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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 terça é o trigésimo dia da lunação às 23h17. Júpiter em bom aspecto com Plutão desde cedo aponta as oportunidades podem 

surgir através da transformação e da interiorização de nossa essência. Júpiter transitando em Escorpião traz possibilidades de 

crescimento através da crise. A Lua em conjunção com Plutão e em harmonia com Júpiter durante a manhã leva a transformar 

as emoções que fi cam mais suaves e isso nos deixa mais confi antes. A noite pode ser um pouco mais pesada e difícil. A Lua em 

bom aspecto com Marte aumenta a força e a energia, mas o mau aspecto da Lua com Urano pode aumentar a impaciência e a 

irritação no fi nal da terça-feira.
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O aspecto da Lua na fase Nova faz 
com que estes próximos dias sejam 
muito produtivos e ativos, facilitando 
os contatos e abrindo oportunida-
des. Atitudes ágeis estão em alta, 
mas faça tudo com segurança e 
sem afobação. No fi nal do dia um 
momento que propicia novidades. 
69/469 – Branco.

É preciso ser cuidadoso no modo de 
se posicionar perante uma situação 
nova. Procure imaginar como a vida 
deve ser no futuro e ela será assim, 
mas concentre-se na realidade do 
momento. Precisa aproveitar a agi-
lidade para tomar atitudes a noite 
com muita persistência e coragem. 
47/347 – Azul.

Precisa tomar atitudes que foram 
adiadas e manter boas relações 
neste período que promete ser 
bem produtivo. O uso da bondade 
mostra o seu lado bom quebrando 
preconceitos. Procure soluções 
concretas para algo que o preocupa 
muito mantendo a paciência. 68/768 
– Amarelo.

Hora de quebrar preconceitos princi-
palmente nos relacionamentos afeti-
vos. Prepare-se para acontecimentos 
importantes esta semana, mas tenha 
muito cuidado com tudo que lhe diga 
respeito. Esteja preparado para agir 
de forma solidária com as pessoas 
que o cercam. 89/389 – Verde.

Um forte estimulo para o trabalho 
com chances de uma promoção ou 
de uma proposta de emprego. É 
preciso dedicação e boa vontade nas 
suas tarefas diárias. Não deixe nada 
para depois, tome até mesmo atitude 
ousada para resolver qualquer situa-
ção. 78/778 – Amarelo.

A Lua Nova no fi nal do dia traz 
amparo e sensação de proteção. 
Precisa ter um novo rumo em suas 
atividades. Se continuar fazendo a 
mesma coisa, nada será diferente 
daqui para frente. Por isso, esco-
lha um caminho e siga em frente 
sem temer, pois, tudo dará certo. 
58/258 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Marte 
aumenta a força e a energia, mas o 
mau aspecto da Lua com Urano pode 
aumentar a impaciência e a irritação. 
Precisa conviver com pessoas que o 
entusiasmem ao expor suas ideias e 
executá-las imediatamente. 62/362 
– Cinza.

Todas as situações fi cam mais ágeis 
e rápidas com a entrada da Lua 
Nova. A Lua em conjunção com 
Plutão e em harmonia com Júpiter 
durante a manhã leva a transformar 
as emoções que fi cam mais suaves 
e isso nos deixa mais confi antes. 
87/387 – Branco.

Os negócios tendem a ser lucrativos, 
mas é preciso economizar um pouco 
para não faltar dinheiro mais tarde. 
Antes de agir, use a razão e a intuição 
e faça tudo bem planejado para não 
errar e se arrepender mais tarde. 
Precisa de uma boa companhia no 
fi nal do dia. 52/552 – Verde.

Júpiter em bom aspecto com Plutão 
desde cedo aponta as oportunidades 
podem surgir através da transfor-
mação e da interiorização de nossa 
essência. Júpiter transitando em 
Escorpião traz possibilidades de 
crescimento através da crise neste 
começo de 2018. 57/857 – Azul.

Tomar atitudes torna possível fazer 
as coisas se adiantarem com facili-
dade. Poderá obter soluções sobre 
os assuntos pessoais e íntimos no 
fi nal do dia. Mesmo assim é o período 
mais delicado do ano que começa 
esta semana, por isso tome cuidado 
com excessos. 66/266 – Branco.

