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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
QUINTA 12 de Julho de 2018. Dia de São João Gualberto, São João 
Jones, São João Wall, Santa Epifânia, e Dia do Anjo Micael, cuja virtude é a 
fé. Dia do Engenheiro Florestal. Hoje aniversaria o ator e comediante Bill 
Cosby que completa 81 anos, a atriz Cláudia Alencar que nasceu em 1950, 
a atriz Cheryl Ladd que faz 67 anos e o cantor Netinho chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é dotado da capacidade de manter 
a calma e a visão das coisas durante as tempestades da vida. Inovador, 
compreensivo e sensível, também sabe usar tato e métodos de colabo-
ração para atingir os seus objetivos. Exerce esse talento com notável 
efi cácia nas atividades empresariais e comerciais. Otimista incorrigível 
costuma temperar essa característica com traços de bom senso. Um 
diplomata nato e muito popular em seus círculos de infl uência, tanto 
entre amigos, como no meio profi ssional. No lado negativo o sentimento 
de dúvida e desconfi ança, quanto a si mesmo, pode abalar a sua per-
sonalidade tranquila e os seus sentimentos positivos.

Dicionário dos sonhos
BARRIGA – Sua própria barriga: saúde. Sentir dores: 
perturbações em negócios. Barriga inchada ou grande: 
sorte aumentada. Barriga de gravidez: amadurecimen-
to. Ver barriga de outra pessoa: intrigas. Números de 
sorte: 04, 07, 38, 43, 47 e 51.

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

Esta quinta é o trigésimo dia da lunação. Vênus está em bom aspecto com Urano ajudando a usar a criatividade no amor 
e buscar o diferente na rotina para entendermos o lado brilhante da vida. A espontaneidade leva a novas oportunidades 
para as fi nanças e para o trabalho. O Sol em tensão com Plutão pode provocar alguma crise porque é preciso fazer cortes, 
eliminar o que não serve, deixar morrer para renascer e avançar para uma nova fase. A Lua em bom aspecto com Júpiter e 
Netuno traz conforto emocional, estimula a fé e a confi ança para nos lançarmos ao novo. A Lua em tensão com Plutão pode 
trazer contratempos, mas temos que nos manter fortes. Às 23h48 a Lua entra na fase Nova e dá início a lunação de Câncer. 
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Os desejos mais secretos podem 
se realizar através de um lado mais 
prático que ajuda a lidar com as ques-
tões e a tomar decisões. Aproveite 
para cumprir suas tarefas rotineiras 
e organizar tudo. Evite iludir-se com 
desejos impossíveis que provoquem 
decepções. 77/877 – Verde.

O dia aumenta a paciência e o ritmo 
se torna mais lento. Promova en-
contro com amigos e irá encontrar 
boas soluções para o que vem limi-
tando sua ação. Muita afetividade 
no relacionamento amoroso, embora 
mesmo assim, a insatisfação possa 
afastá-lo de do ambiente familiar. 
62/362 – Azul.

A valorização da intimidade faz as-
sumir novos compromissos, mas dá 
cobiça exagerada que leva a confl itos 
rápidos, passageiros. Resolva uma 
grande difi culdade na vida profi ssio-
nal. O convívio amoroso melhora até 
o fi nal a semana. 59/359 – Amarelo. 

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
e Netuno traz conforto emocional, 
estimula a fé e a confi ança para nos 
lançarmos ao novo. Surgem boas 
oportunidades e maior motivação no 
trabalho. Melhora muita a situação 
fi nanceira pelo reconhecimento do 
seu talento no trabalho. 50/950 – 
Branco.

O Sol indo para seu signo dia 23 
aumenta o seu interesse pela vida 
e pela sexualidade. Boa disposição 
para manter contatos intensos e 
profundos. Aproveite para realizar 
viagens e mudanças, sem receio. 
Faça renovação no ambiente so-
mente depois do aniversário. 83/483 
– Amarelo.

