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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 décimo terceiro dia da lunação. Lua em bom aspecto com Júpiter aumenta as emoções e estimula 
a generosidade, mas o dia deve ser um pouco tenso. De manhã a Lua em aspecto negativo com Urano Tende a 
muita agitação e mudanças de planos. De tarde Mercúrio em aspecto também negativo com Mercúrio pode deixar a 
comunicação difícil. A Lua fi ca fora de curso das 14h41 até ingressar em Leão às 16h54. Por isso à tardinha o astral 
vai fi car mais expansivo. A noite será de muita energia e estímulos. A Lua em bom aspecto com Marte tende deixar 
o sono agitado. Atividades físicas podem ajudar a usar melhor esse potencial de energia a mais no fi nal desta terça.
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Poderá resolver assuntos pendentes 
através da efi ciência e praticidade e a 
facilidade de convencer pela palavra. 
Decisões devem ser tomadas antes 
da metade do mês, mas mantenha 
a paciência e a comunicação dentro 
da rotina à tarde, não faça nada até 
o momento certo. 83/283 – Claras.

A carreira sairá ganhando se você 
ampliar suas ambições e se dispuser 
a evoluir em territórios ainda 
inexplorados. Os projetos tendem a 
se fi rmar e começam a serem bem-
sucedidos melhorando seus ganhos. 
A necessidade de reconhecimento 
e aplauso atrapalha neste período. 
29/329 – Azul.

O relacionamento íntimo e sexual 
pode revelar um novo interesse 
entre você e a pessoa amada. 
Mostre-se objetivo e comunicativo 
nas atitudes que tomar e coloque 
tudo em ordem. Maior atenção para 
o lazer e acentua o dom de liderança 
para a conquista de posições novas. 
34/534 – Amarelo.

Situações críticas começam a 
serem afastadas e a vida deverá se 
estabilizar neste fi nal de mês. Veja 
tudo com clareza, sem iludir-se, pois, 
isto cria confusões em sua rotina. O 
autocontrole e a disciplina devem 
ser mantidos, pois o egocentrismo 
atrapalha.  56/756 – Verde.

A vida amorosa continua bastante 
intensa e apaixonada, mas tudo se 
estabiliza e fi ca em ordem. O dia não 
é muito favorável a relação com as 
pessoas principalmente pela falta de 
foco. Tente fi car nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompantes ou de 
tomar iniciativas. 96/396 – Dourado.

Precisa evitar o desgaste de sua 
imagem com atitude crítica e 
detalhista demais. Será bom assumir 
os compromissos e cumprir o que 
foi proposto. De tarde Mercúrio 
em aspecto também negativo 
com Mercúrio pode deixar a 
comunicação difícil. 21/421 – Verde.

Usufrua o convívio com o seu ambiente 
e dos seus amigos, saia da rotina e 
divirta-se neste momento de festas. 
A Lua em Câncer pode aumentar o 
lado passional e ciumento. Algumas 
dúvidas o farão refl etir um pouco 
mais e colocar a cabeça em ordem. 
90/390 – Vermelho.

Lua em bom aspecto com Júpiter 
aumenta as emoções e estimula a 
generosidade, mas o dia deve ser 
um pouco tenso. Acentua-se o dom 
de liderança para a conquista de 
coisas novas na vida. Use toda sua 
sensualidade para chamar a atenção 
de alguém que lhe é atraente. 02/702 
– Branco.

Aprenda a procurar os interesses 
comuns – o prazer de sonhar junto 
será precioso – irá trazer satisfação 
e alegria de manhã. O que andava 
atrapalhado pode ser resolvido e 
um plano deverá ser colocado em 
prática depois do carnaval. A noite 
será de muita energia e estímulos. 
43/443 – Marrom. 

De manhã a Lua em aspecto negativo 
com Urano Tende a muita agitação e 
mudanças de planos. Aguarde uma 
oportunidade de melhoria material. 
A Lua fi ca fora de curso das 14h41 
até ingressar em Leão às 16h54. Por 
isso à tardinha o astral vai fi car mais 
expansivo. 67/667 – Azul. 

Tudo renasce naturalmente com 
o Sol transitando em seu signo 
e ativando sua personalidade 
esta semana. Um novo astral se 
inicia depois do seu aniversário, 
aguarde até lá. Suas forças vitais 
se renovam e devem ser usadas de 
forma objetiva para encontrar boas 
soluções. 92/592 – Azul.

