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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 segunda é o quinto dia da lunação. A Lua transita plena em Áries neste começo de semana, por isso o melhor será respeitar a 

individualidade de cada um. Não tentar se impor nem interferir muito na vida um do outro. Usar de autoridade não dará certo. 

Aproveite esta Lua para ser espontâneo na relação afetiva. Use e abuse de franqueza. Procure realizar tudo usando criatividade, mas 

evite atividades e serviços monótonos. A rotina e a burocracia podem irritar. Tarefas longas, complexas e repetitivas fazem perder a 

paciência na tarde desta segunda-feira. Noite ágil e de mais disposição física do que mental.
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Só irá resolver situações que ainda 
o perturbam depois que o Sol 
estiver em seu signo, porém até o 
seu aniversário chegar mantenha 
a rotina. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para o que deseja 
alcançar. Controle as emoções no 
fi nal desta segunda. 75/775 – Branco.

Com a Lua em Áries expresse 
seus sentimentos e esclareça mal-
entendidos. Não engula mágoas e 
tenha coragem de correr riscos. De 
manhã estará pouco prático no seu 
modo de pensar. Procure realizar 
tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. 
25/125 – Azul.

Será muito positivo para lidar com 
as coisas de forma mais concreta 
e defi nitiva. Muita habilidade nas 
negociações e nas relações de 
negócios desde que não dependa 
dos outros. Tenha cuidado para 
que suas ambições não o deixem 
ver a realidade à volta e provoque 
enganos. 21/621 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho neste início de 
semana. Atividades ligadas à cultura, 
a beleza, a arte e ao conhecimento 
serão as mais favorecidas esta 
semana. Este é um bom momento 
para lidar com as fi nanças e obter 
soluções nos assuntos de dinheiro. 
82/582 – Branco.

Momento propício para tratar e 
contrair casamento, iniciar ou 
continuar viagens longas. Terá 
melhoria também da situação 
material e fi nanceira. Ouça opiniões 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito. Cuide do bem-estar e da sua 
saúde recuperando a boa disposição. 
09/409 – Vermelho.

O bom relacionamento será 
importante para alcançar o que 
deseja neste começo de semana. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais devido às atitudes que 
tomar de crítica ou censura. Lua está 
plena em Áries nesta segunda-feira 
fazendo tudo fl uir. 42/842 – Verde.

Não revide às provocações que sofrer 
por parte de pessoas com quem 
trabalha. Pode sofrer por imposições 
e situações em que não terá o 
controle. Uma fase de fortes emoções 
podendo demonstrar o que tudo o 
que se passa no seu íntimo através 
da relação sexual. 93/393 – Cinza.

Muito entusiasmo nas relações sociais, 
sendo levada a encantar as pessoas 
próximas e fazer novos contatos e 
amizades. Os divertimentos estão 
bastante favoráveis e trabalhos 
artísticos também. Os desejos 
sexuais são despertados, mas não 
exagere nas demonstrações de afeto. 
56/356 – Branco.

O forte romantismo nas relações 
amorosas traz momento bem mais 
feliz. No amor, seja uma pessoa 
sincera. Expresse seus sentimentos 
e esclareça mal-entendidos. 
Compromissos materiais também 
serão produtivos e trarão lucros bem 
maiores em breve. 65/765 – Marrom.

O dia é propício para tratar e contrair 
casamento, iniciar ou continuar 
viagens longas. Tente realizar que 
não deu certo antes, pois com a 
Lua em Áries aumenta o poder e 
a determinação. Pode planejar até 
aquela viagem, mas antes acredite 
no que quer conquistar. 41/241 – 
Branco.

Bom momento para lidar com 
as fi nanças e resolver negócios 
pendentes. Encare tudo numa 
boa sem sair da realidade e terá 
soluções. Uma atitude generosa 
trará simpatia e irá reativar sua 
relação íntima melhorando a vida 
sexual. Evite atitude possessiva e 
ciumenta. 90/990 – Azul.

