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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 08 de Outubro de 2018. Dia de Santa Pelágia, São Demétrio, 
Santa Lourença, Santa Taís, Santa Reparata, Santa Brígida da Suécia, e Dia do 
Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia dos Nordestinos e Dia Pelo 

Direito à Vida. Hoje aniversaria o reverendo Jesse Jackson que faz 77 anos, a 
atriz Sigourney Weaver que nasceu em 1949, o ator Matt Damon que completa 
48 anos, a modelo e atriz Karina Bacchi que nasceu em 1976 e a atriz Ildi Silva 
que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau tem aptidão para negócios e será bem sucedido 
quando desenvolver as habilidades de organização e execução. A sua grande 
necessidade de se sentir seguro o leva a fazer planos de investimento em longo 
prazo. Normalmente encara a vida com paixão, sendo muito apegado à família 
É um líder em potencial e costuma ser dotado de considerável magnetismo 
pessoal. Normalmente encara a vida com paixão sendo muito apegado à família. 
É preciso, no entanto, que haja sempre com humildade. No amor, lembre-se de 
ver além das aparências, para não se enganar.

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 segunda é o último dia da lunação. A Lua minguante transita em Virgem que fi ca fora de curso as 20h20. 

Devem-se evitar as chamadas conversas difíceis com as pessoas em geral e, em especial, com a pessoa amada. É 

provável que lembranças de ofensas ou mágoas, voltem a incomodar... Surge uma natureza bastante profunda que 

favorece  trabalhos, tarefas ou estudos que necessitem concentração, pesquisa e investigação.  Mergulhar em tarefas 

que envolvam assuntos que nos são apaixonantes dará muito certo.
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Começará a sentir forte atração 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. A Lua minguante ajuda a re-
defi nir direções e descobrir por onde 
melhorar. Evite confusões e aguarde 
novas propostas e oportunidades 
que irão surgir e que o ajudarão a e 
evoluir. 78/578 – Branco.

A proximidade de uma pessoa espe-
cial em sua vida lhe dará muito prazer. 
A palavra dita de forma impensada é 
que pode se tornar obstáculo sério 
e duradouro. É tempo de construir 
sólidas relações. A vida a dois vai 
melhorar pela sua sensualidade e 
afeto. 65/365 – Azul. 

Lua em Virgem durante toda esta 
segunda-feira, o dia é muito propício 
para trabalhos, tarefas ou estudos 
que necessitem concentração, 
pesquisa e investigação. Sendo mais 
compreensivo e amistoso, poderá 
aproximar-se com mais confi ança e 
demonstrar suas intenções. 77/577 
– Amarelo.

A Lua transita em Virgem fazendo 
com que o desejo seja por novidade.  
Por isso estar ao lado de pessoa 
querida e com quem se relaciona 
bem reforça bastante a sua auto-
confi ança nesta véspera de feriado. 
Desde que o ambiente seja positivo e 
harmonioso o que fi zer trará sucesso. 
46/546 – Azul.

Com a Lua em Virgem mergulhar 
em tarefas que envolvam assuntos 
que nos são apaixonantes dará 
muito certo. O contato com um 
maior número de pessoas abrirá sua 
mente para novas possibilidades. É 
provável que lembranças de ofensas 
ou mágoas, voltem a incomodar... 
82/282 – Amarelo.

Tensões em alguns setores de sua 
vida podem afetar o relacionamento 
amoroso. Fortaleça seus desejos, 
encontrando forma de colocá-los 
em prática com ajuda de pessoas 
em quem confi a. Dia favorável à 
relação com as outras pessoas e para 
a atividade social. 89/389 – verde.

Precisa superar as pendências emo-
cionais e não fi car remoendo mais 
situações do passado. Tome atitude 
na hora certa, sem vacilar ou voltar 
atrás depois que se decidir sobre qual 
o caminho deverá seguir. Aguarde o 
aniversário para agir, antes pode ter 
perdas. 83/483 – Verde.

Procure combater os excessos e 
mantenha hábitos saudáveis nesta 
semana. Realizar coisas novas, 
inéditas e pioneiras poderá dar 
bom resultado. A Lua minguante 
ativa a pré-disposição ao ciúme, à 
desconfi ança, o sentimento de posse 
e pode despertar seu desejo sexual. 
92/392 – Azul.