A Lua em tensão com Plutão pode 
trazer contratempos, mas temos 
que nos manter fortes. Melhora o 
reconhecimento em nova atividade 
profi ssional. Use sua mente fi ca 
objetiva e prática, terá boas chances 
de sucesso em curto prazo. 83/183 
– Verde.  

O Sol em tensão com Plutão pode 
provocar alguma crise porque é 
preciso fazer cortes, eliminar o que 
não serve, deixar morrer para renas-
cer e avançar para uma nova fase. 
Atividades intensas e renovação de 
uma oportunidade. Não antecipando 
problemas futuros. 48/448 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Júpiter 
e Netuno traz conforto emocional, 
estimula a fé e a confi ança para nos 
lançarmos ao novo.  Estará emo-
cionalmente afetuoso encontrando 
mais o prazer e a gratifi cação. Se 
surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, não se irrite 
facilmente. 36/336 – Azul.

As atitudes egoístas também geram 
rompimentos e afastam as pessoas 
de seu convívio. Não pense demais 
para não perder uma boa chance. 
Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos virão. Anime-se mais na relação 
intima e resolva tudo facilmente. 
35/335 – Marrom.

Sua imaginação criativa ajuda a me-
lhorar sua vida. Conte com a ajuda 
de seus amigos ou colegas para as 
realizações. É tempo de desenvolver 
ainda mais suas habilidades. O dia é 
muito bom para atividades que exi-
jam energia e maior disposição, prin-
cipalmente à tarde. 29/129 – Verde.

Vênus está em bom aspecto com 
Urano ajudando a usar a criativi-
dade no amor e buscar o diferente 
na rotina para entendermos o lado 
brilhante da vida. Aproveite para 
realizar melhorias no ambiente, até 
o fi nal do mês de julho. As relações 
sentimentais fi cam mais fi rmes. 
33/233- Branco.

Mudanças na posição social tendem 
a tumultuar a vida afetiva. Muito em 
breve alcançará uma posição bem 
mais estável no trabalho, até rece-
bendo algum benefício inesperado. 
Mudança de pensamento e decisões 
pensadas ajuda a superar crises 
amorosas e familiares. 67/367 – Azul.

Simpatias que funcionam Para encon-

trar o amor: 
Para essa simpatia de atração do amor será preciso uma 
imagem de Santo Antônio, uma maçã e um pouco de mel. 
Primeiramente, posicione a imagem de Santo Antônio 
embaixo de sua cama e deixe-a lá por 3 noites consecu-
tivas. Durante todas as noites, sempre que for se deitar, 
visualize seu corpo completamente cercado por uma luz 
rosa celestial. Peça a Santo Antônio que lhe ajude a en-
contrar um grande amor. Ao fi m da terceira noite, ou seja, 
na manhã do quarto dia, retire a imagem de Santo Antônio 
debaixo da cama e prepare um banho com as cascas da 
maçã e uma pequena colher de mel. Refaça mais uma vez 
seu pedido e não se esqueça de colocar toda sua fé nele.
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BANCO 51

IVM
NUAECRUA

AGNALDOC
LIRADOTE
EFMARIO
SOBERBA

TORAAGE
QUEMDAMAIS

ESABDOCAS

PARAISO
PANOMM

NABORIS
HUGOICO

COLESTEROL

Conjunto
das velas

da nau
(Mar.)

É usado
pelo

crupiê, no
cassino

Centro
turístico e
capital de
Alagoas

O texto com
partes

tristes e 
engraçadas

Instrumen-
to tocado
por Nero

Orgulho 
excessivo; 
arrogân-

cia

Forma da
madeira
usada na
jangada

Sem (?):
não

concordo
(gíria)

Parte larga
e revirada
do som-
breiro

Pergunta
frequente
em leilões

Saudação 
integralis-
ta (Hist.)

