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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 05 de Setembro de 2018. Dia de São Lourenço Justiniano, São 
Bertino, São Eudócio, São Herculano, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude 
é a justiça. Dia da Amazônia, Dia da Juventude Brasileira, Dia do 

Ofi cial de Justiça, e Dia do Farmacêutico. Hoje aniversaria a atriz 
Raquel Welch que faz 78 anos, o ex-jogador e técnico de futebol Leonardo 
que faz 49 anos, a dançarina e atriz Quitéria Chagas nascida em 1980 e o 
ator, músico e comediante Marcelo Adnet que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é franco e aberto possui bom coração 
e senso comum. Tem necessidade de estar sempre aprendendo e se aperfei-
çoando. É amigável, agradável e charmoso, tem desejo de liberdade e alma 
aventureira.  Quer sempre proteger os mais fracos, ou a cuidar de tudo o que 
se torna mais frágil na natureza, como as plantas ou animais tomados por 
parasitas, por exemplo. É muito comum que não saia de casa e permaneçam 
morando com os pais. Apesar de ter bom raciocínio analítico, costuma utilizar 
conceitos religiosos recebidos em casa para analisar seus problemas e superá-los.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte: 
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quarta é vigésimo quinto dia da lunação. Lua faz bons aspectos com o Sol e Netuno pela manhã para fi carmos 

mais compreensivos e empáticos. Durante a tarde a Lua faz um bom aspecto com Júpiter que traz mais confi ança 

e amorosidade. À noite podemos fi car tensos e agitados. A Lua forma um mau aspecto com Plutão que pode trazer 

disputas de poder e maior pressão emocional. Mercúrio ingressa em Virgem e até o dia 22 de setembro a comunicação 

vai fi car mais prática e direta. Período muito bom para o trabalho, estudos e para o aperfeiçoamento profi ssional. 
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O Sol em Virgem torna o período 
ótimo para corrigir e manter o 
equilíbrio e a estabilidade no coti-
diano. À tarde, há maior integração 
entre propósitos e atividades. Neste 
comecinho de Lua minguante é bom 
para se livrar daquilo que já não dá 
mais. 95/695 – Cinza.

Dedique mais carinho pela pessoa 
amada, amigos e familiares. Um mo-
mento para aprimorar gestos, caráter 
e vocações. O cuidado com a saúde 
deve ser redobrado e qualquer pro-
blema tratado imediatamente para 
não se tornar crônico. 82/382 – azul.

Mantenha a sua fé diante de alguns 
acontecimentos negativos que 
podem ser superados através da de-
terminação e coragem. Ser amável é 
a expressão do momento.  Sabendo 
manter a calma irá conseguir reali-
zar tudo o que deseja antes do que 
pensa. 65/365 – Branco.

O Sol em Virgem promete muita 
felicidade no lar junto de pessoas 
que ama e da família. O bom gosto, 
o apuro na avaliação e a maneira 
elegante nos gestos aparecem. Use 
sua sensualidade com a pessoa 
amada, conquiste amigos e até um 
amor. 88/288 – Amarelo.

Ainda esta semana poderá tomar 
decisão importante e intermediar 
alguma situação de seu interesse. 
Durante a tarde a Lua faz um bom 
aspecto com Júpiter que traz mais 
confi ança e amorosidade. Período 
muito bom para o trabalho, estudos e 
para o aperfeiçoamento profi ssional. 
64/764 – Amarelo.

Continua muito envolvente e caren-
te de atenção dos demais. Saia da 
rotina para melhorar o seu astral, 
depois do aniversário faça viagens. 
Tem boas chances de encontrar 
um rumo na vida através da boa 
capacidade de se comunicar junto 
de quem convive. 21/421 – Verde.

Pode tentar convencer alguém 
usando argumentos, mas sem ser 
radical e impositivo. O dia é bom para 
reativar a relação pessoal e sexual. 
O fi nal da noite desta quarta vai dar 
percepção aguçada e grande poder 
de análise para resolver situações. 
59/359 – Verde.

