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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
SEGUNDA 24 de Setembro de 2018. Dia de São Geraldo de Esnad, 
São Germano, São Pacífi co, Dia de Nossa Senhora das Mercês e Dia do 
Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. Dia do Soldador. Hoje ani-
versaria o cineasta Pedro Almodóvar que chega aos 67 anos, a dançarina, 
apresentadora e atriz Sheila Carvalho que nasceu em 1973, o ator André 
Marques que faz 39 anos e o ator Spencer Treat Clark que nasceu em 1987.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é generoso, romântico combina 
carisma e liderança. Gosta do luxo de ambientes bonitos e precisa de 
estabilidade e ordem. Confi ável e justo tem habilidade para superar 
obstáculos e ser bem sucedido. É muito sensível ao sofrimento humano 
e dá muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de 
condições e oportunidades na vida. Sendo muito zeloso no que toca à 
sua própria moralidade, é principalmente sob o prisma da moral que vê 
o mundo. Freqüentemente é bastante altruísta e autoconfi ante. No lado 
negativo terá que superar a tendência de ser teimoso e centralizador.

Dicionário dos sonhos
JARDIM - Andar nele, ganhos inesperados. Bem 
cuidado, vida amorosa feliz e melhoria de posição. 
Malcuidado, difi culdades e perda de posição. Cuidar 
dele, aumento na família. Regar as plantas, bons ne-
gócios. Números da sorte: 20, 26, 43, 58 e 86.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso durante todo o dia em Peixes, até as 20h05 quando 
ingressa em Áries. Lua fora de curso desde cedo e durante o dia todo. Podemos estar fazendo alguma coisa sem o objetivo ou 
fi nalidade defi nida ou, ainda, lidando com pessoas que estejam assim. Por isso, os resultados não são animadores. É melhor 
se dedicar às atividades rotineiras, ao que já foi planejado anteriormente e ater-se aos assuntos sem relevância. As compras 
podem ser frustrantes: ou nos arrependemos, ou compramos produtos que não nos servem ou que apresentam defeitos. Não 
temos, durante toda a segunda o conhecimento instintivo das coisas que a Lua nos dá. Podemos nos sentir vagos e confusos. 
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A Lua Cheia ajuda tira o clima de 
serenidade, conforto e de prazer 
em seu ambiente. Certa fragilidade 
em compromissos mais sérios e a 
ampliação da busca pelo poder e 
pelo domínio aconselham a agir em 
parceria e fazer acordos. 36/636 – 
Branco.

Faça tudo com mais calma e passo 
a passo, sem pressa neste começo 
de semana. Todas as pessoas têm 
suas falhas e imperfeições, é pre-
ciso aceitá-las para corrigi-las. A 
estabilidade sentimental melhora 
e favorece a dedicação, o esforço e 
a intermediação e a comunicação. 
89/389 – Verde.

A criatividade dá o tom, os trabalhos 
em grupo serão mais estimulantes, 
bem como as ideias originais serão 
aceitas. Defi na suas metas prepare-
se para tomar atitudes e realizar 
mudanças, mas tenha cuidado para 
não provocar atritos devido a insegu-
rança emocional. 35/235 – Amarelo.

O Sol em Libra atinge a casa da família 
e faz seu espírito fraterno e apegado 
ao ambiente ir a mil. A autossu-
fi ciência e a autoconfi ança serão 
tendências que devem ser contidas 
neste começo de semana. Procure 
fazer contatos e prepare-se para 
projetos grandiosos. 82/882 – Azul.

Não valorize num relacionamento as 
palavras, mas sim as bases sólidas da 
relação. Os atritos ocorrem devido 
a imposições e a mania de dar a 
última palavra, querendo impor sua 
vontade. Exagerar agora pode ser 
perigoso. Faça tudo com calma e 
ponderadamente. 48/348 – Amarelo.

Deve estar ansioso para ver a conclu-
são de seus projetos, mas o momento 
exige paciência, determinação e 
constância. Mude seu rumo e assu-
ma novos compromissos. Acredite, 
conseguirá o que deseja preparando 
mudanças na sua principal atividade 
76/476 – verde.

Muita disposição para aquilo que 
vem sendo realizado. O dia é de 
intensidade emocional, controle-se 
para evitar qualquer impasse que 
tende a provocar perdas. Motivação 
e interesse pelas suas tarefas podem 
fazer você executá-las ainda melhor 
neste fi nal de mês. 55/355 – Cinza.