Cenário
do pecado

original
(Bíblia)

Botânica
(abrev.)

(?) Casoy,
jornalista

da RedeTV!

(?) alto: po-
de causar
doenças

cardíacas

Cidade do
Estado do

Ceará

Maior
rio suíço

Veste de
estudante

Opções de línguas es-
trangeiras do Enem

Qualquer
tecido

Victor (?),
escritor

Nome da
letra "G"

Aditivo de
drinques

Achar
graça

A índole 
da vilã

Líbero (?),
jornalista

A verdade
sem dis-
farces ou
retoques

(?) Rayol,
cantor

brasileiro

Antiga
exigência

para o 
casamento

Lavram
(a terra)

Habitat do
pirarucu

Cais do
porto (pl.)
O âmago;
o íntimo

Elemento
essencial
na síntese

de vita-
mina D

(Bioquím.)

3/aar. 4/hugo. 5/anauê — boris — docas. 6/badaró — velame. 11/tragicômico.
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O espetáculo 
“Alakazan - A Fábrica 
Mágica”, dirigido por 
Rosana Jardim, conta 
com performances 
de grande impacto e 
números circenses de 
báscula, contor ção, 
rola, malabares, 
monociclo, equilíbrio 
no arame, tecido 
aéreo, faixa e muita 
palhaçada

O espetáculo traz à 
cena o duelo entre 
os personagens Alan 

e Kazani, que disputam a 
atenção da pequena Ly, a 
já conhecida menininha do 
Circo dos Sonhos. Ly é uma 
criança curiosa, que toca e 
fotografa tudo ao seu redor. 
Em uma visita à Biblioteca, 
ela é surpreendida por Alan, 
que surge como num passe 
de mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando o 

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Roubo no circo 
O Circo das Fábulas está falido e Valentina, a camareira, 

tenta salvar o circo com suas ideias, porém, por não ser artista, 
não é ouvida. Mas a estória se transforma com a chegada de 
Lourenço e Ludovico, uma dupla de charlatões, que chegam 
para roubar o único bem precioso do circo e mudar o destino 
de todos da trupe.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. Sextas (13, 20 e 27) às 16h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

O espetáculo “A Arca de Noé” de Vinícius de Moraes 
e Toquinho, é um verdadeiro caso de amor da literatu-
ra, do teatro e da música popular brasileira. Vinícius 
escreveu poemas de espírito infantil para seus fi lhos 
e um dia resolveu transformá-los em música com a 
parceria de Toquinho. Dali para o teatro foi um pulo 
e “A Arca de Noé” com alguns de seus poemas mais 
famosos como “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e 
“São Francisco” transformaram-se em verdadeiros 
hinos cantado por crianças do Brasil inteiro. É uma 
verdadeira viagem pelo mundo encantado das rimas, 
da imaginação e da inteligência. Vinícius e Toquinho 
despertam no ouvinte (e espectador!) um desejo 
profundo pela leitura e uma admiração desenfreada 
pela música. Dar aos famosos poemas da dramaturgia 
brasileira um formato lúdico e encantador é o grande 
desafi o de qualquer encenador. Transportar crianças e 
adultos para um universo onde à harmonia da palavra 
com a música é que dá o tom e, ao mesmo tempo, 
despertar-lhes paixão pelo teatro é uma aventura 
artística do mais alto nível. Vinícius de Moraes é um 
dos maiores nomes da poesia brasileira e tem seu nome 
marcado defi nitivamente na história da MPB, junta-
mente com Toquinho. Deram com “A Arca de Noé” 

Palestra
Companhia de Teatro Helió-

polis promove palestra sobre 
justiça com o cineasta Cristiano 
Burlan, autor do documentário 
Mataram Meu Irmão. O evento 
tem mediação da jornalista e 
crítica teatral Maria Fernan-
da Vomero. No encontro, o 
cineasta faz refl exões sobre 
os sentidos e sentimentos de 
justiça durante o processo de 
realização do fi lme Mataram 
Meu Irmão. Na pauta estão 
ainda os temas: Sensação de 
impunidade e desejo de justiça-
mento (ou vingança) e Repen-
sar a justiça como exercício de 
imaginação política (e afetiva). 

 
 Serviço: Casa de Teatro Maria José de 

Carvalho, R. Silva Bueno, 1533, Ipiranga, 
tel. 2060-0318. Sexta (20) às 16h. Entrada 
franca.

“Amor & Pólvora” conta a estória de Sauí e Fábio. 
Melhores amigos na faculdade de direito, os dois se co-
nhecem desde os tempos de colégio, quando Fábio era 
alvo de bullying, tendo Sauí como seu principal algoz. 
Quase formados, os  dois planejam um golpe e forjam o 
sequestro de Fábio para conseguir algum dinheiro dos 
pais dele. Entretanto, algo não sai conforme o planejado, 
e tudo começa a ruir. Em meio ao caos, os amigos passam 
a limpo a sua relação complexa, cheia de confl itos. Com 
Beto Sargentelli e Nalin Júnior.

Serviço: Teatro Ruth Escobar,R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 30/08.

Beto Sargentelli e Nalin Júnior. 

Marcelo Guedes/Divulgação

“Alakazan - A Fábrica Mágica”

tablet de suas mãos. Encantada 
pelo livro, ela pede que ele 
leia a história, mas quando ele 
inicia, é interrompido por um 
som de sinos. Quando os dois 
procuram de onde vem tal som, 
surge Kazani, que transporta 
todos para a Fábrica Mágica, 
um universo fantástico onde 
tudo é possível. A cada badalar 
do sino e movimento das en-

grenagens, Ly é transportada 
para outro universo com novas 
atrações, sempre acompanha-
da pelo seu amigo Alan. Kazani 
não gosta da interação entre 
Alan e Ly e compete por sua 
atenção. Essa disputa irá se-
guir e se fortalecer até o último 
ato, onde ocorre o confronto 
fi nal, quando Ly conseguirá 
transmitir aos dois o poder da 

amizade e união, mostrando 
que é possível compartilharem 
suas habilidades, assim como 
os livros e os tablets, que com-
partilham seus conhecimentos 
com seus leitores.

 
Serviço: Av. José Pinheiro Borges, s/n, 

Itaquera, próximo ao Metrô Itaquera. Ter-
ças a sextas às 20h, sábados, domingos e 
feriados às 16h, 18h e 20h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 40. Até 29/07. 

Cena do espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica”.
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Energia
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba.. ... Que toda vida é animada por uma 
simples e fantástica energia, que é a essência de tudo o que 
existe -- inclusive você. Isso não é incrível? Agora, por essa 
essência ser quem você é e do que é feito, ela não pode, obvia-
mente, deixar você. Talvez não tão óbviamente, ela pode ser 
também maravilhosamente útil. Ela pode trazer paz para você 
em momentos de estresse, força em momentos de fraqueza, 
coragem em momentos de medo, sabedoria em momentos de 
confusão, perdão em momentos de raiva e amor em todos os 
momentos de sua vida. Tudo o que você tem a fazer é saber 
que isso é verdade, e será verdade para você agora mesmo.
Penso que isso é fantástico, você não?
Amor, Seu Amigo,
Neale Donald Walsch

“A Arca de Noé”

uma contribuição defi nitiva para o enriquecimento 
artístico e cultural das crianças brasileiras e sua arte 
permanece contemporânea e necessária. Com Edson 
Bueno, Jeff Bastos, Marvhem Hd,  Marcelina Fialho, 
Robysom Souza, Patrícia Cipriano, Joseane Berenda. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Bela Vista. Sábados 
(28/07 e 04/08) e domingos (29/07 e 05/08) às 16h. Ingressos: R$ 80. 
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