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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 31 de Agosto de 2018. Dia de São Raimundo Nonato, São 
Aristides, São Amado, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modés-
tia. Dia do Nutricionista. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Francis Hime que completa 79 anos, o ator Richard Gere que nasceu 
em 1949, a atriz Regiane Alves que faz 40 anos e a atriz Maria Flor 
que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa honesta, amável 
e que suporta com resignação as adversidades da vida. Força de 
vontade e determinação são também suas qualidades. Incansável, 
determinada quer progredir através do seu trabalho, de bases sóli-
das. Com sorte e determinação transforma suas ideias criativas em 
trabalhos lucrativos. Tem inspiração poética e artística e em geral 
uma memória e inteligência acima do normal. No lado negativo tende 
a provocar infelicidade ser levado ao desespero e sofrer derrotas e 
perdas em várias situações.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

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

Esta sexta é vigésimo primeiro dia da lunação. A Lua em conjunção com Urano transitando em Touro aumenta a 

coragem para inovar e como a Lua também faz um bom aspecto com Saturno em Capricórnio, será possível focar 

no que queremos realizar. O Sol em bom aspecto com a Lua traz clareza, vitalidade e também muito empenho 

para manifestar o que desejamos. O trabalho, as fi nanças ganham destaque, mas será importante ousar e buscar 

novas frentes de trabalho.
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Pela manhã a determinação é intensa 
e as decisões poderão ser tomadas 
com facilidade e fi rmeza. As fi nanças 
melhoram com a Lua em Touro na 
casa do dinheiro, podendo resolver 
situações materiais e fi nanceiras. 
Aproveite para realizar melhorias o 
seu ambiente. 55/355 – Verde.

Um desejo secreto pode se realizar, 
se começar a agir logo. De manhã 
aproveite para terminar tudo o que 
já iniciou e a tarde cuidada com a 
variação de humor. A noite promete 
ser de boas vibrações entre nossos 
propósitos e vontades. 43/443 – Azul.

Lua também faz um bom aspecto 
com Saturno em Capricórnio, será 
possível focar no que quer realizar. 
Muita afetividade no relacionamen-
to amoroso. Evite cometer extra-
vagâncias pela mudança de humor. 
Promova encontro com amigos no 
fi nal desta sexta. 12/312 – Cinza.

Os propósitos desejados estão sendo 
alcançados e isso vai trazer uma noite 
de paz e certeza dos rumos que a vida 
vai tomar. As confusões no trabalho 
logo serão resolvidas, desde que se 
decida a isso de manhã. Mantenha 
o equilíbrio no ambiente com a lua 
em Touro. 76/676 – Branco. 

O período é cheio de boas oportuni-
dades e grande motivação após o seu 
aniversário. Melhora muito a situação 
fi nanceira e o reconhecimento do seu 
talento. Terá soluções em assuntos 
novos, modernos e avançados. Fique 
perto do seu amor. 51/751 – Amarelo. 

Sol em seu signo acentua o seu inte-
resse pela vida e leva a contatos mais 
intensos. Aproveite para realizar via-
gens e mudanças programadas. Elas 
serão bem aceitas em seu ambiente 
após o aniversário. Comemore o dia 
se estiver começando hoje um novo 
ano astral. 19/119 – Verde.

Pode alcançar social melhor, rece-
bendo algum benefício inesperado. 
Resolve tudo que está pendente por-
que depois que o Sol estiver na casa 
doze, irá se isolar e fugir de situações 
difíceis. Por isso resolva tudo já até o 
começo de setembro, não deixe para 
depois. 55/255 – Vermelho.

Precisa manter suas emoções sob 
controle se surgir algum imprevisto. 
Neste começo de mês viverá situa-
ções muito positivas no trabalho. 
Atividades intensas e renovação de 
uma oportunidade. Não sofra devido 
a problemas futuros que podem nem 
se concretizar. 99/199 – Azul.

Elimine o que não for mais útil, livre-
se do que não serve mais, e receberá 
novos bens e objetos pessoais. De 
algo que não quer para quem usa. 
Cuide mais de você. Se por acaso 
erros e equívocos evite irritar-se. 
Há um aumento da sensibilidade 
que poderá provocar variações de 
humor. 89/689 – amarelo.