Se estiver longe do seu par, mande 
um recado e demonstre seus senti-
mentos, mas não provoque ciúmes. 
Quem anda só ou numa história 
infeliz deve ir a lugares diferentes 
e conhecer gente nova. Evite fi car 
irritado por coisas que não poderá 
modifi car imediatamente. 56/756 
– Azul.

O período é de renovação social 
com o Sol em Libra. A Lua em Pei-
xes aumenta a determinação para 
alcançar o que deseja. Depois das 
oito aproveite para realizar tarefas 
que exijam criatividade e esponta-
neidade e determinação. Força de 
vontade e muita disposição para o 
amor. 64/364 – Verde.

O Sol em Libra e leva a realização 
de seu plano mais louco, tipo tudo 
ou nada. Talvez ainda esteja um 
tanto impulsivo e precipitado ao 
tomar decisões, por isso tem que ter 
cuidado. Evite ser radical demais em 
qualquer situação, material ou social. 
42/442 – Amarelo.

A criatividade e as ideias originais 
serão bem aceitas. Agora ganha 
quem estiver à frente e puder ante-
cipar o que ainda está por vir. Estará 
mais ágil podendo quebrar a rotina e 
fazer coisas das quais irá mais tarde 
se arrepender. Por isso não exagere 
em nada. 55/255 – Verde. 

Cuidado com conversas e palavras 
maldosas causadas pela falsidade 
de algumas pessoas. Conte com a 
cooperação das pessoas para deci-
dir-se em apoiar ou não alguém se 
tiver alguma dúvida. Com o Sol em 
seu signo a vida social fi ca bem mais 
agitada. 92/292 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para realizar um sonho de consumo: Em um pedaço de 
papel branco, escreva seu nome de batismo, a data de seu 
nascimento e o pedido em forma de agradecimento, como 
se ele já tivesse sido realizado. Por exemplo: “obrigado por 
comprar minha nova casa onde vivo feliz e em harmonia 
constante”. Coloque esse papel dentro de uma caixa 
de papelão ou de madeira. Dentro dessa caixa, coloque 
também três folhas de louro, três moedas douradas e três 
punhados de arroz cru. Feche a caixa e entregue-a em um 
altar de um templo de oração, igreja ou jardim, sem que 
ninguém veja, pois dessa forma você estará entregando 
ao universo seus pedidos para serem realizados. Repita 
este ritual quantas vezes forem necessárias.
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Tendo como ponto 
de partida o texto 
“A mais Forte”, de 
August Strindberg, o 
espetáculo “Senhora X, 
Senhorita” Y, estreiou 
dia 6 de setembro

A peça se debruça sobre 
alguns dos papéis que 
a mulher desempenha 

na sociedade contemporâ-
nea. Com direção geral e dra-
maturgia de Silvana Garcia e 
interpretação das atrizes Ana 
Paula Lopez, Sol Faganello e 
Camila Couto, que assinam 
o texto com a encenadora, 
“Senhora X, Senhorita Y” é o 
embate entre duas mulheres, 
duas atrizes que se enfren-
tam, se acolhem, se estra-
nham, tendo como enredo 
as questões que conformam 
e defi nem a mulher nos dias 
de hoje. A peça investiga 
aspectos muitas vezes con-
traditórios de inserção social 
e política feminina, de seus 
investimentos afetivos e dos 
agenciamentos simbólicos 
que a cercam. O foco é a cons-
trução do feminino do modo 
como ele se revela por meio 
da relação entre mulheres. Na 
peça mulheres se encontram 
em uma casa de chá e entram 

Preservação
A exposição Wild Brazil – Bichos do Brasil retorna à 

cidade  apresentando 27 obras, incluindo telas, lenços, 
bolsas e bloco de construção. A exposição retrata animais 
da fauna brasileira, como tamanduá bandeira, tatu-bola, 
anta, peixe-boi, quati, ouriço e paca, entre outros. As obras 
são da artista plástica Walkiria Barone, que representará a 
riqueza da fauna brasileira com sua arte atraente e colorida, 
possibilitando ao público conhecer ou relembrar diferentes 
espécies de animais do Brasil. A exposição tem um caráter 
informativo e propõe um diálogo com o público no sentido 
da conscientização para a preservação das espécies, prin-
cipalmente aquelas que correm o risco de extinção. Para 
isso, o evento será aberto dia 15/09 com uma intervenção 
ao vivo às 10h no mesmo local de exposição.

Serviço: Centro Britânico Idiomas, R. Caraíbas, 957. De segunda a quinta 
das 8h30 às 20h, sextas das 8h às 17h e aos sábados das 8h30 às 11h30. 
Entrada franca. Até 11/10. 

