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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.

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

Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua transita em Leão as 05h24 e o astral vai fi car mais iluminado 

e cheio de vida. Apesar do Sol em Capricórnio trazer a realidade à tona, o astral leva a enxergar as coisas com 

mais positividade e maior clareza. Vênus em bom aspecto com Netuno deixa as relações afetivas mais amorosas 

e a imaginação mais aguçada. Muita suavidade e graça na expressão dos afetos. As atividades artísticas estarão 

favorecidas. Muita inspiração e trabalho para quem se dedica as atividades artísticas nesta semana.
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A Lua transita em Leão as 05h24 e o 
astral vai fi car mais iluminado e cheio 
de vida. Por isso use essa energia 
para entrar em ação e dedicar-se 
ao que mais importa. É preciso 
autoconfi ança e determinação para 
evitar rompantes de mau humor e 
lástima. 17/817 - Verde.

De manhã a inventividade é boa fa-
vorecendo as coisas diferentemente 
do padrão, mudando um pouco a 
rotina. No fi nal da tarde sentimento 
de integração leva a seguir o rumo 
dos acontecimentos.  Com calma irá 
contornar adversidades e realizar 
coisas boas. 52/752 - Azul

Pode fazer novos planos para o futu-
ro, mas cuidado com os maus pensa-
mentos de manhã. Há indicação de 
alegrias no relacionamento sexual e 
nos contatos. No fi nal da tarde tudo 
rende e o expediente pode terminar 
em paz com nossos afazeres cum-
pridos. 21/521 – Amarelo.

Com a entrada da Lua Cheia se defi -
nem as atividades já desenvolvidas e 
o convívio na intimidade tende a ser 
mais feliz. É tempo de aprofundar um 
relacionamento e se abrir para coisas 
novas. Seja mais versátil para realizar 
sonhos comuns. 38/738 – Branco.

Apesar do Sol em Capricórnio trazer 
a realidade à tona, o astral leva a 
enxergar as coisas com mais posi-
tividade e maior clareza. Um sonho 
pode receber o apoio necessário para 
superar a realidade prática do mo-
mento e se tornar interesse comum 
com alguém. 69/569 – Vermelho.

As melhorias na sua vida devem 
começar a acontecer. Pode sentir-se 
ainda inseguro e acabar perdendo 
a paciência por pouca coisa. Não 
se irrite ou se desespere diante de 
difi culdades em trabalhos ou tarefas 
do dia a dia, elas serão vencidas. 
16/216 – Azul.

Fale de seus planos e desejos, deixe 
que alguém conheça suas intenções. 
Tudo se torna muito mais objetivo 
e direto em nossos desejos nesta 
metade de semana. No fi nal da tar-
de tudo rende e o expediente pode 
terminar em paz com nossos afazeres 
cumpridos.  11/611 – Cinza.

A Lua transita em Leão desde as 
05h24 e o astral vai fi car mais ilumi-
nado e cheio de vida durante todo o 
dia. As tensões afetivas fi cam mais 
brandas, mas ainda atrapalham a 
relação sexual. Tenha um plano para 
não depender do acaso para me-
lhorar seus ganhos.12/112 – Bege.

Aguarde a entrada do Sol em seu 
signo pois ocorrerão mudanças po-
sitivas para se ver livre do que está 
superado. Precisará lidar com o mau 
humor antes pela manhã. Mantenha a 
calma e faça somente depois do ani-
versario alguma inovação necessária. 
29/329 – Branco.

Aguarde a entrada do Sol em seu 
signo pois ocorrerão mudanças po-
sitivas para se ver livre do que está 
superado. Precisará lidar com o mau 
humor antes pela manhã. Mantenha 
a calma e faça somente depois do 
aniversario alguma inovação neces-
sária. 29/329 – Branco.

Muita suavidade e graça na expres-
são dos afetos. As atividades artísti-
cas estarão favorecidas. No fi m da 
tarde, sentimento de integração o 
leva a seguir o rumo dos aconte-
cimentos. Afl ição, impaciência e 
irritabilidade podem surgir diante 
de provações que a vida apresenta. 
44/344 – Azul.