Lua em Capricórnio ajuda na supe-
ração das difi culdades na semana. 
O período da manhã ainda requer 
muita calma e paciência, mas uma 
vez tomada a melhor decisão, deverá 
agir sem receio e ir até o fi m. Haverá 
necessidade de maior entusiasmo 
ao assumir compromissos. 52/252 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 16 de Janeiro de 2018. Dia de Santo Honorato, São Mar-
celo, Santa Priscila, São Berardo e Dia do Anjo Laoviah, cuja virtude 
é o amor. Hoje aniversaria o apresentador e humorista Jô Soares, que 
completa 80 anos, a modelo Kate Moss, que nasceu em 1974 e a atriz 
Tatiana Issa faz 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau é charmoso e bem apre-
sentável, com muito magnetismo pessoal; apesar de tímido é sociável. 
Criativo tem necessidade de novas experiências e com isso aparecem 
muitas oportunidades. Possuidor de grande capacidade de comunica-
ção se torna bem-sucedido quando sua carreira é lidar com o público. 
Gosta da fama e de estar em evidência, mas para isso acontecer sem-
pre age com prudência. Nascem neste dia os sábios e aqueles que se 
distinguem pelos seus talentos. No lado negativo se torna negligente 
quanto à saúde e o trabalho.

Dicionário dos sonhos
MOÇA - Ver uma moça bonita é aviso de que terá 
prosperidade e felicidade. Falar com ela, casamento ou 
noivado próximo. Discutir ou brigar com ela, ciúmes. 
Ser desprezado, intrigas. Ver se moça, sendo de idade, 
problemas familiares. Números da sorte: 01, 21, 23, 47, 
51 e 85.

Simpatias que funcionam
Simpatia da cebola para a purifi cação da sua casa: 
Corte as cebolas em fatias e coloque em pequenas tigelas 
de louça. Coloque em diferentes quartos de sua casa. 
Abra as janelas e deixe a cebola agir, absorvendo as 
vibrações negativas, pelo menos por uma hora. Até que 
isso aconteça, seria bom ir para uma caminhada. Quando 
você voltar, pegue um grande saco de lixo e tirar fora 
as fatias de cebola.Verifi que se fi ca no horário de coleta 
de lixos para que o conteúdo vá  embora de sua casa.
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"(?) É Pelé",
filme so-
bre o Rei

do Futebol

Esportista
como Mar-
cel Stürmer

(BR)

A Bibi, em
"A Força

do Querer"
(TV)

"Pequeno",
em

etiquetas 
de roupa

Força Expe-
dicionária
Brasileira

(sigla)

Recheio
de ovos

de Páscoa

Relações
Públicas
(abrev.)

Forma de
venda do

papel-
toalha (pl.)

O (?)
perdido:
conceito

de Darwin
Letra-

símbolo 
do real 
(Fin.)

Parque,
em 

francês

Amado de
Psiquê na
Mitologia

grega

Guerreiro
que pra-
ticava o
haraquiri

Formato 
do ouro 

guardado 
no BC

"Legal",
em IML

Posição
da coluna
durante a
meditação

Nascido em
 Mogadíscio,
pela nacio-
nalidade

Habilidade
de escrever
de forma
criativa

Meia
brasileiro
da Copa

de 94 (fut.)
(?) 51, alvo
de teorias 
conspirató-
rias (EUA)

Sair do
(?): medo 
de cantores

Descansar,
em inglês
Intimada

(jur.)

Fluido usado por
massagistas

Máquina utilizada nas
eleições brasileiras

Teatro, cinema e
biblioteca

Gentil;
delicado

A menor
flexão
verbal

Apogeu
"Associa-
ção", em

ABI

Deus, em
inglês

Causa de
enchentes

Propagar
(notícia)

Correto

Estado natal de 
Gaby Amarantos

São buscadas pelo
investigador

Iran Malfitano,
ator mineiro

Que não reconhece
favores recebidos

"Arma" de
aranhas
Canídeo

selvagem

Aceitou
(pop.)

Sucesso
de Shakira

Veio ao
mundo
Luiza

Tomé, atriz

Meu, em
francês
Espécie

de gaivota

Pedido da criança
"Sr. e (?) Smith",

filme com Brad Pitt 
e Angelina Jolie

3/ati — mon. 4/eros — loca — lord — parc — rest. 6/somali.
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Refl exões

Roberta Valente

A pandeirista e pequisadora Roberta Valente convida 
o tradicional violonista de 7 cordas Zé Barbeiro e o 
grande clarinetista Stanley Carvalho, para apresentar 
um repertório de choros tradicionais de autores como 
Jacob do Bandolim, Ernesto Nazareth, Zequinha de 
Abreu, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Raul de Barros, 
dentre outros.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, Vila Maria-
na, tel. 5080-3000. Quinta (18) às 15h. Entrada franca.

O show “Mar Aberto” é um duo 
formado pela carioca Gabriela 
Luz e o paulistano Thiago Mart, é 
a sensação de imensidão interna 
de cantar e tocar juntos. É sobre 

sintonia. Sobre ser profundo, na-
tural e emocionalmente sensível.