Comédia 
Foi navegando pela internet que Flávio Faustinoni 

conheceu as crônicas do jornalista Tom Cardoso 
nas redes sociais. Depois de se tornarem amigos 
virtuais, Flávio viu o potencial que os textos tinham 
para ganhar os palcos. Foi assim que nasceu Fora 
do Tom, comédia que estreia no próximo dia 16 de 
setembro. Marcio Macena dirige os atores Esperança 
Motta (que retorna à atuação depois de sete anos 
sem trabalhar como atriz) e Flávio Faustinoni, que 
também assina a adaptação dos textos de Tom. A 
peça traz pequenas esquetes que, além do próprio 
Tom, retratam alguns fatos políticos recentes e a 
superexposição de personagens do cotidiano. Assim, 
o texto se converte num retrato atrevido e irônico 
da sociedade contemporânea e seus absurdos feito 
a partir da observação do jornalista.

Serviço: Teatro Reinaissance, Al. Santos, 223, Jardins, Domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 60. Até 04/11.

Futebol 
Após atuarem juntos no São Paulo Futebol 

Clube, em 1994, e de conquistarem o título da 
Copa Conmebol, Muricy Ramalho e Denílson 
seguem com o talk-show “Aqui é Trabalho e 
Muita Resenha”. O novo encontro onde os 
apaixonados por futebol poderão descobrir 
diversas histórias engraçadas e inéditas 
acontece no próximo dia 25 de setembro. 
Mediado pelo relações públicas Guilherme 
Alf, o encontro tem o formato de uma partida 
de futebol: primeiro e segundo tempo, desafi o 
do intervalo com a participação da plateia e 
acréscimo com perguntas destinadas para o 
Muricy e Denílson.

 
Serviço: Teatro OPUS (Shopping Villa-Lobos), Av. das 

Nações Unidas, nº 4777,  Alto de Pinheiros. Terça (25) 
às 20h30. Ingressos: de R$ 90 a R$ 130.
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“Senhora X, Senhorita Y”

em confl ito ao confrontarem 
suas vidas. Esse encontro 
se repete, com variações de 
humor e grotesco, em outros 
tempos e em outras circuns-
tâncias, revelando novas pos-
sibilidades de compreensão do 
lugar que cada uma ocupa em 
relação à outra e em relação 
à sociedade. A dominante é o 
humor, o rir de si mesmas, o 
que, no entanto, não impede 

que venham à tona os aspectos 
problemáticos da feminidade e 
do feminismo. Da competição 
entre as mulheres à violência 
doméstica e à orientação de 
gênero, os temas contempo-
râneos da experiência de ser 
mulher atravessam as relações 
entre as duas atrizes em cena. 
Não há moldura temporal, nem 
personagens fixas: no jogo 
permanente que mantêm entre 

si, elas estão o tempo todo em 
movimento, intercambiando 
papéis, entrando e saindo do 
jogo, brincando com a plateia, 
voltando ao texto que deu ori-
gem ao espetáculo. Com Ana 
Paula Lopez, Sol Faganello e 
Camila Couto.

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro. 
Quintas e sextas ás 20h e sábados às 18h. 
Entrada franca. Até 29/09.

Suely Franco e Eva Wilma.

Comédia
Caio Gallucci

Debruçada sobre um tom divertido de comédia, Quarta-
feira, sem falta, lá em casa discute a solidão e a maneira 
como lidamos com ela. É através de Alcina (Eva Wilma) 
e Laura (Suely Franco), que esse texto de 1976 levanta 
argumentos tão pertinentes à condição humana e suas 
relações para abordar de maneira sensível questões 
relacionadas à terceira idade e as difi culdades em lidar 
com as gerações mais novas. 

Amigas há mais de quarenta anos, Alcina e Laura se 
reúnem todas as quartas-feiras para jogar conversa fora 
e tomar um chá. Durante os papos, as duas senhoras 
falam amenidades em assuntos relacionados à família, 
vizinhos, amigos, amores e sobre o passado que as une. 
Um saudosismo cheio de sentimento e vida. Com com 
Eva Wilma e Suely Franco

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
90. Até 25/11.

Não julgue
Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a) 
acredito que Deus quer que você saiba ......
Que tudo que você vê, ouve, toca, saboreia, 
cheira ou sente de alguma forma é um aspecto 
da Divindade. É quando você julga que é outra 
coisa que aquilo aparece como outra coisa em 
sua vida. Então, não julgue, e nem condene. Pois 
aquilo que você julga, julgará você; e aquilo que 
você condena condenará você. Mas o que você 
vê como o que realmente é verá você como você 
realmente é. E nisto será encontrada a sua paz.
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch


