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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Setembro de 2018. Dia de Santa Amélia, São Herculano, 
Santa Aurélia, São Cléofas, São Vicente Stambi, e Dia do Anjo Ielahiah, 
cuja virtude é a proteção. Dia da Tia Solteirona, Dia Nacional do 

Trânsito e o Dia do Rádio. Hoje aniversaria o ator Michael Douglas, 
que nasceu em 1944, o ator Mark Hamill (o Luck Skywalker de Guerra 
nas Estrelas) que faz 66 anos, o ator Will Smith que nasceu em 1968, 
e a atriz Catherine Zeta-Jones, que faz 49 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra tem uma forte energia mental que o aju-
da a perceber todos os fatos e chegar a uma conclusão mais rápida do que 
qualquer um. O sucesso e a felicidade são seus quando aprende a confi ar 
nos seus instintos e desenvolver a paciência e a perseverança. Raramente 
dá um passo em falso, sendo normalmente rápido em suas ações e reações. 
Não gosta de se arriscar e acredita piamente em seus próprios talentos e em 
sua força de trabalho. No lado negativo precisa aprender a confi ar nos seus 
sentimentos e intuição em vez de se manter cético duvidando de si mesmo.

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 terça é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua em Áries faz as coisas de caráter mais sério, mais pesado, fi carem 

para depois. As pessoas se interessam por assuntos de natureza mais leve e mais alegre. Com a curiosidade em alta, 

buscamos por novidades. Trocar informações, bater papo, aprender sobre novos assuntos, é o que interessará neste 

ciclo. Diversifi que os assuntos do trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será 

mais fácil tomar decisões, terminando aquilo que fi cou pendente desde a semana passada, ainda nesta terça-feira.
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A Lua na fase cheia ajuda a fazer 
suas escolhas de forma mais ágil e 
concreta, mas evite atitudes impul-
sivas demais ao enfrentar situações 
adversas. É preciso cuidado com 
os excessos durante todo o dia, po-
dendo sofrer prejuízos ao exagerar. 
88/388 – Verde.

A Lua em Áries torna os contatos mais 
ágeis e ligeiros. É maior o refi namento 
no gosto e nas escolhas junto com a 
diplomacia nas relações e no trato 
de problemas neste momento. Se 
esperar apoio de alguém tenha cui-
dado terá decepções. 63/263 – Azul.

Cuidado há uma atração por tomar 
decisões nesta terça. Não faça nada 
sem pensar muito bem já que algum 
problema para surpreender você. 
O dia tende a ser de harmonia e 
adequação ao que nos propomos a 
fazer principalmente à tarde. Com a 
Lua em Áries haverá impulsividade. 
66/466 – Amarelo.

Lembre-se sempre de manter a hu-
mildade e bom senso nas relações. 
Use de solidariedade no fi nal do dia 
para obter o que deseja. Trocar infor-
mações, bater papo, aprender sobre 
novos assuntos, é o que interessará 
neste momento em que a Lua transita 
em Áries. 54/354 – Verde.

O que vale mesmo é o resultado, por 
isso não ligue para o que dizem, mas 
haja como acredita ser o certo neste 
dia guerreiro.  Se estiver só um amor 
pode surgir ou algo poderá mudar e 
renovar um antigo relacionamento. 
Nesta terça é forte a ânsia pela justiça 
e pela igualdade. 44/144 – Branco.

É momento de ampliação da sensibi-
lidade e da emotividade. Siga passo a 
passo, sem pressa na direção ao que 
deseja. Conseguirá o que vem per-
seguindo há muito tempo realizará 
um de seus sonhos se persistirem 
um pouco mais. 68/768 – Verde.

A posição do Sol em sua casa doze, 
tira a boa disposição física e mental 
e o leva a recolher-se mais ao seu 
ambiente nesta fase mais delicada do 
ano. Faça orações e terá respostas 
de suas dúvidas. Não comece nada 
novo até que o Sol entre em seu signo. 
42/142 – Cinza.

A Lua em Áries esquenta os ro-
mances, dando maior intensidade 
nas relações afetivas, à vida sexual 
e tornando a terça ótima para 
associações conjugais. O período é 
bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
56/756 - Azul.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e resolva situações íntimas. 
Novas situações surgem e terá 
alguém compartilhando de sua 
intimidade neste fi nal de setembro. 
Com a Lua Cheia em Áries o dia 
fi cará mais animado e extrovertido. 
67/367 – Marrom.

