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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Junho de 2018. Dia de São Paulino de Nola, São João 
Fisher, São Tomás Morus e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a desco-
berta. Dia do Orquidófi lo e Dia do Aeroviário. Hoje aniversaria o 
instrumentista Hermeto Pascoal que faz 82 anos, o cantor, compositor, 
ator e atual deputado federal Sérgio Reis completa 78 anos, o ator Tonico 
Pereira nascido em 1948, a atriz Maryl Streep que chega aos 69 anos, o 
cantor e compositor Dalto também nascido em 1949 e a modelo paulista 
Joana Prado faz 42 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau tende a respeitar as pessoas 
inteligentes e de conceitos morais semelhantes aos seus. Será muito 
bem-sucedido no comércio e indústria, distinguindo-se por suas ideias 
liberais e fi lantrópicas. Em geral prefere pensar muito antes de tomar uma 
decisão e pode ser pessoa de muitos talentos e vocações. É preciso que 
use sempre sua boa disposição para conquistar fortuna. Possui imaginação 
sensível e poderosas emoções. Franco e sincero gosta de ser honesto e 
espera o mesmo dos outros. No lado negativo gosta de correr riscos e 
pode se sentir tentado a realizar os seus objetivos através da especulação.

Dicionário dos sonhos
MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessu-
ras, falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, 
problemas fi nanceiros. Soltos, tudo irá melhorar em 
sua vida (em breve). Pequeno, sorte no jogo. Ver ou-
tra pessoa com macaco, alguém amigo está tramando 
contra você, ou se aproveitando de sua displicência. 
No circo, novos amores. Números da sorte: 04, 17, 
35, 39, 65 e 68.

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

Esta sexta é o décimo dia da lunação. A Lua vai fi car fora de curso até às 16h12, quando ingressa em Escorpião. 
O dia deve seguir devagar, mas aberto às negociações e a conciliação. Será importante buscar o equilíbrio e a 
harmonia em tudo até depois da metade da tarde. À noite o Sol em Câncer faz aspecto positivo com a Lua em 
Escorpião que intensifi ca as emoções. Buscar o aconchego e estar próximo de quem amamos pode trazer calma e 
segurança emocional, isso porque podem acontecer mudanças de planos. A Lua em mau aspecto com Urano pode 
gerar instabilidade no fi nal do dia. 
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Uma reação rebelde pode ser a 
atitude diante de uma situação 
nebulosa me difícil. O melhor é se 
afastar de aglomerações de pro-
testos, torcidas e multidões. Até 
a tarde a sensação de desorienta-
ção, confusão e dispersão podem 
o desanimar nesta sexta-feira. 
51/451 – Verde.

O dia fi ca mais tenso com a possi-
bilidade de provocações por parte 
de pessoas agressivas. Até o fi nal de 
junho ocupe-se daquilo que gosta 
de fazer e sabe realizar bem. O 
destaque para todo dom artístico e a 
valorização das formas humanas de 
expressar palavra e vontade serão 
o ponto alto. 41/741 – Amarelo.

Precisa tomar atitudes e não de-
pender do acaso para melhorar 
seus ganhos. De manhã a situação 
poderá estar nebulosa e de difícil 
orientação até depois da metade da 
tarde. Procure contatar as pessoas 
certas e coloque as suas dúvidas 
e desejos as pessoas interessadas. 
67/867 – Azul.

Precisará aceitar algumas situações 
novas, que fará o seu lado tímido 
morrer de medo. O fi nal do dia 
é propicio à saúde, mas não aos 
negócios financeiros. Preserve 
sua vida pessoal dos negócios. 
Devemos manter a calma e cultivar 
a paz nesta sexta. 56/356 – Verde.

Tendência ao tédio diante da reali-
dade do dia a dia que pode ser um 
tanto cruel nesta fase mais delicada. 
Controle o desejo de sair da rotina 
e fazer algo diferente nesta fase 
mais delicada do ano e terá bons 
momentos. O dia não é bom para 
enfrentar as pessoas ou ser hostil. 
81/481 – Amarelo.

