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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 quinta é o oitavo dia da lunação. Nesta quinta desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Plutão torna as emoções 

fortes e a fl or da pele, permitindo maior fl uidez. De manhã a Lua em mau aspecto com Júpiter pode provocar excessos e causar 

problemas fi nanceiros. Às 08h47 a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Gêmeos a noite às 21h09. O dia tende a ser um 

pouco lento e confuso com a Lua solta e só deve melhorar a noite. O melhor a fazer é buscar atividades mais introspectivas 

desde de manhã. 
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O Sol na casa doze traz preocupações, 
insônias e aborrecimentos. Aproveite 
os últimos dias para a refl exão e a 
meditação, fundamentais para as 
mudanças que virão. Bem cedo 
fazer o que tem que ser feito está 
altamente favorável, mas depois 
vai sentir faltar energia, ânimo e 
inspiração. 75/275 – Vermelho.

De manhã a Lua em mau aspecto 
com Júpiter pode provocar excessos 
e causar problemas fi nanceiros. Às 
08h47 a Lua vai fi car fora de curso 
até ingressar em Gêmeos a noite 
às 21h09. Ainda poderá encontrar 
saídas para os problemas. Precisa 
ousar mais para alcançar o que 
deseja. 47/547 – Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. Perigo 
de insônias e aborrecimentos nesta 
quinta. 55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e 
tenha cautela com situações 
de risco. Procure ampliar seus 
conhecimentos. A ação, disposição 
e espírito de luta junto com a força 
do querer ganham uma proporção 
exagerada na rotina e a carência vem 
à tona fácil. 65/665 – Azul. 

É preciso manter a calma para 
superar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resultados 
evidentes na economia. A Lua em 
Touro faz com que os diálogos levem 
a um bom entendimento com as 
pessoas com quem convive. 84/584 
– Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes 
de tomar uma decisão. 66/966 – 
Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga 
o quanto deseja alguém. O maior 
senso de cooperação torna todos 
mais prestativos e dá tendência 
ampliada para a ternura. 89/489 – 
Cores escuras.

Bem cedo, porém, fazer algo 
diferente está altamente favorecido. 
Final da manhã até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto e 
estaremos mais sensíveis às energias 
dos ambientes e das pessoas. Precisa 
dar e receber carinho e afeto. 78/378 
– Verde.

Seu maior romantismo pode fazer a 
vida sexual mais feliz, pois o torna 
bastante atraente. Seja bem sincero 
e direto em suas atitudes e mais 
aberto ao social e as relações íntimas 
e sexuais. Evite o radicalismo, 
o exagero e a intolerância nos 
relacionamentos sociais e familiares. 
62/762 – Marrom. 

Corre perigo de acidentes e 
problemas repentinos, devido 
a consolidação das mudanças 
preparadas. Pode obter sucesso em 
coisas novas, modernas e avançadas 
que inicie. É o dia para acreditar 
em algo e realizar aquilo que está 
na sua mente há muito tempo. 
44/244 – Azul.

O dia tende a ser um pouco lento 
e confuso com a Lua solta e só 
deve melhorar a noite. O melhor 
a fazer é buscar atividades mais 
introspectivas desde de manhã. 
Tanto a tarde como a noite será 
preciso relaxar, de acordo com a 
necessidade e de acordo com o 
lugar que estiver. 26/226 – Amarelo.

A Lua em Touro dá sensualidade 
e torna o momento ótimo para se 
relacionar e travar contatos afetivos. 
O descanso e o lazer irão melhorar 
sua disposição, já que pode sofrer 
de pequena indisposição. Curta os 
momentos em casa ou nas atividades 
físicas, exercitando-se e agindo mais. 
90/990 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Fevereiro de 2018. Dia de São Abílio, São Maximiano, 
São Lineu, Santa Margarida de Cortona, e Dia do Anjo Mihael, cuja virtude 
é a harmonia. Hoje aniversaria a atriz Araci Balabanian que completa 76 
anos, o tricampeão mundial de F-1, Niki Lauda que faz 69 anos, o ator, 
autor e diretor teatral Marcos Caruso que nasceu em 1952 e a atriz Débora 
Falabella que completa 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é observador, habilidoso e com 
senso para os negócios e tem também capacidade de liderança. Sempre 
encontra a felicidade fazendo os outros felizes. Terá destaque nas 
atividades comunitárias e têm um apreço particular pelas crianças e pela 
vida familiar, constituindo famílias relativamente grandes. Interessa-se 
muito especialmente pela relação a dois. É normalmente a partir daí que 
amadurece as suas relações sociais, profi ssionais e amigáveis. Precisa ter 
metas realistas devido a natureza idealista. Não seja muito crítico em seus 
relacionamentos íntimos.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los 
cuidado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Simpatia infalível para ele tomar nojo da 