A realização pessoal e a valorização 
da vida são pontos altos. Momento 
de manter o ânimo e obter boas 
soluções para a carreira profi ssional. 
Não se aventure por caminhos que 
pareçam atraentes, mas que o levarão 
a desorientação pessoal nesta segun-
da-feira. 23/323 – Marrom. 

Iniciar nova atividade ligada a 
pesquisas, meio de comunicação 
ou descobertas cientificas será 
fundamental para renovar sua 
mente. Procure opções que tragam 
renovação através do contato com 
pessoas diferentes e haja de uma 
maneira inatingível para se tornar 
desejável. 63/263 – Violeta. 

Assuntos sociais e familiares estão 
em alta e ajudam a manter o equi-
líbrio fi nanceiro e ajudam a ganhar 
mais dinheiro. A palavra dita de for-
ma impensada é que pode se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança em 
um relacionamento. 33/633 – Azul.

Dê o melhor de si dispondo-se a 
reconhecer as suas defi ciências. Este 
é o momento de modifi car atitudes, 
evitando perdas por atitudes dúbias 
e indecisas que podem se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança entre 
as pessoas a sua volta. 23/123 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para separar duas pessoas: Quebre o vínculo amoroso 
usando esta simpatia para separar casal. Pegue um ovo 
fresco com a mão esquerda e mentalize o nome do casal, 
enquanto segura o ovo. Coloque dentro do congelador por 
duas horas ou deixe até fi car completamente congelado. 
Isso vai representar a frieza aumentando entre os dois e o 
desgaste no relacionamento. Retire o ovo do congelador, 
coloque no chão e amasse fortemente com o pé esquerdo. 
Ao amassar, pense novamente nas duas pessoas e imagine 
elas brigando muito e se afastando  uma da outra. O ritual 
deve ser feito com muita fé e com toda a raiva possível. Assim 
o casal se apartará um do outro e nunca mais vão reatar.
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(?) Gees,
banda de

"Night
Fever"

She-(?),
heroína de
desenho
animado

Estado de
espírito da
pessoa e-
quilibrada

Positivo e
negativo,
na pilha
elétrica

Mauna (?), 
vulcão ati-
vo do Ha-
vaí (EUA)

"Tablet"
lançado 

pela Apple
(Inform.)

Fazer
chamada
telefônica

Lista
ordenada
de nomes

"Desculpe
o (?)", 

sucesso de
Rita Lee

Abundante
em ramos
e folhas
(fem.)

As lesmas,
por sua 

locomoção

Última
reunião de
Cristo e os
apóstolos

Reação
diante do
desco-
nhecido

(?)
Vargas:
1930-45
(Hist. BR)

Persona-
gem bíbli-
co salvo 

de Sodoma
Estado da
praia do
Futuro
(sigla)

Grito dos
dançari-
nos de

flamenco
Mineral 
de capa-
citores 

de rádio

Formato de
escadas
internas 
de casas

Meio de
vida da 

crocheteira

Preta (?),
cantora
carioca
Costurar

Agência
(abrev.)
Time do
DF (fut.)

Acusada
Planta

narcótica
andina

Que tem 
voz áspera

Ler, em
inglês

Assim, em
espanhol

A via da va-
cina Sabin

Uma (?):
2,54 cm
À (?): à 

superfície

Outro, 
em inglês
Afirmar
que não

"Adicionar",
no jargão
da web
Terno

Membrana
serosa do
abdome

Bebida de
dietas

Da mesma
maneira

(?) de carros, tra-
balhador de oficinas
Os dois países que

abrigam a Patagônia

O tratamento feito
contra a acne

Aeronáutica (abrev.)

Religioso católico 
do CD "Iluminar"

Os tempos passados

3/add — así — bee — loa — lot. 4/else — ipad — read.
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Tony Babalu

Tony Babalu apresenta show de lançamento de seu 
novo disco instrumental, Live Sessions II (Amellis Re-
cords/Tratore). O álbum rendeu ao guitarrista o Troféu 
Cata-Vento 2017, prêmio idealizado pelo tarimbado 
produtor musical Solano Ribeiro e pela Rádio Cultura 
(SP), e é composto de temas que passeiam pelas di-
versas vertentes entre a pegada do rock e o suingue do 
funk.Com 80 minutos de duração, a apresentação traz 
performances das novas músicas, além de faixas de seu 
também elogiado CD anterior, “Live Sessions at Mosh” 
(2014, Amellis Records/Tratore). Na execução, Adriano 
Augusto (teclados), Leandro Gusman (baixo) e Percio 
Sapia (bateria) exploram os limites da improvisação e 
dinâmica, costurados por riffs e grooves marcantes, ele-
mentos obrigatórios no DNA da guitarra de Tony Babalu.