Até a metade da tarde tendência à 
irritabilidade e tensões. A palavra e 
vontade são os pontos altos de um 
dia em que a necessidade de apreço 
e reconhecimento aparece em nos-
sas ações. Perturbações surgem, 
mas a comunicação fi ca mais fácil 
nesta sexta. 87/987 – Cinza.

É tempo de iniciar novos planos 
para o futuro, mas cuidado com 
os maus pensamentos que podem 
mudar o rumo da sua vida. Vai 
terminar bem o dia, sentindo-se 
mais inteiro. Use o poder de comu-
nicação para conseguir aquilo que 
deseja. 40/340 – Verde. 

A sua intimidade tende a ser 
mais feliz e uma aventura pode 
trazer momentos muito felizes. 
Até o início da tarde será levado à 
melancolia e ao desânimo. Use de 
versatilidade, evitando impor-se. 
Evite ambientes tensos, com aglo-
merações e tensão. 77/377 – Azul.

O dia fi ca tenso até a tarde, mas 
alivia a noite tornando interessante 
o que fi zer. Será importante buscar 
o equilíbrio e a harmonia em tudo 
até depois da metade da tarde. Sol 
em Câncer faz aspecto positivo com 
a Lua em Escorpião que intensifi ca 
as emoções. 82/482 – Branco.

Tenha cuidado nesta sexta com 
pessoas agressivas e mal-humo-
radas que estarão em busca de 
alguém para descontar a raiva. Será 
fácil livrar-se de preocupações e 
sentimentos pesados. A Lua em 
mau aspecto com Urano pode 
gerar instabilidade no fi nal do dia. 
52/452 – Branco.

O dia pode ser de muita tensão, 
aliviando a tarde e mais à noite, 
sensação de boa vitalidade e 
maior integração. O apreço e 
reconhecimento aparecem em 
nossos atos pensamentos e ações. 
O romantismo melhora seu humor 
e disposição para se divertir no 
fi nal da sexta. 66/766 – Azul.

Organize suas atividades e seu 
trabalho e leve adiante os projetos 
que estão na mente. O momento é 
ótimo para concluir negócios im-
portantes e decisivos tomando ati-
tudes de apreço e reconhecimento. 
Cuidado com possíveis confrontos 
e ambientes aglomerados e tensos. 
52/652 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Rejuvenescimento da pele do rosto: Um copo pe-
queno com leite coalhado, o suco de um limão e juntar 
açúcar até formar uma papa. Depois aplicar no rosto, 
fazendo uma ligeira pressão com as pontas dos dedos 
pelo período de 20 minutos. Lavar o rosto somente 
com água. Fazer esta simpatia 2 vezes por semana.
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Sucesso
da banda
mineira
Skank

Troca
periódica
de penas
em aves

Bebida ge-
ralmente

servida às
visitas

Og Fer-
nandes,
ministro
do STJ

Anton
Tchekhov, 
dramatur-
go russo

Terreno
em volta

de igrejas
Obrigação,
em inglês

Sentimen-
to aprecia-

do pelo 
masoquista
Planta que

provoca
irritação 
à pele

Responsa-
bilizar por
atividade

ilegal

Pistola, 
em inglês

O mocinho,
em relação
ao bandido

(Cin.)

Parte 
do leite

usada em
sorvetes

Município
situado no
oeste do
Paraná

(?) saber:
na seguin-
te ordem

Penetrou; 
atravessou

Muham-
mad (?),
mito do

boxe

O cônjuge
que feriu 
o juramen-
to nupcial

A nona 
(?): os 

quadrinhos

(?) Open,
torneio 
de tênis
dos EUA

Varre-(?),
cidade do
Norte Flu-
minense

Arnaldo
Niskier,

"imortal"
da ABL

Forma
reduzida

de "muito"

O jogador
que não é
titular do
time (fut.)

