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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 22 de Agosto de 2018. Dia de Nossa Senhora Rainha, São 
Felipe Benício, São Timóteo, São Fabriciano, Santo André de Fiésole, São 
Mauro, e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia das Vocações 
Leigas, Dia Nacional do Folclore, Dia do Excepcional, e Dia do 
Supervisor de Educação. Hoje aniversaria o cineasta Ruy Guerra que 
faz 87 anos, o comediante Ary Toledo nascido em 1937, o ator Tarcísio 
Filho que nasceu em 1964, o ator Rodrigo Santoro que chega aos 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste último dia e grau é orgulhoso, prático e altamente 
intuitivo. Honesto, trabalhador, com capacidade para liderar tem uma 
personalidade carismática e profunda capacidade de compreender as 
pessoas. Tem boa disposição física, um coração bom e forte e uma vida 
social intensa. A imaginação é a sua principal ferramenta de trabalho, 
mesmo que se dediquem a atividades mais concretas. Em geral têm uma 
visão bem aguçada podendo dedicar-se a vida política. Na verdade o que 
mais o atrai mesmo é às relações íntimas. Reservado, se preocupa com o 
bem estar dos outros, mas nunca perde o seu jeito desconfi ado e realista.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. 
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra 
pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, 
infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-
lo, irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e 
ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em 
que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

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

Esta quarta é décimo segundo dia da lunação. Bem cedo a Lua faz um mau aspecto com Vênus que tende a difi cultar as relações 

e o contato com o lado feminino. Mas no decorrer da manhã, a  Lua faz aspectos positivos com Júpiter e Netuno que provocam 

maior leveza, confi ança e compreensão. Porém, ainda teremos que lidar com alguns confl itos que irão prosseguir nesta metade 

de semana. A Lua em conjunção com Plutão pode trazer à tona disputas de poder.  Tendência à manipulação das situações e 

difi culdade de relações. Será importante usar esse poder, essa força para a concretização das metas já traçadas. Não será bom 

mudar, mas levar adiante e perseguir o que desejamos no fi nal do dia.
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A Lua faz aspectos positivos com 
Júpiter e Netuno pela manhã, que 
provocam maior leveza, confi ança 
e compreensão. E isso dará bons 
momentos para encontrar soluções 
junto da família. Novas ideias po-
dem surgir, analise-as muito bem. 
81/681 – Cinza.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa nos assuntos 
pendentes. O momento é bom para os 
interesses fi nanceiros. Se começar a 
agir no fi nal da tarde poderá tomar as 
atitudes adiadas, obter soluções e ter 
surpresas agradáveis. 62/762 – Azul.

Bem cedo a Lua faz um mau aspecto 
com Vênus que tende a difi cultar 
as relações e o contato com o lado 
feminino. A insatisfação tende a 
afastá-lo de perto da família. A 
tarde irá encontrar saída para o que 
vem limitando as suas realizações. 
94/694 – Branco.

Na parte da manhã pode faltar 
clareza e há propensão à dispersão 
e até algum desânimo.  A Lua em 
conjunção com Plutão pode trazer 
à tona disputas de poder. Tendência 
à manipulação das situações e difi -
culdade de relações. Os sentimentos 
positivos a noite podem superar uma 
grande difi culdade. 83/383 – Azul.

Boa disposição para o trabalho e 
negócios fi nanceiros enquanto o 
Sol estiver na casa do dinheiro. Terá 
que lidar com alguns confl itos que 
irão prosseguir nesta metade de 
semana. A Lua em conjunção com 
Plutão pode trazer à tona disputas 
de poder.94/494 – Vermelho.

Muito cuidado para não destruir com 
suas atitudes o que estava sendo 
construído. Tendência à manipula-
ção das situações e difi culdade de 
relações. Será importante usar esse 
poder, essa força para a concretiza-
ção das metas já traçadas. Aguarde 
para comemorar o novo ano astral 
que vai chegar. 31/731 – Verde.