Ser amável é a expressão do momen-
to. Seu modo de agir vai trazer bons 
frutos, desde que faça aquilo que 
está pensando. Use de zelo e corrija 
aquilo que não está certo em sua 
vida. Terá um bom apoio emocional 
à noite que dará um ótimo poder de 
análise. 45/544 – Azul.

Você é quase sempre um bom admi-
nistrador, mas às vezes o pessimismo 
atrapalha e impede que seja bem-
sucedido. Precisa estar consciente 
de seu poder de liderar e atingir suas 
metas. Mantenha contatos importan-
tes e mude seus sentimentos antes 
que sofra por eles. 87/787 – Verde.

Haverá falta de paciência com de-
talhes e isso pode provocar erros 
que trarão arrependimento. Evite 
atitudes radicais e que imponham 
uma opinião própria. Vai vencer obs-
táculos se persistir mais um pouco. O 
tempo será seu aliado, saiba esperar 
à hora certa.  81/981 – Azul.

A Lua forma um mau aspecto com 
Plutão que pode trazer disputas de 
poder e maior pressão emocional. 
A boa sobriedade restabelece a 
disciplina e o uso de autoridade 
para colocar ordem nas coisas no 
fi nal do dia. Terá percepção aguçada 
e grande poder de análise. 34/834 
– Branco.

Pense bem antes de tomar decisões. 
Nada de pressa nesta fase, pois nem 
tudo vai sair como foi planejado. 
É a fase mais negativa do ano que 
só termina depois do aniversário. 
Deixe tudo para iniciar somente 
após o novo ano astral começar. 
78/378 – Azul.

Simpatias que funcionam
Acabar com o desânimo: Às 5 horas da tarde, acenda 
três velas vermelhas em um prato, com cuidado para 
não se queimar. Ao lado, coloque um copo com água 
e um vaso com três rosas vermelhas. Faça uma prece 
pensando positivamente em como sua vida vai melhorar. 
Jogue os restos das velas no lixo quando terminarem de 
queimar. Tome a água do copo e coloque o vaso em seu 
quarto próximo à cabeceira de sua cama, deixando lá até 
as primeiras pétalas caírem. Depois, termine de tirar as 
pétalas e jogue-as em um jardim ou vaso com fl ores. O 
copo, o prato e o vaso devem ser lavados e us ados como 
de costume. Os restos da rosa devem ser jogados no lixo. 
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CEC
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POEDEUOI
ECADENATA

TRADICIONAL
VACUONASI

ACORGEND
AMARGURADA

GERAROASEDE

(?)
espiritual,
crença do 
xamanismo

Organiza-
dor de ex-
posições
artísticas

Garantia
da relação
médico-
paciente

Renata (?), 
apresenta-
dora de “Jo-
go Aberto”

Tipo de ter-
reno peri-
goso para 
construções

O 
indivíduo

“pra baixo”

Ente como
o Shrek
(Cin.)

West (?),
bairro tu-
rístico de
Londres

Cada item
do Código
de Hamu-
rabi (Hist.)

(?) moral,
motivo de
processos 
trabalhistas

Indústria
(abrev.)

Formato
aproxi-

mado do
Atlântico

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

São
traçadas
pelo GPS

Tornar-se 
ultrapas-

sado

(?) para
trás:

recuou

O ensino
que priori-
za a aula
expositiva

Nutriente 
encontrado

no leite
(símbolo)

Palácio
Rio (?), 
museu 

manauense

Oswald de
Andrade,
poeta de 

“Pau-Brasil”

Sensação
comum 
em dias
quentes

Assim, em
espanhol

Érbio
(símbolo)

Saudação
cordial
Abacaxi
(Bot.)

Gordura
do leite
Inchaço 

de gânglio

Arco, 
em francês

Um, em
italiano

Escola literária que
teve Émile Zola 

como um de seus
expoentes

Arrependi-
da (fig.)