Que não 
se pode
exprimir

Resposta
chocante
no ma-

trimônio

A terceira
incógnita
aritmética

Sílaba de
"húmus"

Fazer
preces

Bem-(?)-
vi, pássaro

"Virus", 
em HIV

Verbo do
altruísta

Insta-
bilidade

Informa-
ção útil 
e pouco

conhecida

Nesse
caso

Coronel
(abrev.)

Pedida (obra) 
a alguém

Composições vocais
da Renascença

Discutir;
altercar

Dirigente
esportivo
brasileiro, 
presidente
do Comitê
Rio 2016 

Dádiva;
presente
Ápice;
apogeu

Condição como a 
vida e a liberdade

Isola; separa

Brilham

CMEDI

ARGUMENTAR
PRENDACAFE

LSADROAI
TOPORMUST

SOFRIMENTO
ASGUNAI

URTIGADARN
ATANIDICA

HUCASCAVEL
ORARRALI

NINFIELE
LUZEMUSAN

MUIRESERVA

ANÃOATE
INTRADUZIVEL

2/us. 3/gun — sai. 4/must. 6/prenda. 8/resposta. 9/madrigais. 18/carlos arthur nuzman.
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Concerto 
A profícua parceria entre 

o cineasta Federico Fellini e 
o compositor Nino Rota ren-
deu inesquecíveis sucessos 
nas telas de cinema entre as 
décadas de 1950 e 1970. Para 
destacar a genialidade que 
resultou desses encontros, 
acontece Fellini & Nino Rota 
em Concerto. O programa é 
executado pela Orquestra 
Sinfônica Municipal, sob a 
regência do maestro Roberto 
Minczuk. Serão projetadas 
cenas dos fi lmes e dois ato-
res interpretarão Giulietta 
Masina, atriz italiana que foi 
esposa de Fellini, e Marcello 
Mastroianni. No saguão do 
Theatro Municipal, um duo 
formado por músicos tocan-
do clarineta e piano receberá 
o público.

 
Serviço: Theatro Municipal de São 

Paulo, Praça Ramos de Azevedo, s/n., 
Sé. Sexta (29) e sábado (30) às 16h30. 
Ingressos de R$ 12 a R$ 40.

Grupo Clarianas resgata a memória das mulheres cantadeiras do Brasil.

O grupo musical 
Clarianas tem como 
mote principal a 
investigação da voz 
da mulher “ancestral” 
na música popular 
brasileira

O show Girandêra é um 
apanhado sonoro, que 
vai desde o sertanejo, 

passando pelo samba-de-ro-
da, pelas brincantes de côco 
e ladainhas do catolicismo 
popular até cânticos de 
origem indígena, maracatu-
baque-virado, baião, rezas e 
tambores. O grupo musical 
Clarianas é formado por três 
cantadeiras/atrizes Martinha 
Soares, Naloana Lima e Na-
runa Costa; a rabequeira/
violinista Ca Raiza;  a per-
cussionista Gisah Silva e o 
violonista Giovani di Ganzá. 

O Teatro do Incêndio encerra a temporada do espetá-
culo “Rebelião – O Coro de Todos os Santos” no dia 24.

Com texto e direção de Marcelo Marcus Fonseca, o 
enredo traz Artura, Cacimba e Jí  que saem do interior 
do país com o intuito de salvar o Brasil, devolvendo para 
Portugal símbolos da colonização. Para cumprirem a mis-
são eles enfrentam os terríveis Arranca-línguas, fi guras 
míticas que encontram durante a viagem. A peça é a 
segunda inédita do projeto A Gente Submersa, trabalho 
de pesquisa do grupo sobre heranças e descaracterização 
da cultura e da sabedoria popular pelo esquecimento 
das raízes que moldaram o brasileiro. Com Gabriela 
Morato, Elena Vago, Francisco Silva, Marcelo Marcus 
Fonseca, Valcrez Siqueira, André Souza, Lia Benacon e 
Erick Malccon.