Controle a inquietude e os seus 
desejos íntimos, fazendo-os caberem 
dentro da realidade. No início da 
tarde pode não gostar do que está 
fazendo e ter menos satisfação nos 
relacionamentos devido à oposição 
da Lua com Vênus que leva a indo-
lência e à preguiça. 68/ 868 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Genoveva, Santo 
Antero, São Cirino, São Florêncio e Dia do Anjo Haiaiel, cuja virtude 
é a verdade. Hoje aniversaria o ator Mel Gibson que faz 62 anos, o ex-
piloto de Fórmula1 Michael Schumacher que nasceu em 1969 e o ator 
e diretor Matheus Nachtergaele que também faz 49 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é dinâmico, criativo, mentalmen-
te rápido. Charmoso dá importância à aparência. Torna-se ousado e 
espontâneo quando tem desafi os competitivos, quando se entusiasma 
obtém o sucesso. Possui intuição e agilidade mental, com isso necessita 
manter-se em atividade. Uma natureza séria e compenetrada que o leva 
a atingir seus ideais pela constância e determinação. Depois que toma 
uma decisão jamais volta atrás. A natureza desconfi ada faz realizar tudo 
com prudência. A realização de seus ideais pode levar a vida inteira, 
sem que nunca desista.

Dicionário dos sonhos
AMANTE – Este sonho tem signifi cado contrário: 
se for um encontro apaixonado ou bonito é sinal de 
discussões e problemas. Se for uma briga em sonho, 
deve-se esperar bons acontecimentos. Números de 
sorte: 08, 15, 27, 30, 42 e 55.

Simpatias que funcionam
Para fortalecer o romance: Em uma noite de Lua 
Cheia, pegue uma foto da pessoa amada e coloque 
em cima da sua cabeça em direção à Lua e proferir a 
seguinte frase: “Linda Lua, querida amiga, você tem 
o poder de trazer abundância…. ajuda-me para que 
o amor do(a) [dizer o nome dele(a)] sempre seja 
abundante para comigo, assim como você está com-
pleta e cheia hoje!”. Faça isso com a face da fotografi a 
virada para cima.
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em inglês
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ao sentido
do cheiro
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Interjeição
mineira
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3/gun — île — run. 4/anal — dori — gare. 5/spare. 6/sátira.
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A peça
“Zôo-ilógico” traz
para os palcos uma 
prática fundamental 
para as crianças: 
o estímulo à 
criatividade!

A partir do uso, e da 
transformação de 
simples objetos do 

cotidiano, desfilam pela 
cena mais de uma dezena 
de divertidas e inusitadas 
criaturas animadas: uma 
galinha feita com um bule 
e um espanador de pó, uma 
tartaruga composta por uma 
saladeira e uma colher, um 
gato simbolizado por uma pe-
neira, entre tantas outras. É o 
que se chama de “teatro com 
objetos”. As coisas se trans-
formam em personagens do 
enredo, do mesmo jeito que 
fazem as crianças. Quem 
nunca brincou de “espetar” 
a tampa da caneta em uma 
régua e brincar que aquilo 
é um avião?. Tudo começa 
quando pai e fi lho resolvem 
fazer um piquenique no Zo-
ológico. Ao encontrarem as 

Após encantar o público em “A Banheira”, a amante inusitada 
mais carismática do Brasil ganhou seu próprio espetáculo Me-
lissa que estreia neste sábado (6). Um stand up? Um show? Um 
solo? Será um workshop? Com seu impagável senso de humor, 
Melissa conta tudo sobre o babado, ela fala sobre seu corpo, 
sobre clientes, fetiches, dinheiro, além de contar muitas outras 
fofocas e curiosidades...! E tudo isso, é claro, com todo o seu 
charme, ironia e imenso senso de humor. Não deixe de vir. Cheia 
de carisma e carinho, a Melissa te espera para muitas risadas. 
Com Du Kammargo.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. Sábados 
às 19h30. Ingresso: R$ 50.