O seu conforto vai melhorar, tanto 
em casa como no ambiente de 
trabalho até a metade do próximo 
mês de março. Siga adiante tomando 
algumas decisões importantes e 
prepare-se para iniciar ou encerrar 
sociedades, uniões e até casamento. 
02/902 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 19 de Fevereiro de 2018. Dia de São Álvaro de Córdova, 
São Mansueto, São Conrado de Placença, São Flaviano, São Gabino e 
Dia do Anjo Sealiah, cuja virtude é a esperança. Dia do Esportista. Hoje 
aniversaria o ator e cantor Evandro Mesquita que chega aos 66 anos, o 
príncipe Andrew da Inglaterra faz 58 anos e o ator Matheus Carrieri que 
nasceu em 1967.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste primeiro dia e grau é normalmente solidário com 
os menos afortunados. Gosta da simplicidade, e refl ete isso no cuidado com 
a casa, sempre muito bem arrumada, embora sem exageros. Ainda assim, 
aprecia os detalhes e costuma ter bom gosto, sentindo-se atraído por objetos 
de arte, as quais escolhem mais por seu gosto do que pelo prestígio do 
objeto em si. Tem a tendência de expressar o seu interior pode trabalhar 
com artes em geral. A sua facilidade para relacionamentos o conduz para 
atividades em grandes organizações, mas para isso trabalhará duro. Sempre 
tem premonições, embora nem sempre se dêem conta disso.

Dicionário dos sonhos
LARANJEIRAS- Em fl or, noivado ou casamento. 
Com frutos, melhoria de posição econômica. Cultiva-
las, viagem. Colher frutos maduros em seu pé é sinal 
de felicidade no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 07, 35, 46, 58 e 95.

Simpatias que funcionam
Para tirar o mau olhado do relacionamento: Pela 
manhã, antes de sair de casa, coloque em um copo de 
xícara virgem e branca, um pouco de água, um papel 
com seu nome e o dele, 3 dentes de alho, 3 cravos-da-
índia, 1 canela em pau, 1 folha de louro e 7 gotas do seu 
perfume. Deixe descansar em sua janela e saia para 
trabalhar. No fi nal do dia, pegue o copo, faça uma prece 
em agradecimento e jogo tudo em um local onde ninguém 
possa passar por cima e vá embora sem olhar para trás. 
Em seguida faça a prece de São Bento e agradeça.
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3/juá — oat. 4/pomo. 6/âmbula — assomo. 8/opulenta. 9/acostagem. 10/encantados.
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Forró
O Trio Dona Zefa  lançou em julho 

de 2017 seu quinto trabalho, Eu Gosto 
Desse Assunto. Os artistas apostam no 
estilo tradicional, com forte infl uência 

do baião, do xaxado e xote. Ao lado 
do acordeonista Tom Silva, os irmãos 
Ramalho tocam forró pé de serra de 
Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Do-
minguinhos, abrindo espaço também 
para composições próprias. O grupo 
começou em Campinas e, em pouco 

tempo, conquistou o Brasil e também 
o exterior, fez turnês pela Inglaterra, 
Noruega, Portugal, Itália, Suíça, Bélgica, 
Holanda e Israel.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364,  
Pinheiros, tel. 3813-4708. Quinta (22) às 20h30. Ingresso: 
R$ 28. 

A palavra que dá título à 
peça “Eigengrau” tem origem 
germânica e se refere à cor 
vista pelos olhos na completa 
escuridão. Metaforicamente, é 
nesse espaço que parece não 
ter luz ou saídas, que se en-
contram os personagens Carol, 
Marcos, Rosa e Tomás Gordo 
na tentativa de entendimento 
de seus afetos, paixões e posi-
cionamentos diante da vida Na 
peça Engengrau no Escuro que 
estreia dia 28. Rosa acredita em 
tudo, do amor verdadeiro à nu-
merologia. Ela aluga um quarto 
no pequeno apartamento de 
Carol, uma engajada ativista 

Cassio Scapin como Nino.

“Admirável Nino Novo” apresenta uma aventura inédita 
sobre a irremediável passagem do tempo de seu prota-
gonista. Para descobrir o sentido e a sensação do que é 
uma verdadeira aventura, o personagem é acompanhado 
pelo invisível Espírito da Aventura, na voz do cantor Ney 
Matogrosso. Com texto e direção de Maurício Guilherme, 
produção de Rodrigo Velloni e atuação de Cassio Scapin, 
que interpretou o menino de 300 anos no programa da 
TV Cultura entre 1994 e 1997.

 Serviço: Teatro das Artes (Shopping Eldorado), Av. Rebouças, nº 3.970, tel. 
3034-0075. Sábados e domingos às 16h. Ingresso: R$ 60. Até 25/03.

Andréa Macera 

interpreta

a palhaça 

Mafalda Mafalda.