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino 1000, tel. 2076-9700. Sábado (13) 

às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

As coreografias Mira, de Milton Coatti e Ma-
mihlapinatapai, de Jomar Mesquita, que foram 
adaptadas para dialogar com o espaço. Durante 
o espetáculo Mira, dez pessoas dentre o público 
poderão ficar no espaço do palco com os bailarinos 
no momento em que estarão dançando, passando 
a integrar este grupo, provocando novas possibi-
lidade do olhar. Ao término desta coreografia, o 
público também poderá vivenciar a plenitude da 
experiência imersiva através dos óculos VR, que 
estarão disponíveis no local (25 minutos com 5 
grupos de até 5 pessoas). já Mamihlapinatapai, 
apresentada pela companhia desde 2012, completa 
a programação com a proposta do coreógrafo em 
desconstruir movimentos da dança de salão para 
sugerir a relação de desejo entre duas pessoas. 
Aqui também a obra será adaptada para o espaço, 
criando novas dinâmicas nesta dança. 

Serviço: Pinacoteca do Estado de São Paulo, Praça da Luz, 2. Sexta 
(02/11), sábados (20 e 27/10 e 03/11) e domingos (21/10 e 04/11) às 15h. 
Entrada franca. Elenco de Mamihlapinatapai.

Espetáculo imersivo 
onde a plateia 
acompanha de perto 
situações em que 
as pessoas perdem 
o controle, “11 
Selvagens” volta em 
cartaz

O ponto de partida para 
a criação da peça foi 
a tensão crescente no 

país em 2016, que resultou 
em manifestações pelas ruas 
do País, para mostrar como a 
polarização afeta diferentes 
camadas, de discussões sobre 
política a briga de namorados. 
Agora, a peça retorna em um 
ambiente mais hostil estimu-
lado pelas campanhas eleito-
rais. As cenas se desenrolam 
como se a plateia estivesse na 
mesma situação dos atores. 
Algumas geram reações, em 
outras o espectador é cúm-
plice e voyer. Cada quadro é 
levado ao paroxismo e quando 
parece não haver mais para 
onde ir, a música toma o am-

“11 Selvagens”

“11 Selvagens”
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biente e os atores extravasam 
em coreografi as. Com Anna 
Galli, Beatriz Silveira, Bianca 
Lopresti, Bruno Lourenço, 
Felipe Aidar, Gabriel Gualtieri, 

Inês Bushatsky, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Fhelipe Chri-
sostomo, Gustavo Bricks, Ma-
riana Marinho, Mariana Beda, 
Mau Machado, Rafael Carvalho 

e Thiago Albanese. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 30 e R$ 15 (meia). Até 28/10.

Lançamento
Marcos Kishi

Mamihlapinatapai
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.
Magia. Acredite em milagres. Você está sendo lembrado hoje da 
magia que habita dentro de você e de todos. Isto, às vezes é obscure-
cido por pensamentos e sentimentos que realmente não lhe servem, 
exceto ensinar o que você não quer. Não se prenda no mundo exterior 
da lógica e do pensamento. Lembre-se de que o Ego é apenas um 
pensamento e você tem total controle sobre quais pensamentos você 
considera como seus. Assuma o comando hoje. Não procure fora de 
si mesmo o que você precisa. Quando você não dividir mais o fl uxo 
em sua frequência com pensamentos contraditórios, conhecerá seu 
poder. Veja se você não consegue captar essa voz em sua cabeça no 
momento em que ela reclama ou lhe mostra algo negativo e entenda 
que você não é esta voz ou esses sentimentos. Você é algo incrível, aqui 
por uma razão, cheio de força vital, da energia do Criador e tudo que 
você precisa está dentro de você e disponível para você. E lembre-se 
de acreditar que isso é assim! Pensamento para hoje: Acredite em 
milagres, agora e sempre! O poder da magia acontece ao seu redor. 
Não se perca no mundo exterior da lógica e lembre-se de que você 
tem a magia dentro de você. E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre.Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br