 
Serviço:  Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. 

Sábado (23) às 20h e domingo (24) às 19h. Ingressos: Pague quanto puder.

“Rebelião – O Coro de Todos os Santos”

encerra temporada no Teatro do Incêndio.

Dança
Estilo moderno de dança 

indiana que está associado 
aos musicais produzidos no 
cinema indiano. O termo 
“Bollywood” é uma com-
binação de Bombain com 
Hollywood. Este estilo mistu-
ra movimentos de diferentes 
danças tanto populares como 
clássicas, numa roupagem 
dinâmica e vibrante, dando 
um caráter épico e come-
morativo às coreografias, 
sempre de forma diversifi ca-
das e expressivas. Os movi-
mentos ágeis, expressivos e 
diversifi cados do Bollywood 
dance, além de excelentes 
movimentos para a coorde-
nação motora, ampliam com 
bom humor e descontração, 
o repertório e a precisão 
gestual do praticante. Com 
Gyaneshree Karahe.

Serviço: Sesc São Caetano , R. Piauí, 
554, Centro, São Caetano do Sul, tel. 
4223-8800. Sábado (28) às 11h. Entrada 
franca. 

Almir Sater e Renato Teixeira apresentam o show AR.

Compositores referenciais 
no universo da música caipira, 
o sul mato-grossense Almir 
Sater e o paulista Renato 
Teixeira, depois de mais de 
30 anos de amizade e bem-
sucedidas parcerias musicais, 
estão juntos novamente em 

AR. O espetáculo mescla a 
sonoridade dos pianos, violões 
com cordas de metal, além do 
coro de vozes.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa-Lo-
bos), Av. das Nações Unidas, 4777, Alto do 
Pinheiros. De segunda (25) a quarta (27) às 
21h. Ingresso: R$ 180.

Divulgação

Voz da mulher

No repertório: Cadê Minh’asa, 
Clariana, No Entalhe da Me-
lodia,Enchente.Samba de 
Mulata; Beradêro. Canto à Ie-

manjá, Erê, Girandêra, Burca, 
Quero Vê, Quando a Cigarra, 
Carniceiro, Canto de Proteção 
e Minha Dor.

Serviço: Fundação Ema Klabin, R. 
Portugal, 43, Jardim Europa. Sábado 
(23) às 16h30. Entrada franca.

Últimos dias 

Somos Perfeitos
Cada um de nós é uma peça única do quebra-cabeça que se encaixa 
perfeitamente na Vida. Não temos que nos justifi car ou sermos dife-
rentes do que somos, pois o que estamos fazendo é perfeito para a 
nossa evolução. Não podemos nos julgar ou julgarmos outra pessoa, 
pois nunca sabemos onde ela está em seu caminho. Podemos amar a 
nós mesmos. Podemos despertar para o amor e nos permitirmos viver 
no espaço da alegria, onde as mudanças positivas acontecem automa-
ticamente. Somos perfeitos exatamente como somos. Cada um de nós 
tem uma enorme fonte de amor interior, e quando permitimos que ela 
se manifeste, ela fl ui de nós. É uma fonte inesgotável. Pense em todos 
que você encontrou hoje, ou pense nas pessoas que são especiais a 
você. Deixe o amor fl uir do seu coração para estas pessoas. Sinta o 
seu coração se abrindo agora. E ainda que ele esteja aberto, deixe-o 
abrir mais. Lembre-se: o coração trabalha de duas maneiras. Você não 
somente dá amor, mas também o recebe. Deixe o amor entrar. Permita-
se sentir pleno. Mova-o em sua mente, de coração a coração, de mão 
a mão. Enquanto ele circula mais, mais e mais, sinta este círculo de 
amor. Diga a si mesmo todas as manhãs ao se levantar: Hoje eu dou 
amor e hoje eu recebo amor. Que este seja a chama que possa carregar 
em seu coração. E assim é. - Louise Hay

Música Sertaneja
Divulgação