Com pitadas de humor negro “Sobre Tomates, 
Tamancos e Tesouras”, conta a estória de 
Mafalda Mafalda (sim, o nome é duplo mesmo), 
uma artista de cabaré banida pelo seu público 
após uma apresentação malsucedida e que agora 
tenta reconquistar a plateia e se explicar sobre o 
que realmente aconteceu

Interpretado pela atriz e palhaça Andréa Macera, criadora do 
Encontro Internacional de Mulheres Palhaças e também de 
uma rede de comunicação e escola que reúne profi ssionais 

da palhaçaria, o solo tem direção de Rhena de Faria e produção 
do Teatro da Mafalda.  

O público é envolvido em um clima de mistério, investiga-
ção, humor, com elementos do cotidiano que se misturam a 
uma narrativa fantasiosa sobre o passado. A protagonista se 
transforma na ré, no inspetor de polícia, com muitos enigmas a 
serem desvendados pelo público. O espectador, considerado “o 
público do lado de cá”, logo descobre que algo mais de grave se 

Mafalda
Mafalda
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Andréa Macera 

interpreta

a palhaça 

Mafalda Mafalda.

passou na fatídica apresentação. Algo que envolve o uso de uma 
tesoura, de tomates e de um pesadíssimo tamanco do Dr. Scholl, 
que acaba por se constituir em um assombroso caso de polícia. 
Sabemos que Mafalda Mafalda perdeu a simpatia de seu público 
anterior. E obviamente não vai querer que o mesmo ocorra com 
sua nova plateia. Portanto ela vai se servir de todos os artifícios 
para convencer o público e também um taciturno inspetor de 
polícia de que ela é inocente e só estava realizando o seu trabalho.

 
Serviço: Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker,  R. Tito, 295, Lapa, tel. 3864-4513.

Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 40/03.
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Infantil
Divulgação

“Eigengrau”
que luta contra a opressão da 
sociedade dominada pelos ho-
mens. Marcos aposta no poder 
do marketing, na vida pessoal 
e profi ssional. Ele, por sua vez, 
divide seu espaçoso imóvel com 
Tomás Gordo, que está vivendo 
um luto que parece não ter fi m. 
Em uma cidade grande e mas-
sacrante, procurar pela pessoa 
certa e por um lugar no mundo 
pode levar esses quatro jovens 
a caminhos inesperados e, por 
vezes, sombrios.

Serviço: Alameda Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. 
Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 
50 e R$ 40.Cena da peça “Eigengrau”.
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Descubra o seu brilho
Seus anjos o estão cercando de apoio de modo que você possa 

descobrir o seu próprio brilho. É o momento de permitir que a sua 
luz brilhe em qualquer área de sua vida que precise ser recarregada, 
liberada ou rejuvenescida. Isto irá ajudar a realizar a transformação 
e a mudança. Este é um bom momento para passar uma esponja 
no passado e permitir um novo início. Trabalhe com o seu brilho 
quando quiser ajuda na cura de problemas de saúde, na liberação 
dos medos e da ansiedade. Recarregue a sua energia e traga de volta 
o seu brilho. Acalme-se e respire profundamente até que se sinta 
completamente relaxado. Peça aos seus anjos para ajudá-lo a des-
cobrir o seu brilho. Peça aos seus anjos para lhe mostrar como você 
pode usar este brilho pessoal para resplandecer uma luz no mundo 
e estar totalmente em seu propósito. Então, permita que os anjos 
lhe mostrem os pensamentos, sentimentos e ideias para ajuda-lo a 
manifestar isto em sua vida agora. Após a sua meditação, coloque 
a sua intenção de fazer estas mudanças e transformações que lhe 
permitam ser o seu eu brilhante e mudar o mundo. E, então, saia 
para o mundo e compartilhe a sua Luz Brilhante. A Orientação dos 
Anjos é que descubra o seu Brilho Peça aos seus anjos para envolvê-lo 
em sua luz brilhante e para ajudá-lo a reconhecer a sua própria luz 
e permita que o seu brilho resplandeça intensamente para ajudar a 
transformar o seu mundo e o mundo ao seu redor. Diga: “Queridos 
anjos, estou preparado para ver o meu próprio brilho e reconhecer 
a sabedoria em mim para me ajudar a manifestar as minhas inspira-
ções!”. Toneladas de Amor. - Sharon e os Anjos.


