a pureza. Dia do Paleontólogo. Hoje aniversaria o ator James 
Belushi que faz 64 anos, a atriz Helen Hunt, que nasceu em 1963 e a 
atriz Courteney Cox que completa 54  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau sempre tem um bom desempenho 
profi ssional, amor e bondade com a família e profundos sentimentos 
religiosos. Sempre se acercará de pessoas de bem e se distinguirá pela 
pureza de sentimentos. É muito determinado; sua força poderosa o leva 
em direção aos seus objetivos, possui ideias originais e capacidade de 
avaliar as pessoas. Um lado da sua natureza é infl exível, assertivo e 
um tanto dominador, mas o outro é sensível, imaginativo e generoso, 
por isso é vital manter o equilíbrio entre eles. No lado negativo leva a 
disputas e a propagação de seitas enganosas.

Dicionário dos sonhos
TEMPESTADE - Estar no meio dela, difi culdades. 
Com vento, brigas em família. Com chuva, perda de 
posição. Com neve, perseguições. Com trovões, pro-
blemas de dinheiro. No mar, evite viagens e confusões. 
Em um rio, problemas legais. Números da sorte: 02, 
07, 26, 77 e 98

Simpatias que funcionam
Atrair só coisas boas: Faça uma oração ao seu 
anjo da guarda, pedindo que ele mande para longe 
todos os obstáculos que rondam a sua vida. Jogue um 
punhadinho de sal grosso atrás das portas da sua casa 
e carregue um trevo-de-quatro-folhas, de qualquer 
material, dentro da sua bolsa. Quando estiver em um 
lugar tranquilo da sua casa, segure o amuleto com a 
mão direita e faça uma oração pedindo proteção e 
muita sorte para a sua vida. Carregue sempre esse 
amuleto com você na sua bolsa ou carteira ou deixe 
em um lugar que ninguém veja. 
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A banda Maglore promove o 
álbum “Todas as Bandeiras” 
(Deck/ 2017)

Lançando o disco em vinil, que 
chega às lojas pela Polysom, Teago 
Oliveira (guitarra e voz), Felipe 

Dieder (bateria), Lucas Oliveira (baixo 
e voz) e Lelo Brandão (guitarra, teclado 
e voz) . Misturando referências que vão 
do indie à MPB e ao rock dos anos 70 e 
80, a Maglore apresentou no trabalho 
mais recente um disco mais plural e 
colorido. Apesar de ser o disco mais 
autoral e político da banda, nem todas 
as bandeiras de “Todas as Bandeiras” 
têm vertente unicamente ideológica, já 
que por todo o álbum o grupo busca ver-
dades bastante pessoais.No repertório 
do show estão as novas composições, 
como “Aquela Força”, “Me Deixa Legal” 
e “Clonazepam 2mg”. E, ainda, músicas 
de seus três discos anteriores, como 
“Mantra”, “Ai Ai”, “Dança Diferente”, 
“Se Você Fosse Minha”, “O Sol Chegou”, 

Lançamento

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Mestria.

Permita que o seu eu espiritual trabalhe através de você.

Quando você começa a explorar a vida alinhado ao seu eu superior 
ou ao seu próprio espírito, perceberá que a vida se tornará mais inte-
ressante. Você é capaz de explorar a vida de novas maneiras e as forças 
antes invisíveis se tornam visíveis, tangíveis e conhecidas. É como se 
Alice caísse na toca do coelho, exceto que você é Alice e aprende a ver 
o país das maravilhas através de novos olhos. Como Alice, você está 
aprendendo a navegar neste mundo de novas maneiras.

Seu Eu Superior é o seu melhor guia e realmente só quer o que é 
melhor para você. Seu eu espiritual não vê as coisas a partir de uma 
perspectiva humana, mas a partir de uma perspectiva espiritual do 
bem e do melhor e nada mais quer do que você ter mais experiências 
maravilhosas. Trabalhem juntos e você entenderá muitas coisas que 
considerou anteriormente além do seu alcance. Explore os seus ta-
lentos e as suas habilidades e se torne o mestre que você realmente é.

Pensamento para hoje: Quando você se alinha com o seu eu espiri-
tual, vocè é poderoso. Você se torna confi ante em suas habilidades e 
visões, e os outros se benefi ciam de sua mestria.

