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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
QUARTA 18 de julho de 2018. Dia de São Frederico de Utrecht, Santa 
Maria de Galícia, São Estácio, São Arnolfo, São Francisco Solano e Dia 
do Anjo Mihael, cuja virtude é a harmonia. Dia Nacional do Trovador, 

e Dia Mundial dos Veteranos de Guerra. Hoje aniversaria Wagner 
Montes, apresentador de televisão brasileiro nascido em 1954, o ator 
Vin Diesel que faz 51 anos, o cantor e ator Conrado nascido em 1970 
e o ator Chace Crawford faz 33 anos.

O nativo do dia
O nativo do Câncer deste dia e grau encontra sua felicidade fazendo 
outros felizes. Ponderado, inteligente gosta de buscar conhecimento. 
Capaz, trabalhador e responsável pode alcançar posições de autoridade. 
Tem forte senso para negócios, o que o pode levar a trabalhar com sucesso. 
Funciona bem nas atividades comunitárias e têm um apreço particular 
pelas crianças e pela vida familiar, constituindo famílias relativamente 
grandes. Interessa-se muito pela relação a dois. É normalmente a partir 
daí que amadurece suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

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

Esta quarta é o sétimo dia da lunação. A Lua em Libra fi ca em mau aspecto com Saturno deixando o astral um 

pouco pesado de manhã cedo. Saturno nos lembra dos compromissos e responsabilidades, mas não podemos 

deixar as cobranças e o cansaço interferir no nosso estado de espírito. Como a Lua faz um aspecto positivo com 

Marte retrógrado, será possível reverter as emoções negativas através de ações empreendedoras, atividades físicas, 

principalmente as coletivas e também solucionando problemas com o apoio de grupos e na comunidade.
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Analise bem qualquer situação 
fazendo o julgamento acertado e de-
dicando-se ao que é mais importante. 
Como a Lua faz um aspecto positivo 
com Marte retrógrado, será possí-
vel reverter as emoções negativas 
através de ações empreendedoras, 
atividades físicas, principalmente as 
coletivas. 94/794 – Vermelho.

Seja mais entusiasmado e mais ágil 
em seus argumentos. É um dia em 
que os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
destaque e trarão reconhecimento. 
Nesta quarta não faça pouco dos ou-
tros ou se arrependerá desta atitude. 
18/118 – Branco.

Com Marte ainda voltando atrás, 
resolva o mais difícil solucionando 
problemas com o apoio de grupos 
e na comunidade. Dedique-se, tire 
até um tempo para se aprimorar e 
conhecer mais a fundo os assuntos 
que lhe interessa. Um dia para ser 
dedicado ao julgamento acertado. 
56/956 – Amarelo.

A Lua em Libra fi ca em mau aspecto 
com Saturno deixando o astral um 
pouco pesado de manhã cedo. Cuide 
melhor de si mesmo do seu ambiente 
e da intimidade. Seja direto, use de 
lógica em tudo que fi zer, agindo com 
prudência e honestidade. 84/184 
– Verde.

No período da tarde as comunicações 
fi cam mais fáceis, bem como viagens 
e passeios. Prepare-se para executar 
os planos que estão sendo prepara-
dos para depois do aniversário. Mas 
cuidado, o apelo à sexualidade pode 
se manifestar de forma exagerada. 
73/673 – Amarelo.

Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Não deixe 
que os problemas o desanimem 
nesta fase mais delicada do ano 
que hoje começa. O Sol indo para 
Leão na próxima semana aumenta a 
meditação e a refl exão, fazendo com 
que encontre soluções positivas. 
88/788 – Verde.

O momento é bom para começar coi-
sas novas e aproximar-se de pessoas 
dando início a novas relações. Precisa 
concentrar-se nas tarefas do dia a 
dia e fazer tudo que seja benéfi co 
ao organismo. A lentidão no agir 
diante de exigências ocorre devido a 
tendência à refl exão. 35/435 – Cinza.

À tarde e à também noite serão 
ótimas para atividades físicas e 
para tomar iniciativas. Saturno nos 
lembra dos compromissos e res-
ponsabilidades, mas não podemos 
deixar as cobranças e o cansaço in-
terferir no nosso estado de espírito. 
44/644 – Violeta.

Como a Lua faz um aspecto positivo 
com Marte retrógrado, será possí-
vel reverter as emoções negativas 
através de ações empreendedoras, 
atividades físicas, principalmente 
as coletivas e também solucionando 
problemas com o apoio de grupos e 
na comunidade. 59/759 – Verde

Os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
a força realizadora que aumenta o 
senso de oportunidade. Faça aquilo 
que exija prudência e honestidade e 
os assuntos ligados a fi nanças.  Afi r-
me-se e consiga aquilo que deseja. 
48/348 – Azul.

Execute suas atividades com boa 
disposição, esperança e determi-
nação. Mergulhar em tarefas que 
envolvam assuntos que nos são 
apaixonantes dará muito certo. 
Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Muita força 
e pioneirismo nos atos e pensamen-
tos. 66/566 – Cinza.

Sonhe alto, mas faça alguma coisa 
nova, até saia da rotina para que 
se sinta mais seguro. Os assuntos 
ligados metais e as atividades mili-
tares serão muito mais importantes 
nesta metade de semana. Prepare-se 
para realizar viagens e manter novos 
contatos. 87/387 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para o namorado ser fi el: Pegue uma camisa dele, 
fi ta preta, uma pedra e fi o de seu cabelo. Sem ele 
perceber, corte um pedacinho do tecido da camisa 
do seu namorado e, usando a fi ta preta, amarre o 
pedaço de tecido numa pedra, juntamente com um fi o 
de cabelo seu. Jogue esta pedra num rio bem fundo 
e nunca será traída por ele.
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3/ear — mat — ola. 4/egeu. 5/olmos — rehab — teipe. 21/apresentadores do oscar.

ágina 8

Refl exões
Dinos 

O projeto de entretenimento educativo 
para toda a família traz um megashow de 
dinossauros em tamanho real em perfeito 
movimento e uma exposição interativa. No 
total, Dinos Experience traz ao público 
mais de 25 dinossauros, entre eles 15 
espécies diferentes, que ajudam a contar 
como viviam, como se alimentavam e como 
se defendiam dos temíveis predadores. 
Exposição Interativa,  seguindo o caráter 
educativo de Dinos Experience, o projeto 
conta ainda com uma área expositiva na 
qual as crianças poderão aproveitar uma 
Área de Escavação, em que entenderão 
melhor o trabalho de paleontólogos na bus-
ca por fósseis. No mesmo local os visitantes 
terão uma experiência em uma fl oresta, 
com as mais variadas espécies, réplicas 
de esqueletos, e poderão interagir com 
dinossauros que andarão pelo público.

Serviço: Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970, Pi-
nheiros. Quintas e Sextas às 20h, sábados às 18h e às 20h 
e aos domingos às 16h e às 18h. Ingresso: a partir de R$ 
72 (para 3 pessoas). 

Nota
Bruno Del Rey acaba de lançar “Começou 

Tem Que Ter Fim”. Gravado quase que 
inteiramente ao vivo, com equipamentos 
analógicos e instrumentos vintage, o se-
gundo EP do artista inspira-se na estética 
sonora e visual dos anos 50 e 60, incluindo, 
de maneira direta, o soul americano e a 
música brasileira desse mesmo período. 
Composto por 3 tracks completamente 
autorais, mini álbum conta com a produ-
ção musical de Augusto Passos - também 
baixista de Thiago Pethit. A mixagem e 
masterização é de Dudinha Lima. Abrindo 
o disco, a faixa-título “Começou Tem Que 
Ter fi m” é autobiográfi ca. Na sequência, a 
ensolarada “Escape From Romance” abre 
espaço para um novo amor pintando no 
ar, daqueles que, por mais arriscado que 
seja, não podemos deixar de viver. Por fi m, 
“A Pia” escancara a percepção do fi m imi-
nente. É sobre sentir-se impotente frente 
ao desenrolar dos problemas e todos os 
sentimentos, bons e ruins, afl orados a partir 
disso. Ouça aqui:( https://bit.ly/2JU12xy). 

Fábulas
O espetáculo “Cordel Fabuloso ” tem como 

mote as Fábulas de Esopo e se utiliza de uma 
simbologia particular para apresentar ao 
público inesquecíveis ensinamentos morais, 
através de muita diversão. A peça tem início 
com a história de Cora e Nina, duas garotas 
que precisam transportar um baú repleto de 
contos. No decorrer do caminho, percebem 
que já não suportam tamanho peso e decidem 
dividir algumas das fábulas com a plateia, 
a fi m de facilitar o transporte da bagagem. 
Essa proposta oferece ao espectador uma 
apresentação lúdica e mágica, onde cada 
história é uma surpresa, que encanta e leva à 
refl exão ao mesmo tempo. A montagem, feita 
em estrutura de Cordel, traz características 
típicas como as cores e rimas, aliadas à iden-
tidade do Grupo Careta, que é a irreverência 
e a comédia, além de um belíssimo cenário, 
fi gurinos coloridos, a atuação brilhante de 
cada artista e a habilidade de inserir o público 
em um mundo de fantasia.

Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 3868-2535. 
Sábados (21 e 28) às 16h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Contação de 
histórias

Acompanhar a vida de uma 
simples folha de plátano, desde o 
seu nascimento até a chegada do 
outono, quando ela deixa a árvore 
para sempre. Em síntese, esta é a 
proposta do livro “A Última Folha” 
(Editora Insight, 40 págs.), de 
Adriana Barretta Almeida, com 
ilustrações de Rosangela Grafetti, 
que será lançado. No evento a au-
tora autografa a obra e conversa 
com o público, além de realizar 
uma Contação de Histórias, dan-
do vida aos personagens do livro. 
Em seguida, será realizada uma 
Ofi cina de Frottage de Folhas, 
técnica de desenho que transfere 
texturas para o papel. Os parti-
cipantes terão a oportunidade 
de observar as linhas, formas e 
texturas das folhas de árvores e 
compor trabalhos artísticos com 
seus desenhos. 

 
 Serviço:  Livraria NoveSete: R. França 

Pinto, 97, Vila Mariana, tel. 5573-7889. 
Sábado (28) às 15h. Entrada franca.

Marcelle Barreto e Angela Coltri.

Com repertório de música instrumental em home-
nagem às mulheres que se destacaram na história da 
música brasileira e internacional, Chiquinha Gonzaga 
(Atraente e Corta-Jaca), Lia de Itamaracá (Minha Ci-
randa e Quem me deu foi Lia), Lea Freire (O sorriso do 
gordo e Vatapá), Aretha Franklin (Respect e Amazing 
Grace), Ella Fitzgerald (Summertime), dentre outras, o 
show apresenta arranjos inéditos elaborados a partir de 
elementos acústicos e eletrônicos. Com Marcelle Barreto 
e Angela Coltri.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505. Sexta (20) às 19h. 
Entrada franca.

Cena do musical “O Som e a Sílaba”.

“O Som e a Sílaba” 
com texto e direção 
de Miguel Falabella, 
foi concebido 
especialmente para 
Alessandra Maestrini 
e Mirna Rubim, duas 
cantoras atrizes com 
registro lírico

O espetáculo  conta 
a estória de Sarah 
Leighton, uma jovem 

com diagnóstico de autismo 
altamente funcional, uma 
savant, com habilidades es-
pecífi cas em algumas áreas, 
entre elas a música, e sua 
relação com Leonor Delise 
(Mirna Rubim), sua profes-
sora de canto. A música vai 
unir essas duas mulheres e 
esse encontro mudará a vida 
de ambas.Sublime, tocante, 
emocionante, ri muito, de 
arrepiar... São alguns dos 
principais comentários que 
se ouvem ao fi nal do musical, 
ou que chegam pelas redes 

“O Som e a Sílaba”

sociais, do público maravi-
lhado com o espetáculo, im-
pressionado com as vozes de 
Alessandra Maestrini e Mirna 
Rubim. Recheado com árias, 

duetos e trechos de óperas, O 
Som e a Sílaba celebra o mis-
tério da mente humana, com 
um texto terno, engraçado e 
comovente. Com Alessandra 

Maestrini e Mirna Rubim.
 
Serviço: Teatro VIVO, Av. Dr. Chucri 

Zaidan, 2460, Morumbi. Sexta (20). sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 18h. Ingres-
sos: R$ 50.
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Instrumental
Daniele Logarinho

Dons
“Nossos dons e talentos 
são manifestações do nosso 
propósito na Terra. Eles são 
expressões do Amor. São 
nosso tesouro espiritual. 
Mas, é lamentável que al-
guns tenham esquecido 
do seu próprio tesouro. 
O ser humano foi tão se-
veramente reprimido que 
deixou de expressar seus 
dons naturais. Ele deixou 
de ser natural e passou 
a ser aquilo que agrada 
à família e à sociedade. 
E assim ele passa a vida 
buscando remédios para 
curar os sintomas causados 
pelo esquecimento de si 
mesmo.”

Sri Prem Baba