Este dia de Marte começa bem 
para as atividades rotineiras pela 
efi ciência e praticidade nos contatos 
sociais. O autocontrole pode ajudar 
a não exagerar e cometer excessos 
a tarde. No fi nal da noite com a Lua 
em Leão aumenta a energia para 
sair e se divertir no fi nal desta terça. 
76/476 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 30 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Jacinta de Mariscotti, Santa 
Savina, São Barsimeu e Dia do Anjo Nit-Haiah, cuja virtude é o equilíbrio. 
Dia Nacional das Estórias em Quadrinhos, Dia da Saúde e Dia da Saudade. 
Hoje aniversaria o ator Gene Hackman que completa 88 anos, a atriz 
Vanessa Redgrave que nasceu em 1937, o ator Otávio Augusto que faz 73 
anos, o cantor Phil Collins que nasceu em 1951, o músico Marcelo Bonfá 
que completa 53 anos e a atriz Maria Luiza Mendonça que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau tem revelações força mágica e uma 
intuição muito forte. É uma pessoa dinâmica, gosta da liberdade. Pode 
ter ideias originais e com isso ganhar dinheiro. Através dos sonhos recebe 
avisos e mensagens ocultas, obtendo a sabedoria e a verdade sobre os 
mistérios ocultos. É liberal e muito criativo, não devendo ser tolhido em 
seus talentos desde jovem, pois alcançará fama e fortuna na atividade 
que exercer. No lado negativo precisa evitar a teimosia e o autoritarismo.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. 
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. 
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos. 
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50.

Simpatias que funcionam
Aumentar o apetite sexual: Cubra a mesa da sua casa 
com um pano vermelho. Faça um círculo usando sal grosso e 
coloque dentro dele um copo de vinho, duas velas acesas em 
cima de um pires e dois ovos. Quando as velas terminarem 
de queimar, faça uma gemada com os ovos e misture com 
o vinho. Tome metade do preparado antes de ir pra cama 
e, se o seu par não quiser tomar a outra metade, jogue na 
pia. O sal e os restos da vela devem ser jogados no lixo e as 
claras no ralo da pia. Use depois o pano, o pires e o vinho 
que restou na garrafa como de costume.
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RAPARUN
SUIIARA
ALOECAL

CROSTAÇ
EIMPÕE

MAÇOREX
ACPRESA
IRREALT

ASESMOTO

Submeter a
uma pro-
va de car-
go público 

O numeral
que indica

série
(Mat.)

O período
de início
da Idade
Média

Quinto pre-
ceito do

Decálogo
(Bíb.)

Cartão
para

concorrer
a prêmios

Conceito
básico da 
navega-

ção

Agente 
endurece-

dor do
vidro

Antiga 
máquina de

parques
gráficos

O cálculo
isento de

erros
(Mat.)

Determina;
obriga

Unidade
de venda

de
cigarros

Caráter do
objeto

visto na
miragem
Pessoas
exímias
na avia-
ção (fig.)

Certa
régua

usada em
desenho

Um dos
veículos

do rali Da-
car (red.)

Operação
bancária
Ruidoso,
em inglês

Cortar
rente o
pelo de 

(?) generis:
peculiar
(latim)
Planta

medicinal

Mãe-d'á-
gua (Folcl.)
Nascido em
Adis Abeba

Dente
canino
Cálcio

(símbolo)

Camada seca e dura
da superfície do solo

(?)-valia: fonte do
lucro capitalista

(?) Har-
rison, ator
Memória 
de micros

Giros do
corpo na

dança

Estados brasileiros 
envolvidos em polêmi-
ca sobre os imigran-
tes haitianos (2014) Doença

(?) de obras públicas:
são proibidas 3

meses antes das
eleições

Registro  
de Imóveis

(sigla)
Acha graça

3/ram — rex — sui. 4/aloé — loud. 6/etíope. 9/pós-romano. 13/são paulo e acre.
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Nota-musical
A cantora e compositora Alice Caymmi lança 

seu terceiro disco, “Alice”, com produção da 
também cantora e compositora Bárbara Ohana. O 
novo álbum, lançado pela Universal Music, expõe 
cores mais cruas e despidas de camadas da artis-
ta carioca. Com nove faixas e muitas parceiras 
inéditas com nomes como Ana Carolina, Pablo 
Vittar e Rincon Sapiência, “Alice” é considerado 
o trabalho mais autoral da artista. A faixa “Spiri-
tual”, que inaugura a jornada sonora do trabalho é 

fruto de uma improvisação de estúdio. Com coros 
que remetem ao gênero gospel norte-americano, 
a música fala sobre a repressão e opressão da 
mulher, reforçando o momento atual e globalizado 
de libertação feminina.  Já “A Estação”, segunda 
música do álbum é uma composição de Carlos 
Rufino “Baiano”, também autor de “Verdade 
(Descobri que te Amo Demais)”, que fez sucesso 
na voz do Zeca Pagodinho. Com uma base R&B, a 
música que tem um coral que mostra ao público 
toda força da herança musical de Alice. (www.
youtube.com/user/AliceCaymmi).

MPB
A cantora Martinha, apelidada 

de “Queijinho de Minas” por Ro-
berto Carlos, participa do projeto 
“O Acústico”, uma série de shows 
com o intuito de trazer intimidade 
entre o artista e o público.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldo-
rado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, tel. 3034-
0075. Quinta (01/02) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Referência quando o assunto é samba paulista, o grupo 
paulistano Demônios da Garoa é atração do mês de Carnaval 
com o show 75 Anos. O repertório conta com os principais 
clássicos da carreira, como Você Abusou (Antônio Carlos/
Jocafi ), Se Todos  Fossem  Iguais (Tom Jobim/Vinicius de 
Moraes), Quem Nem Jiló (Luiz Gonzaga), Regra 3 (Toqui-
nho/Vinicius de Moraes), Carinhoso (Pixinguinha/João de 
Barros), além dos sucessos de Adoniram Barbosa como, 
Saudosa Maloca, Samba do Arnesto, Trem das Onze, Morro 
da Casa Verde, Tiro ao Álvaro, entre outras. Um bloco com 
marchinhas de Carnaval, como Aurora, Ó Abra Alas, Cachaça 
Não é Água, entre outras também está previsto no set-list. O 
grupo conhecido por interpretar composições de Adoniram 
Barbosa, possui como uma de suas principais características o 
humor, sobretudo na maneira de cantar.  É um dos conjuntos 
vocais mais ativos da música brasileira, entrou para o Livro 
Guiness de Recordes, em 1994, como o mais antigo grupo em 
atividade no mundo. O grupo surgiu na Mooca em 1943, na 
casa de Arnaldo Rosa, na Avenida Cassandoca. Desde então, 
gravou sessenta discos, vendeu mais de 10 milhões de cópias 
e é um dos responsáveis pela popularização do sotaque típico 
atribuído aos moradores da região.

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740,  Campos Elíseos, tel. 

3226-7300. Terça (6) às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 80.

Filipe Catto

Lançamento
Filipe Catto apresenta “O Nascimento de Vênus”, o show de 

lançamento do disco Catto. O repertório é baseado no novo 
álbum e reúne canções como o hit “Eu Não Quero Mais”, 
“Lua Deserta”, “Canção de Engate”, “Arco de Luz” e também 
os sucessos “Saga”, “Adoração” e “Depois de Amanhã”. Os 
músicos que acompanham Filipe no palco são Felipe Puperi 
(guitarra e synths), Michele Abu (bateria e percussão), Magno 
Vito (baixo) e Jojô (guitarra e synths).

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141. Sexta (2) sábado (3) às 21h e domingo 
(4) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

Cena de “Os Cadernos de Kindzu”.

A Amok Teatro, 
fundada em 1998, 
é uma companhia 
carioca ganhadora 
de alguns dos mais 
importantes prêmios 
do teatro brasileiro

Agora, em 2018, traz 
a São Paulo seu mais 
recente trabalho, “Os 

Cadernos de Kindzu” a partir 
de quinta-feira (1). A nova 
criação do Amok tem como 
ponto de partida a obra “Ter-
ra Sonambula” e o universo 
do escritor moçambicano, 
Mia Couto. O espetáculo 
conta a trajetória de Kin-
dzu, que parte para uma 
viagem iniciática a fi m de 
fugir das atrocidades de uma 
guerra civil. Ao encontrar 
outros fugitivos, refugiados 
e personagens repletos de 
humanidade, o jovem tem a 
oportunidade de vivenciar 

“Os Cadernos de Kindzu”

novas experiências. Com 
Graciana Valladares, Gustavo 
Damasceno, Luciana Lopes, 

Sergio Loureiro, Thiago Cata-
rino, Vanessa Dias e Stephane 
Brodt. 

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, tel. 
3321-4400. De Quintas (01 e 15), sextas (02 
e 16), sábados (03 e 17) e domingos (04 e 
18) às 19h15. Entrada franca.
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Demônios da Garoa

Tolerância
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba......QUE O AMOR TOLERA AS FRAQUEZAS HUMA-
NAS, DEFEITOS E FALHAS...Quando alguém faz algo que você não 
gosta, tente ser tolerante. Diga-lhes da maneira mais agradável que 
você puder que você não se sentiu bem com o que aconteceu ou com 
o que foi dito, mas se esforce ao máximo para não ser frio com eles e 
bloqueá-los de sua conexão. Tudo o que você ensina a eles com isso é 
a ter medo de você – por fazer com que eles sintam medo de perder 
você ou no mínimo que a conexão entre vocês esfrie – Isto, é claro, é 
o que algumas pessoas dizem que Deus faz com a gente. Dê as pessoas 
o mesmo tratamento que você gostaria que Deus (e outras pessoas) 
desse a você. Amor seu amigo.

Neale Donald Walsch
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