Dar 
origem a

Embalagem a (?):
conserva a comida

consumida por
astronautas

Princípio da (?): obri-
ga o respeito à lei

Marca cultural e
religiosa brasileira 

A arte de Maria Callas
e Plácido Domingo

Que não é
vaidosa

Rio
italiano

Ponderada
(fig.)

Mamífero
galhado

A pessoa 
desprovida

de ética

Que teve suas células mortas
removidas (a pele)

“Nacional”,
em BNDES

Súplica

Cair doente

Onde
está?
(red.)

3/arc — así — end — fan — uno. 5/negro. 6/animal. 11/tradicional.
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Infantil
A Palhaça Rubra apresenta 

seu show de variedades musi-
cais interativas. Interpretada 
pela musicista, arte-educadora, 
diretora e escritora Lu Lopes, 
palhaça há 26 anos, as apre-
sentações da Palhaça Rubra 
misturam improviso e trazem no 
repertório alguns dos maiores 
hits de sua carreira como, Eleva 
o Tórax, Miniminimá, Planta Seu 
Pé no Planeta, entre outros. 
Acompanhada por  Álvaro Lages 
(guitarra) e o Danilo Dal Farra 
(bateria) as canções ganham a 
interpretação excêntrica e pe-
culiar da artista, que acrescenta 
sua digital bem humorada e 
poética. A plateia acompanha a 
palhaça em coreografi as condu-
zidas. Também há espaço para 
muita improvisação.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Sábado (08) e domingo (09) às 
15h. Ingressos: R$ 40 e R$ 60.

Língua natal
Neste show Ritchie vem acompanhado pelo grupo Blacktie (Fábio 

Tagliaferri, Mário Manga e Swami Jr. e Tuco Marcondes, em participação 
especial), o mesmo com quem gravou o álbum Old Friends: The Songs 
of Paul Simon, lançado em Julho de 2016. O show tem percorrido várias 
cidades e o álbum se esgotou em seis meses. O CD foi indicado ao Prêmio 
da Música Brasileira,  língua estrangeira. O cantor e compositor inter-
preta músicas do repertório de Paul Simon, canções como The Sound 
of Silence, 50 ways to leave your lover, Mrs. Robinson e Bridge over 
Troubled Water. Os arranjos são impecáveis e geniais. Ritchie mostra 
sua voz em sua língua natal.

Serviço: Tupi or Not Tupi, R. Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sexta (07) às 
21h. Ingresso: R$ 80.

Nota
Faltando pouco menos de um 

mês para o lançamento de seu 
novo DVD ao vivo, produzido pela 
Circuito Musical, Toquinho apre-
senta o vídeo da música “Tarde 
em Itapoã”. O clipe foi extraído do 
registro que chega às lojas em CD 
e DVD no fi nal de setembro pela 
gravadora Deck. A gravação con-
tou com a participação do cantor 
Paulo Ricardo. Comemorando seus 
50 anos de carreira, o registro foi 
feito durante um show especial no 
Teatro WTC (São Paulo), em março 
de 2016. Nele estão os maiores 
sucessos do instrumentista, cantor 
e compositor interpretados ao vivo. 
O repertório é composto por 14 
músicas, que transitam em dife-
rentes fases dessas cinco décadas. 
Toquinho foi acompanhado pelos 
músicos Ivâni Sabino (baixo), Pepa 
D’Elia (bateria), Nailor Proveta 
Azevedo (clarinete e sax alto) e 
Guga Machado (percussão). Para 
assistir : (www.youtube.com/wat-
ch?v=Y-H8X-8mYy8).

Elenco de “Refúgio”.