outra.Da certo mesmo. Pegue um limão e ponha o 
nome dela completo dentro. Depois você embrulha 
ele com papel alumínio e põe bem escondido no 
congelador segundo a garota que me enviou a 
simpatia funcionou bem rápido demais com ela, 
o namorado dela pegou nojo até dá fala da ex não 
queria nem ouvir a voz dela.
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Elenco da comédia “Laboratório Sexual - Que Comece o Jogo”.

O espetáculo “Laboratório Sexual - Que Comece o Jogo”,  mostra 
o cotidiano de uma companhia de teatro, apresentando os bastido-
res dos ensaios diários e de um estudo cênico para uma peça sobre 
sexo. Com Lu Monteiro, Giovana Adolpho, Rafael Brandão, Marcos 
Paulo Moreira, Thiago Azanha e Matheus Spadari.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. De segunda a quarta às 20h. Entrada franca.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 20

BOT
AVOMATERNA

ACARICIAR
ZASMTUTU

LADCOROA
MOROENF
EENXUGAR

UNTADAORO
TVERMEN
OBESAHOT
DRSJIPE

MECAFORAI
GIBISTUR

CAPRICHOSA
SODIODOS

Edson
Celulari,

ator

Som de
pancada

(HQ)

Femi-
nino de
“conde”

Conteúdo
da bola de

futebol

Coberta
de óleo
(forma)

Tirar a
umidade;

secar 

Ouro, em
espanhol

(?)-shirt,
tipo de
blusa

unissex

Parasita
como a

lombriga
Sucede
ao “M”

A pessoa
muito
acima

do peso

(?) dog,
sanduíche

com
salsicha

Ministério
da Edu-
cação
(sigla)

Revista
em qua-
drinhos

João
Paulo (?),

papa
polonês

Sílaba de
“turno”

A pessoa
cuidadosa

com as 
suas coisas

Porção de alimento
que cabe na boca

Acidente em banhei-
ros com aquecedor

A mãe 
da mãe

Acarinhar;
afagar 

Muito bom; excelente
“Desculpe, (?) Eu Vou
Chorar”, sucesso de
Leandro e Leonardo

Dois tipos de
encontros vocálicos

(Gram.)
Marinheiro

Sufixo de
“doçura”

Limites en-
tre países

Idoso
(pop.)

Recuperar;
recobrar

Ladeira
(abrev.)
Habito;
resido 

Prefixo de
“enlatado”
Que tem 

nome igual

Dinheiro
(gíria) 
Alvo da

acusação

Carro de 
uso militar
Sem brilho;

opaco
Sujeira de

móveis
Aplicação;
emprego

Ósmio
(símbolo)
Loucos;
malucos

À exceção
de

Pássaro,
em inglês

Consoantes 
de “riso”
Tipo de

trepadeira

3/hot — oro. 4/bird. 5/ótimo. 6/untada. 10/caprichosa.

Corpo
O artista  Maikon K trabalha nas fronteiras entre performance e 

dança, teatro e ritual e tem como foco da arte o corpo como instaura-
dor de realidades e os limites entre humano e não humano. A ação dá 
continuidade à pesquisa do artista também presente em DNA de DAN, 
selecionada pela artista Marina Abramovic para integrar a exposição 
Terra Comunal em 2015.   Estruturada em duas partes distintas, a per-
formance é sobre observar e ser observado, sem no entanto se deixar 
tocar. O nome da ação remete ao recipiente que recria as condições 
ambientais para a criação de animais ou plantas, fora do qual é possível 
observar o comportamento dos seres vivos em seu interior.

 Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (23) e sábado 
(24) às 21h30 e domingo (25) às 18h30. Ingresso: R$ 20.

Nove anos nos palcos

Cena da peça “É como Diz o Ditado...”.

Isabel e Joaquim são um 
casal de circenses na peça 
“É como Diz o Ditado...”. Ela, 
a mulher barbada e cigana. 
Ele, o versátil palhaço Coriza. 
Os dois, antigos artistas do 
grandioso Circo Vital. Um 
dia depois do casamento, por 
uma falha, o casal acorda e o 
circo não está mais lá. Aban-
donados, os dois descobrirão 
uma nova forma de viver com 
muita criatividade. A narra-
tiva passeia pelos ditados 
populares, tão presentes no 
nosso cotidiano, mas que 
muitas vezes nós nem nos 
damos conta de como eles 
resumem nossas situações 
mais corriqueiras. Assim, 
entrando numa saga repleta 

Leitura
O Teatro Kaus Cia Experimen-

tal realiza a leitura da peça “Chu-
va de Anjos”, texto inédito do 
dramaturgo argentino Santiago 
Serrano, no dia 28 de fevereiro. 
Escrita em 2007, a peça  propõe 
uma refl exão sobre a solidão e o 
individualismo nas grandes ci-
dades apresentando um diálogo 
improvável entre duas mulheres 
rodeadas de edifícios altos de 
onde se atiram alguns suicidas. 
Enquanto cada personagem se 
torna o cenário de sua própria 
tragédia, os males da contempo-
raneidade são apontados em um 
jogo de claro-escuro, de palavra e 
silêncio, de presença e ausência, 
e de caídas metafóricas.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3221-4704. Quarta (28) às 20h. Entrada 
franca.

Espetáculo “Engolindo Sapo”, concepção do ator e diretor Renato Scarpin.

O espetáculo 
“Engolindo Sapo”, 
concepção do ator e 
diretor Renato Scarpin, 
volta para uma curta 
temporadacom apenas 
cinco sessões durante 
o mês de março

Trata-se de um espe-
táculo solo de humor 
com uma proposta 

diferente, já que Scarpin tem 
um intenso trabalho de ator e 
intercala momentos de ‘cara 
limpa’ com personagens inte-
ligentes, inéditas e inusita-
das. O nome da peça, com seu 
subtítulo: ‘Engolindo Sapo... 
pra um dia comer perereca’, 
remete a uma brincadeira, 
uma metáfora, sobre todos 
os sapos que engolimos na 
vida, em todos os aspectos 
do dia a dia, pra quem sabe 
um dia conseguirmos algo 
realmente bom, alcançarmos 
um objetivo de sucesso. No 
espetáculo, o ator faz uma 
ácida, porém bem-humorada, 
crítica à política de impostos 
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do Brasil; às difi culdades de 
usar o sistema bancário self-
service; satiriza as divergên-
cias de postura de um casal 
e da relação entre familiares, 
entre outras coisas. O ator 
brinca com o mundo moderno 
e todas as suas peculiaridades. 
Revela situações que todos nós 

passamos, mas nunca paramos 
para pensar em seu lado cômi-
co, mostra de forma hilária as 
diversidades e idiossincrasias 
nas relações entre homem e 
mulher, amigos, família, che-
fes ou funcionários, enfi m, a 
intrigante relação humana. 
Intercalando esses momentos 

de sátira e descontração, o ator 
interpreta quatro personagens 
improváveis: o Sapo da Can-
tareira, Mohamed, Nicanor e 
Marigreides.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luís Antônio, 931, tel. 3105-3129. 
Sextas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 30/03.

Comédia
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Compreensão

Observe mais atentamente. A fi m de compreender uma situação, um 
ciclo, ou uma crença que você mantém e que parece que não está 
funcionando para você, observe mais atentamente. Observe os detalhes 
para que possa fi nalmente terminar o que não desejava em sua experi-
ência. A melhor maneira de fazer isto é encará-lo a partir de um ponto 
de vista objetivo. Em outras palavras, elimine a emoção disto. É aí que 
os anjos podem ajudá-lo mais. Eles apenas vêem coisas em sua vida 
como boas e melhores, uma oportunidade para experienciar e sempre 
do ponto de vista do amor incondicional. Esta é a maneira de ver as 
experiências que você sente como piores, um fracasso ou um erro. É 
o momento de você ver a sua luz e saber que é digno e merecedor. 
Você é uma bela partícula da Luz do Criador e é o momento de deixá-la 
brilhar. O Pensamento para hoje é: Você é merecedor. Você é digno. 
Você é uma bela expressão da Luz. É o momento de você acreditar 
nisto, também. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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“É como Diz o Ditado...”

de aventura e emoção, os 
dois personagens vão nos 
mostrando suas histórias com 
muito humor, fazendo com 
que o público se identifique 

logo de cara. Com Beatriz 
Gimenes e Rodrigo Inamos.

 
Serviço: Inbox Cultural, R: Teodoro 

Sampaio, 2355, Pinheiros. Sábados às 16h. 
Ingresso: R$ 40. Até 17/03.