Lua em Touro  dá mudança de humor 
provocada pelos ambientes e pelas 
pessoas a sua volta. As atitudes egoís-
tas de sua parte podem difi cultar o 
convívio com familiares e amigos. 
Não pense muito para não perder 
uma boa chance. 77/377 – Azul.

O trabalho, as fi nanças ganham 
destaque, mas será importante 
ousar e buscar novas frentes de 
trabalho. Terá a ajuda de alguém 
para uma importante realização. É 
tempo de desenvolver ainda mais 
suas habilidades. Sua imaginação 
criativa ajudará a melhorar sua vida. 
55/755 – Branco.

Atitude um tanto passional será res-
ponsável por crise amorosa. Melhora 
o reconhecimento através de novos 
empreendimentos profi ssionais. Use 
sua mente mais objetiva e prática 
para aumentar suas chances. Com 
a Lua entrando minguante encerre 
situações e cuide do bem-estar. 
98/498 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Manter o amor: Precisa de um vidro de boca larga, 
pétalas de rosas de todas as cores, uma mecha dos 
seus cabelos, raspas das suas unhas e um objeto de 
uso pessoal do seu amor (pode ser uma meia, uma 
roupa fora de uso, etc.). C oloque tudo dentro do 
vidro, acrescente algumas gotas do seu perfume 
predileto e feche-o fi rmemente. Acenda uma vela 
vermelha e lacre a tampa do vidro com gotas da cera 
da vela derretida. Enterre esse vidro ao pé de uma 
árvore frondosa durante 21 dias. Retire e guarde o 
vidro num local onde não possa ser visto ou tocado 
por ninguém.
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Marca
sofisticada

3/don — emi. 4/evil — open. 5/eólia — fútil. 10/proliferar. 11/maxibrincos.
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A história de Os 3 Mundos se passa em um futuro não muito distante.

No palco, duas telas 
exibem elementos 
cenográfi cos 
com os quais os 
atores interagem, 
proporcionando ao 
público a sensação 
de assistir a uma 
animação em 3D

Inédita no Brasil, a técnica 
faz parte do espetáculo 
“Os 3 Mundos”, primeira 

peça escrita pelos premiados 
quadrinistas Fábio Moon e 
Gabriel Bá, que estreia dia 2 
de setembro.O enredo de Os 
3 Mundos se passa em um 
universo fi ctício, em um fu-
turo aparentemente distante, 
habitado por dois grupos anta-
gônicos. De um lado, o Culto da 
Serpente, liderado por Lache-
sis(Paula Picarelli), é formado 
por praticantes de kung fu que 
vivem no subsolo do metrô. 

Tulípa Ruiz

A cantora Tulipa Ruiz, acom-
panhada do irmão, produtor do 
trabalho e violonista Gustavo Ruiz 
Chagas e do baterista Samuel Fraga, 
se apresentam para lançamento 
do vinil de seu último disco ‘TU’. 
Tulipa Ruiz resolveu surpreender o 
público depois do sucesso alcançado 
por Efêmera (2010) e Tudo Tanto 
(2012), discos que lideraram as listas 
de Lançamentos do Ano, seguidos 
por Dancê (2015) e Grammy Latino 
como Melhor Álbum Pop Brasileiro 
fazendo de TU (2017) um trabalho 
de voz, violão e percussão. Samuel 
Braga, o baterista que acompanha 
Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz Chagas 
no show baterista-músico-produtor 
na cena paulistana desde 1998. 
Já acompanhou e gravou com os 
artistas Paula Lima, Max de Castro, 
Ed Motta, Marku Ribas, Criolo, Siba, 
Fernando Catatau, entre outros. 
Atualmente, está em turnê com 
Tulipa Ruiz e em paralelo com sua 
banda, Olympyc. No repertório do 
show, eles apresentam dez músicas: 
Terrorista del Amor, Game, Pedri-

Nota
Há pouco mais de 40 anos, João Gilberto apresentava um de 

seus mais importantes trabalhos, “Amoroso” (1977). O álbum, 
que refl ete a genialidade do cantor, compositor e violonista, é 
uma das obras mais admiráveis da música brasileira. Em outubro, 
a coleção “Clássicos em Vinil”, da Polysom, em parceria com a 
Warner Music, relança esse disco em vinil de 180 gramas.“A-
moroso” foi produzido por Helen Keane e Tommy LiPuma, com 
arranjos do maestro Claus Ogerman. Como colocado por Nelson 
Motta, o disco, “como todos os de João, é perfeito, mas é mais, 
porque é mais brasileiro e mais internacional” (Revista Bizz, 
edição 8, março de 1986). Nele estão seis faixas, incluindo uma 
em inglês, “´S Wonderful”, uma em espanhol, “Besame Mucho” e 
em italiano, “Estate”. Entre as nacionais, ele interpreta “Wave”, 
“Tim Tim por Tim Tim” e “Caminhos Cruzados”. João Gilberto 
traz nesse álbum sua inconfundível forma de tocar violão e 
uma interpretação bem brasileira, mesmo cantando em outras 
línguas. Mais informações  (www.lojapolysom.com.br/).