Novas ideias impulsionam os em-
preendimentos profissionais. À 
tardinha pode faltar clareza e há 
propensão à dispersão e até algum 
desânimo que precisa ser controla-
do.  Use sua mente mais objetiva e 
prática para aumentar suas chances. 
72/372 – Amarelo.

É hora de se buscar o bom debate 
e a discussão criativa. Não sofra 
antecipadamente por problemas 
que ainda não são reais e talvez 
nunca ocorram. A noite será de 
astral equilibrado pela infl uência 
da Lua ainda crescente , podendo 
encontrar soluções 31/931 – azul.

Ajude quem precisa, estenda a mão 
ao próximo e faça como a si mesmo. 
Se surgirem confusões por problemas 
pessoais e domésticos, mantenha a 
calma. Cuidado, o que está sendo 
construído por ser destruído facil-
mente pelo pessimismo e desanimo.  
45/345 – Branco.

As atitudes tomadas podem afastar 
as pessoas de seu convívio. Use de 
sentimentos nobres e evite o egoís-
mo que sempre atrapalha sua vida. 
Saiba agir para não perder uma boa 
chance que precisará de agilidade 
para ser inteiramente aproveitada. 
91/391 – Azul. 

Pela manhã pode haver enganos e 
confusões que deixa o começo do 
dia complicado e tira a certeza das 
coisas. Depois a Lua faz aspectos 
positivos com Júpiter e Netuno que 
provocam maior leveza, confi ança e 
compreensão.  No resto do dia deve 
desenvolver ainda mais suas habi-
lidades pessoais. 66/466 – Branco. 

Com o Sol esta semana na casa doze, 
a tendência é se isolar e fugir de 
situações difíceis. Evite diálogos, a 
comunicação fi ca complicada e pode 
tumultuar o relacionamento afetivo. 
Haverá maior capacidade de análise 
e concentração ao fi nal da tarde. 
88/488 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para evitar brigas com seu par: A meia-noite de uma 
noite de Lua Crescente, pegue uma folha de papel em 
branco e escreva, com caneta vermelha, seu nome, o da 
pessoa amada e seu pedido. Desenhe um coração em 
volta e mentalize seu amor e vocês felizes. Feito isso, 
coloque um bombom no meio do papel, dobre tudo, vá 
até a janela, levante o papel em direção à Lua e repita: 
Que minha felicidade e de m eu amor sejam eternas. 
Que o amor se renove sempre e as brigas acabem de 
vez”. Por fi m, enterre tudo num jardim ou num vaso 
com uma planta
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Infantil
Formada por Evandro Gracelli, Beth Amim, 

Mr. Nogara, Álvaro Faleiros e Luciano Noga-
ra, a Cia Vagalume compôs “Insetos no Céu” 
inspirada pela obra “O voo de Vadinho”, de 
Álvaro Faleiros e Fernando Vilela. O disco 
narra um dia na vida de um vagalume e sua 
paixão por uma faísca. Em cada página, 
Vadinho encontra outros insetos, como 

Cri-cris, o grilo; Bárbara, a barata; Milena, a 
minhoca; Mariana, a mosquinha de banana; 
Olga, a pulga; Lívia, a libélula; Marieta, a 
borboleta; Zizi, a muriçoca; Zito, o mosquito; 
e Totonho, o piolho. Vadinho interage com 
eles, em versos, e segue seu voo até que, ao 
longe, vê uma fogueira e uma faísca ilumina 
o seu coração. 

Serviço: Livraria Noesete, R. França Pinto, 97, Vila Mariana. 
Sábado (25) às 15h. Entrada franca.

Nota 
O Teatro Alfa está recebendo inscrição de projetos 

de espetáculos para compor o repertório da Temporada 
Família de 2019. Das propostas de peças recebidas, 
serão selecionadas 8 ou 9 que farão parte da progra-
mação no segundo semestre do ano que vem. Os pro-
jetos devem ser enviados para Teatro Alfa, a/c: Marcio 
Lourenço -Programação- Temporada 2019, Rua Bento 
Branco de Andrade Filho, 722, CEP: 04757-000, Santo 
Amaro – São Paulo – SP. Mais informações podem ser 
obtidas no (emailmarcio@teatroalfa.com.br ). 