Serviço: Burlesque Paris 6, R. Augusta, 
2809, Cerqueira César, tel. 3086-0009. Quinta 
(18) às 21h. Ingresso: R$ 70.

Nota-musical
2018 é o ano de Walmir Borges. 

Consagrado produtor, músico e 
compositor, com mais de 25 anos 
de carreira, ele lança dia 26 de 
janeiro nas plataformas digitais, 
seu terceiro álbum autoral, não 
por acaso batizado de “Melhor 
Momento”. 

Hoje, Walmir Borges libera 
o primeiro single do novo tra-
balho, uma versão de “Lábios 
de Mel” (Cleonice / Edson 
Trindade), sucesso na voz de 
Tim Maia. “Nesta faixa celebro 
a geração de ouro da black 
music brasileira, referência 
fundamental e fonte de inspi-
ração para minha carreira”, diz 
ele. “Lábios de Mel” é uma das 
duas regravações do álbum que 
traz mais 10 músicas autorais 
e inéditas. Para ouvir, acesse: 
(www.youtube.com/watch?-
v=rpyRbSuks1Q)

Cena de “A Casa da Mariquinhas - Um cabaré português com Poesia e Fado”.

O espetáculo musical 
“A Casa da Mariquinhas 
- Um cabaré português 
com Poesia e Fado” 
reestreia no dia 20 de 
janeiro 

Tradicional estilo musical 
de Portugal, o fado dá 
o tom ao espetáculo 

que tem roteiro e concepção 
de Helder Mariani e direção 
de Dagoberto feliz. No palco, 
os atores-cantores - Helder 
Mariani, Katia Naiane, Ricardo 
Arantes, e Silmara Deon - 
costuram poesias de autores 
expressivos da literatura 
portuguesa como Fernando 
Pessoa, Florbela Espanca, 
José Régio e Bocage aos fa-
dos que marcaram a cultura 
lusitana. Entre as músicas, 
“É Loucura”, “Só Nós Dois É 
que Sabemos”, “Perseguição”, 
“Casa Portuguesa”, “Grândola 
Vila Morena”, “Esquina de 
Rua”, “Maldição” e “Estra-
nha Forma de Vida”, além 
da canção-título “A Casa da 
Mariquinhas”. No passado, A 
Casa da Mariquinhas foi uma 
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Fado e histórias

animada casa de raparigas, 
onde os frequentadores se en-
contravam para contar da vida 
e cantar o fado. O musical se 
desenvolve com base em can-
ções interpretadas pelo fadista 
português Alfredo Marceneiro, 

criadas para retratar a histó-
ria da Casa da Mariquinhas, 
então apresentada em três 
momentos: o apogeu com todo 
o glamour peculiar ao bordel, o 
duro momento em que a casa é 
leiloada e sua transformação em 

casa de penhor, tendo janelas 
de vidro no lugar das tábuas.

 
Serviço: Espaço Cia da Revista, Bote-

quim Contra Regra, Al. Nothmann, nº 1135. 
Campos Elíseos, tel. 3791-5200. Sábados e 
domingos às 18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 
(meia). Até 11/03.

Choros tradicionais
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Thiago Mar e Gabriela Luz.

Divulgação

Cuide da Prioridade
Neste dia de sua vida, queri-

do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba...

... QUE A VIDA TEM A VER 
COM A SUA ALMA, NÃO 
COM SEU CORPO, NEM COM 
SUA MENTE... A maioria das 
pessoas trabalha duro para 
manter o corpo feliz. Depois 
procura estimular a mente. 
Depois… se houver tempo… 
cuida da alma. Mas, a priorida-
de mais benéfi ca é exatamente 
o inverso. Quando foi a última 
vez que você prestou atenção 
à sua alma?

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Cena do infantil “Mário e as Marias”.

O menino Mário recebe de 
presente de seus pais, um par 
de óculos muito especiais, que 
permitem que ele enxergue o 
mundo de uma forma surpre-
endente na peça “Mário e as 
Marias”. É o nascimento de um 
novo olhar. Ele parte em busca 
daquilo que seus olhos passam 
a ver: Maria, a menina-mulher 
que representa nossa gente, 

nossa terra, nossa cultura, e 
essa se torna a grande aven-
tura de sua vida. Com Alba 
Brito, Gizele Panza, Jéssica 
Nascimento, Juliane Pimenta, 
Vera Carnevali, Aila Rodrigues 
e Luana Curti.

Serviço: Sesc Itaquera, Av. Fernando 
do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, 
Itaquera, tel. 2523-9200. Domingo (21) às 
13h30. Entrada franca.

Infantil
Divulgação