Grupo Tarancón

Lançamento do DVDTarancón ao Vivo em São Luís do 
Paraitinga. O trabalho registra canções da carreira do 
grupo Tarancón, inclusive do antológico disco 3 Lugares 
Diferentes, lançado em 1987. Com um repertório centrado 
no cancioneiro e folclore sul-americanos, há 45 anos, a 
banda cria uma ponte cultural entre a música brasileira 
e nossos povos irmãos, derrubando as fronteiras físicas 
e culturais pela diversidade musical. São 45 anos de his-
tória e nove discos lançados. A música do grupo explora 
os sons das matas amazônicas, dos pampas argentinos, 
dos altiplanos andinos e até do mar caribenho, grandes 
centros urbanos e pequenos povoados, com seus perso-
nagens e dramas, suas tradições e alegrias. Com, Emílio 
de Angeles (fl autas andinas, percussão e voz), Ademar 
Farinha (fl autas andinas, violão, charango e voz), Maetê 
Gonçalves (voz), Jorge Miranda (baixo, charango e voz), 
Jonathan Andreoli (bombo leguero e percussão), Natália 
Gularte (cajón, efeitos percussivos e voz) e Jica Thomé 
(percussão e voz).

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.2076-9700. Sábado 
(01/09) às 21h e domingo (02/09), às 18h. Ingresso: R$ 20.

“Os 3 Mundos”
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Do outro, Acônito (vivido por 
Thiago Amaral) lidera o Mundo 
das Máscaras por meio da força 
e do medo. Os dois líderes en-
tram em confronto ao defender 

círculos e crenças necessárias 
para a manutenção da ordem 
entre seus seguidores (Tamirys 
Ohanna, João Paulo Bienemann, 
Alice Cervera,Artur Volpi, Rafael 

Érnica e Luciene Bafa).

Serviço: Teatro do Sesi-SP (Centro Cul-
tural Fiesp), Av. Paulista, 1313. De quinta 
a sábado, às 20h e aos domingos às 19h. 
Entrada franca. Até 16/12.

Folclórico
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn.

Você é muito importante

Você é importante. Confi e que a sua vida tem um propósito e que 
você é digno.

Você está sendo chamado para um relacionamento mais profundo 
com você, com o seu Eu Superior e com os outros. Este é um momento 
de grande potencial de crescimento e a sua alma o está chamando 
para assumir o seu poder e mudar o seu relacionamento com você 
e com os outros. Quando você começar a ser o seu você autêntico e 
a viver a sua verdade, você terá um brilho sobre você que será visto 
e sentido nos níveis mais profundos e é esta mudança que ajudará o 
mundo a mudar. Quando você começa a deixar a sua luz brilhar, ela 
ilumina tudo ao seu redor e ilumina o caminho.

Saiba que é importante se ver primeiro nesta luz e você deve brilhar 
de dentro para fora. Acredite em si mesmo, pois você é imparável. 
Cuide dos seus pensamentos, de suas palavras e cuide bem de si mesmo 
no processo, e as suas ações sempre o levarão a um caminho melhor.

Pensamento para o dia: Saiba que você é digno e comece a amar 
mais o seu verdadeiro eu a cada dia, sem julgamento e com compaixão, 
como você faz com os outros. Ame-se, valorize-se e cuide de si mesmo. 
Torne-se mais confortável em sua própria pele em todos os níveis. 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Lançamento
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nho, TU, Desinibida, Algo Maior, 
Dois Cafés, Pólen, Pedra e a faixa 
bônus do vinil, a versão japonesa 
deQuando eu Achar, traduzida por 
Ryosuke Itoh.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505. Hoje (31/08) às 21h e sábado 
(01/09) às 20h. Ingresso: R$ 20.