Formada em 1999, a Zoombeatles, em sua melhor 
forma, traz este maravilhoso espetáculo que tem levado 
plateias do Brasil todo a momentos de grande emoção 
com o em um autêntico show dos Beatles. Famosos 
pela impecável performance musical que os consagrou 
vencedores, entre 152 bandas de todo o Brasil, do “The 
Beatles Festival Brasil” e aplaudidos em Liverpool (In-
glaterra) nos lendários The Cavern Club e The Cavern 
Pub, os rapazes capricham também na parte performática, 
com fi gurinos e instrumentos idênticos aos dos quatro 
rapazes de Liverpool.

Serviço: Café Piu Piu, R. Treze de Maio, 134, Bela Vista, tel. 3258-8066. Quinta 
(4) às 21h. Ingresso: R$ 30.

“Zôo-ilógico”

portas do parque fechadas, o 
pai não se intimida em criar, 
com muita criatividade, o 
seu zoológico particular, um 
presente ao filho. Bichos se-
rão feitos de pratos, panos, 

garrafas, talheres e tudo o 
mais que estiver ao alcance de 
suas mãos. As nada comuns 
criaturas viverão situações 
cômicas e poéticas. Está cria-
do o Zôo-ilógico - possível na 

imaginação de todos e aberto 
sempre.

Serviço: Morumbi Shopping, Av. Roque 
Petroni Junior, 1089, Jd. das Acácias. Sextas 
(12, 19 e 26) às 16h. Ingressos: R$ 50 e R$ 
25 (meia).

Cena da peça “Zôo-ilógico”. 
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Esta é a sua vida
A vida está esperando que você a descubra. Você decide o 
que é certo e melhor para você. Até agora, você pode acredi-
tar que a vida é um trabalho árduo e uma luta, sempre cheia 
de desafi os. É o momento de você mudar este paradigma e 
começar uma nova atitude. Decida hoje que o seu pensamen-
to será diferente. Esta é a sua vida e você merece viver da 
melhor forma possível. Deixe as coisas fl uírem para você em 
vez de sempre tentar fazer as coisas acontecerem. Continue 
avançando, apenas aproveite o processo de sua revelação ao 
longo do caminho. Não há apenas um prêmio no fi nal, assim não 
há necessidade de se apressar ou de correr, pois, então, você 
perde completamente o objetivo da jornada. O Pensamento 
para hoje é: “A Vida é fácil! Viver é bom! Coisas importantes 
estão acontecendo em sua vida agora!”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Infantil 
“Cidade Azul” é um lugar que talvez não exista, mas existe sim! 

Existe dentro da cabecinha de um menino que insiste não apenas 
em sonhar, mas em transformar o seu lugar em um lugar melhor 
para se viver. Sua rua cinzenta, na rua azul da sua Cidade Azul. Ele 
acorda a cada nova manhã sobre os papelões ou sob os jornais da 
rua para mais um dia solitário, porém, de verdadeiras aventuras. 
Quer brincar, como toda e qualquer criança! Ao amanhecer de um 
dia especial, cai sobre sua cabeça uma enorme bola azul, é claro. 
Atrás da bola, uma menina que a procura. O espetáculo, assim, 
trata de contar como nasce, cresce e se fortalece uma comovente 
amizade entre as duas crianças de realidades tão diferentes: um 
menino das ruas e uma menina perdida pelas ruas. Eles revelam 
a sábia capacidade que as crianças têm de se aproximarem umas 
das outras, vencendo os preconceitos através de seus jogos e brin-
cadeiras. Descobre-se então que Cidade Azul é um distante sonho 
de menino, solitário, assim como outras milhares de crianças no 
país. A peça constata que nas cidades nada azuis do Brasil, muitas 
crianças ainda estão jogadas no meio-fi o.

Serviço: Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Junior, 1089, Jd. das Acácias. Quintas 
(11, 18 e 25) às 16h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).