Sem nenhum motivo aparente pessoas começam a ir 
embora, sem explicações. Parecem ter sido sequestradas 
ou mortas, mas nada é muito claro. Uma mulher procura 
entender o que está acontecendo, seu marido a acompanha 
nesta busca. O mundo ao redor deles caminha para uma 
completa desestruturação, e ela mergulha cada vez mais 
em uma angústia sem solução onde o suspense é cada vez 
mais crescente. O clima de mistério permeia o espetáculo 
“Refúgio”, de Alexandre Dal Farra, que volta em cartaz para 
temporada em 12 de setembro. Na trama, nada se explica 
completamente. A linguagem lacunar das personagens 
não se deve às suas características psicológicas, mas sim a 
uma indefi nição objetiva da própria realidade. A peça fl erta 
com o ambiente do Cinema Noir de diretores como Alfred 
Hitchcock e com o Teatro do Absurdo de Samuel Beckett. 
A ideia é explorar em cena duas concepções diferentes 
de refúgio para discutir a desestruturação simbólica do 
cotidiano. Com Fabiana Gugli, Marat Descartes André 
Capuano, Carla Zanini e Clayton Mariano. 

 
Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 4003-1212. 

Terças e quartas às 19h30. Ingresso: R$ 50. Até 3/10. 

Com direção de Duda Maia, adaptação teatral do livro que rendeu à autora Adriana Falcão uma 

indicação ao Prêmio Jabuti conta história de amor e separação entre uma menina e um passarinho.

A bem-sucedida 
adaptação teatral do 
livro infantojuvenil
“A Gaiola”, de Adriana 
Falcão, que foi 
indicada pela obra 
ao Prêmio Jabuti de 
Literatura em 2014 
volta para mais uma 
temporada a partir do 
dia 08

Trata-se de uma peça 
que conta uma histó-
ria de amor e separa-

ção entre uma menina (Ca-
rol Futuro) e um passarinho 
(Pablo Áscoli) que cai ferido 
na varanda de sua casa. Ela 
passa a cuidar do passarinho 
e eles se apaixonam. Quando 
chega a hora da despedida, 
ele mesmo pede para que 
ela o prenda em uma gaiola. 
Certo dia, a menina flagra 
o pássaro encantado com a 
beleza do dia lá fora e uma 

“A Gaiola”

G
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crise se instaura entre os 
dois. A tentativa de aprisio-
nar o amor é inútil e os dois 
chegam a uma importante 
conclusão. “É uma história 

que aborda temas delicados, 
mas fala também de reinven-
ção e novas possibilidades, de 
uma forma lúdica, carregada 
de humor e lirismo”, define a 

autora. Com Carol Futuro e 
Pablo Áscoli. 

Serviço: Teatro Vivo, Av. Doutor Chucri 
Zaidan, 2460, Morumbi. Sábados e domingos 
às 15h. Ingresso: R$ 40. Até 30/09.

Mistério
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Ternura

É tão sutil e importante, que alenta a vida. Muitas criaturas a ne-
gam, porém não a dispensam. Tímida, faz-se quase imperceptível, 
todavia emoldura e mimetiza quem a doa, quem a recebe. Trans-
parece num olhar, como uma estrela num céu atapetado de astros; 
exterioriza-se, num sorriso como uma canção tocada numa harpa 
à distância; irradia de uma palavra, qual o vôo de uma ave grácil 
no espaço azul; dilata-se, num silêncio qual solau interrompendo 
uma melodia trazida pela brisa; fala sem voz, atua sem mão, brilha 
sem luz... Ternura é alma e é coração. Espontânea, não pode ser 
imposta; livre, não se expressa subalterna; santa, não corrompe, 
nem se corrompe. Faz muita falta a ternura na Terra! Não impõe 
interesses mesquinhos nem fi scaliza paixões. Brota como uma fl or 
que explode de um botão aos ósculos do Sol. A ternura propõe 
harmonia, e, quando chega, apazigua.  Emoldura a alma com o 
amor puro, fecundado nas santas intenções e descobrirás a ternura 
exteriorizando-se de ti e a ti retornando, por ser a mais forte ex-
pressão que traduz elevação do espírito. Se não vige assim eis que 
o sentimento nutrido está intoxicado: ainda não é amor. Ternura é 
bênção - frui-a sob a inspiração do amor que deves enternecer, a 
fi m de facilitar a quem amas.

(De “Heranças de amor”,
de Divaldo P. Franco, pelo espírito Eros)