Pense bem antes de agir para não se 
arrepender depois das atitudes que 
tomar. Aproveite para melhorar o 
relacionamento sexual à noite com 
a Lua em Gêmeos melhorando a 
harmonia. É bom aproveitar para 
viagens e contatos usando o seu 
lado extrovertido. 89/289 – Branco.

O bom aspecto planetário  esquenta 
os romances e as relações conjugais. 
O dia dá maior ênfase às relações 
sociais e o contato com o lar e a 
família. Procure reservar tempo 
para si mesmo e para seus planos 
que poderão ser bem encaminhados.  
29/229 – Azul.

Procure ouvir as pessoas, não tome 
decisões precipitadas. Até o ani-
versário precisa manter a rotina em 
seus atos. Fale menos e ouça quem o 
ajude a decidir-se e tomar um rumo 
na vida. É preciso ter muito cuidado 
com tudo que lhe diga respeito. 
89/889 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Acalmar a criança

100 grs. de camomila
100 grs. de erva cidreira
1 vidro de água de fl or de laranjeira
3 litros de água
1 toalha branca
Ferva na água, a camomila e a  erva cidreira, coe, e 
deixe amornar e junte com a água de fl or de laranjeira.
Esta mistura deve ser colocada numa bacia, para 
banhar a criança e enxugue-a com a toalha branca.
Esta simpatia pode ser repetida por várias vezes.
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Lançamento 
A banda Mundo Livre S/A apresenta o 

novo trabalho, “A Dança dos Não Famosos”. 
Após um hiato de sete anos sem lançar 
um disco de inéditas, a banda pernambu-
cana mostra o som do novo álbum mais 
agressivo e experimental, mas sem abrir 
mão da veia dançante. A temática explora 
desde existencialismo, mitos religiosos e 
degradação ética, até tirania corporativa 
e geografi a humana, tudo com abordagem 
Pós-Punk. A Dança dos Não Famosos foi 
produzida pela própria banda formada 
atualmente por Fred Zero Quatro (voz 
e guitarra), Xef Tony (bateria), Leo D. 
(teclados, sintetizadores e programação), 
Pedro Santana (percussão) e P3dr0 Diniz 
(baixo). O trabalho traz como diferencial 
algumas sonoridades inéditas na linguagem 
da banda, como escaleta, violoncelo, piano 
e alfaia. O lançamento nas plataformas 
digitais aconteceu no primeiro semestre, 
fi cando a distribuição física da primeira 
tiragem a cargo da gravadora (Monstro).

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, Pça São Vito, s/n,  
Brás, tel. 3111-7400. Sábado (29) às 18h. Entrada franca.

Da montanha 
Pela terceira vez na capital paulista o 

cantor e compositor Bernardo do Espinha-
ço apresenta o seu mais recente trabalho 
“Tardhi”. O trabalho  é o terceiro disco de 
Bernardo e faz parte de uma trilogia que 
o caracteriza como autoridade da “Música 
Popular da Montanha”. Pelo termo, entenda 
que você não ouvirá um som de efeitos da 
natureza. Mas como infl uenciado pelo Clube 
da Esquina, MPB e indie rock, Bernardo 
traz da sua vivência como montanhista 
inspiração para a música. Nesse novo pro-
jeto, Bernardo do Espinhaço toca violão, 
acordeon, piano, fl auta e ainda enriquece 
as canções com um ekelele. Tardhi, embora 
seja um disco mais pop, tem o mesmo apuro 
em arranjos e composições caraterísticos 
do artista. Em seu show, Bernardo passará 
por todos os seus trabalhos, trazendo suas 
canções de maior sucesso e as novas para 
seu público conferir. Fará parte do setlist 
músicas como “#Boralá”, “A Trilheira”, 
“Pajé” e “Que é pra Você Saber”.

Serviço: Teatro Brincante, R. Purpurina, 412. Sábado (29) 
às 21h30. Ingresso: R$ 30.

Circo
O público terá a oportunidade de ver, 

pela primeira vez, um dos mais tradicio-
nais grupos circenses da Europa. Trata-se 
do Circo Democrático da Bélgica (Cirque 
Democratique De La Belgique) que faz 
única apresentação em São Paulo no pró-
ximo dia 28. Na montagem, encenada no 
Corredor do Centro Cultural Olido com 
entrada gratuita, os espectadores têm o 
direito e o dever de votar para decidir a 
forma e o conteúdo do que assistem. À 
primeira vista, é um cabaré, onde tudo 
parece possível: um ato de malabarismo 
com pratos de porcelana, um número de 
sapateado em botas de esqui ou um salto 
de 4m de altura em uma piscina de 30 cm 
de profundidade. O espetáculo foi criado 
pelos artistas belgas Sander De Cuyper, 
Gab Bondewel e Bram Dobbelaere, com 
o objetivo de ser uma montagem tipica-
mente da Bélgica, ou seja, democrática, 
com a participação direta do público.