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.
Regina Drumond

Infantil

A Balangandança Cia. apresenta o espetáculo Presen-
te! feito da gente em nova temporada. O elenco-criador 
do espetáculo é formado por Alexandre Medeiros, Alan 
Scherk, Clara Gouvêa, Ciro Godoy e Isabel Monteiro. A 
peça é uma aventura de movimentos-danças criada a 
partir de um processo de pesquisa sobre a relação entre a 
natureza, o corpo e o imaginário das crianças. O espetáculo 
abre espaço para a imaginação de forma lúdica, delicada e 
sensível, ao se relacionar,  brincando  de diferentes formas  
com materiais naturais coletados pelo grupo, como areia, 
sementes, folhas secas e galhos de árvores.

 
Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Sábados (16, 

23 e 30/6 e 7 e 14/7) às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).
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A banda Maglore

A  banda Maglore

Divulgação

“Café com Pão”, “Aconteceu”, “Vampiro 
da Rua XV”, “Demodê”, “Demais, Baby!” 
e “Tudo de Novo”.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/nº,  Parque Ibirapuera, Portão 3. Sexta (15) às 21h. 
Ingressos: R$ 30 e  R$ 15 (meia).

Estreia
Com texto inédito de Victor Nóvoa e 

direção de Kiko Marques, o espetáculo 
Insones estreia dia 21 de junho.  Na peça 
quatro figuras passaram 365 noites em 
claro e tentam incessantemente finalizar a 
contagem regressiva para o ano que virá. A 
comemoração é constantemente interrompi-
da por acontecimentos insólitos, revelando 
relações humanas descartáveis e violentas. A 
história se mantém por um fio tênue, porém 
mais importante que a trama são os estados 

gerados por esse mundo em funcionamento 
contínuo no qual habitam os personagens. 
Essas figuras fazem emergir questões funda-
mentais em nossos dias, como o excesso de 
estímulos e o crescente controle do tempo e 
da experiência. O mundo sem sombras, que 
explode em violência de tempos em tempos 
em Insones. Com, Fernanda Raquel, Helena 
Cardoso, Paulo Arcuri e Vinicius Meloni. 
Atriz substituta: Fani Feldman.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-
9400. Quinta a sábado, às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 
12,50 (meia). Até 21/7.

Sertanejo
Henrique & Juliano apresentam 

neste show as músicas “Vidinha 
de Balada”, “Como É Que a Gente 
Fica”, “Meu Amor”, “Aquela Pes-
soa”, “5 KM”, “O Céu Explica Tudo”, 
entre outras. Os ingressos já estão 
à venda. 

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 
774, Parque da Água Branca. Quinta (28) às 00h30. 
Ingressos: De R$ 80 a R$ 180.

Nota
Pitty compôs “Contramão” há algum tempo, mas só agora 

sentiu que era hora de registrar e também teve o insigth que 
a canção precisava de mais vozes, mais cores e diferentes lin-
guagens. Por isso chamou as cantoras Téssia Reis e Emmily 
Barreto (Far From Alaska) para participarem. As imagens do 
clipe, captadas com uma única lente, fazem referência à traje-
tória e personalidade de cada artista, através de símbolos que 
remetem à letra da música. “As cenas representam e reafi rmam 
a quebra de padrões estético-sociais tão presente no trabalho 
das três”, destaca Judith. A presença feminina não fi cou res-
trita às cantoras, nos bastidores as chefes de equipe do clipe 
também são mulheres.”Contramão” será lançada também em 
cassete pela Deck. Para assistir: ( https://www.youtube.com/
watch?v=H_PX3aKNQJg).

Cine
Um dos grandes clássicos do cinema dos anos 80, o fi lme “O 

Clube dos Cinco” (The Breakfast Club, 1985, 97 min), dirigido 
por John Hughes, será o tema da segunda edição do projeto 
Cine Persona. A jornalista Marina Person apresenta e comenta 
a exibição do longa, marcante em sua trajetória. O longa narra a 
história de um dia na vida de cinco adolescentes, interpretados 
por Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly 
Ringwald e Ally Sheedy que, por terem se comportado mal na 
escola, fi cam detidos um sábado inteiro e tendo que redigir um 
longo texto, com mais de mil palavras, sobre o que eles pensam 
sobre si mesmos. Apesar de muito diferentes, eles acabam se 
conhecendo melhor e dividindo seus dramas pessoais.

 
Serviço: Sesc Avenida Paulista, Av. Paulista, 119, Bela Vista, tel. 3170-0800. Terça (12), 

às 20h. Entrada franca.