Samba
O sambista Serginho Madureira, com participação 

especial de Moacyr Luz, interpreta composições 
próprias de seu primeiro CD, Deus É Quem Ilumina, 
lançado em 2001. Além da música-título, destaque 
para Mulher Bicuda, Sexta-feira, Labirinto, Muito 
Mais Que Perfeito, Malandro Já Nasce Malandro e 
Saudade, entre outras.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. 
Sexta (24) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Banda de noise-rock instrumental Cosmo Grão.

A banda de noise-rock instrumental Cosmo Grão apre-
senta músicas autorais do CD Cosmograma, lançado em 
2016, e do EP homônimo, além de composições inéditas. 
O trio é formado por Thiago Menezes na guitarra, Rafael 
Gadelha no baixo e Cássio Sales na bateria, cujo som se 
caracteriza pela dinâmica diversa de ritmos, explorando 
suas infl uências diretas que transitam do punk rock e 
grunge ao desenvolvimento de atmosferas sonoras que 
misturam psicodelia e noise. O repertório do show é 
formado pelas composições próprias: Bob Gordo, Cabeça 
II, Caramujo, Villa Verde, Tatooine,Alexandre Mapa, 13°, 
Noite Soberba, Salamanca e Chorume, entre várias outras.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (25) 
às 21h. Ingresso: R$ 20.

Orquestra Mundana Refugi.

A Orquestra Mundana 
Refugi apresenta 
repertório baseado 
no primeiro disco do 
grupo, o Sessões Selo 
Sesc #1, lançado no 
mês passado

As músicas executadas, 
que fazem parte do 
CD, são Ayacucho – 

tema tradicional mexicano, 
Trilogia – temas da Palestina, 
Irã e Andaluzia, Abertura 
Refugi, Mungu de cá, Por 
mar ser outro foi, Barquei-
ros do Rio, Samai Atlântico, 
Africanita, Close-up e Baião 
de Cinco. O grupo é compos-
to por vinte e um músicos 
vindos do Brasil, Guiné, Irã, 
Congo, Cuba, França, China, 
Palestina, Síria e Tunísia. 
Carlinhos Antunes, multi
-instrumentista que idealizou 
a orquestra, participa como 
diretor musical e também 
tocando instrumentos de 

Várias culturas

corda. O grupo apresenta te-
mas tradicionais da Palestina, 
Irã, Guiné, Congo e Brasil em 
arranjos inusitados, além de 

composições próprias.  Vozes 
e instrumentos como o kanun, 
acordeão, piano, violino, cítara 
chinesa, bouzouki e tantos ou-

tros dão vida a várias culturas.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095-9400. Quarta (29) às 21h30. 
Ingresso: R$ 30.
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O Terno

Rock
O trio paulistano de canção-rocknroll-pop-experimental O 

Terno  apresenta repertório com composições do seu terceiro 
álbum, Melhor do que Parece (selo Risco, 2016), e também ou-
tros sucessos da banda. Formado por Tim Bernard es (guitarra 
e voz), Guilherme d’Almeida (baixo) e Biel Basile (bateria), o 
som do grupo mistura canções, rock pop e experimental, des-
tacando-se pela esté tica autoral na qual as infl uê ncias e timbres 
sessentistas e contemporâ neos aparecem com originalidade. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (25) às 21h30. 
Ingresso: R$ 20.

Panama Filmes

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Simplicidade

“Na simplicidade aprendemos
que reconhecer um erro não
nos diminui, mas nos engrandece,
e que as pessoas não
existem para nos admirar, 
mas para compartilhar conosco
a beleza da existência.”

Roberto Shinyashiki