Serviço: Centro Cultural Olido, Av. São João, 473, 
Centro. Sexta (28) às 14h. Entrada franca.

Thiago Amud lança CD com participação

de Simone Guimarães e Nelson Ângelo.

Thiago Amud apresenta show de lançamento de seu 
terceiro CD, O Cinema que o Sol Não Apaga. A apresen-
tação tem participação da cantora e compositora Simone 
Guimarães e do violonista Nelson Ângelo.O artista sobe 
ao palco em formato solo (violão e voz) para apresentar 
baiões, toadas, frevos e outros gêneros, revelando-se um 
compositor vanguardista que sempre valorizou a tradição 
musical popular brasileira. O repertório é calcado no 
novo disco, mas traz ainda algumas músicas dos discos 
anteriores e da convidada Simone Guimarães.O novo 
trabalho aborda diversas questões e temáticas que vêm 
permeando sua obra, há mais de uma década. Crítica, 
sarcasmo e desilusão coexistem com bom humor, espe-
rança e comunhão na obra. Sons e silêncios conduzem o 
ouvinte por um vasto temário: política e amor, misticismo 
e mass media, identidade nacional e mundo onírico. Gra-
vado entre novembro de 2017 e abril de 2018, o álbum 
reuniu 73 músicos com produção musical de Ivo Senra, e 
traz ainda Sylvio Fraga como produtor associado e Paulo 
Almeida como produtor executivo. O CD é dedicado ao 
instrumentista Nelson Angelo.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Domingo 
(30) às 18h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

“[H3O]mens”

O espetáculo de dança 
“[H3O]mens”, da Cia 
4 Pra Nada propõe 
uma investigação do 
homem e do corpo 
masculino a partir 
do encontro de três 
bailarinos em cena

Com direção de Carlos 
Canhameiro e ilumina-
ção de Daniel Gonzalez, 

o espetáculo tem no elenco os 
bailarinos e atores André D.O., 
Rafael Bougleux e Rafael Ravi, 
que executam coreografi as de 
Morena Nascimento (bailarina 
que já integrou a Wuppertal 
Tanztheater, da coreógrafa 
Pina Bausch), Andreia Yo-
nashiro e Maristela Estrela.
Com 90 minutos de duração, 
[H3O]mens investiga o corpo 
como suporte de qualquer 
discurso e enfoca a integração 
das artes cênicas: música, 
dança, teatro e performance. 
Cada bailarino interpreta 

“[H3O]mens”

In
st

an
te

 Im
ag

en
s

uma coreografia elaborada 
de forma individual pelas três 
coreógrafas mulheres, a partir 
da refl exão “o que sou quando 
um homem está sobre mim” e 
“o que sinto quando vejo um 
homem”. A concepção cênica 
estabelece um diálogo com a 
arte contemporânea brasileira 

por meio do encontro de artis-
tas com carreira consolidada e 
jovens artistas em destaque. De 
acordo com a Cia 4 Pra Nada, o 
objetivo desse processo criativo 
é acrescentar camadas de mo-
vimentos a questões como as 
transformações aceleradas que 
vêm sofrendo os papeis mascu-

lino e feminino e a busca pelo 
nexo de gênero, acreditando 
na cinestesia como diálogo e 
“deixando os homens dançarem 
os corpos das coreógrafas”.

 
Serviço: Sesc Ipiranga, R. Bom Pastor, 

822, tel. 3340-2000. Sexta (28) e sábado (29) 
às 21h e domingo (30) às 18h. Ingressos: R$ 
20 e R$ 10 (meia).

Homenagem
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Oração
Neste dia da sua vida querido amigo(a), acredito que Deus quer 
que voce saiba,… Que quando você ora por pessoas, tende a 
modifi car sua atitude com relação a elas. Norman Vincent Peale 
disse isso, e ele tocou em algo verdadeiramente profundo. Se 
pessoas estão irritando você neste momento, diga uma prece 
para elas. Envie a elas suas melhores energias.Nada modifi ca 
tanto o meio-ambiente como alguém decidir amar outra pessoa, 
independentemente de qualquer coisa.
Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch


