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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 décimo oitavo dia da lunação. Lua em Escorpião desde as 10h24 na sua fase cheia é muito propícia aos encontros 

sexuais. Porém, deve-se controlar a pré-disposição ao ciúme e a querer controlar o parceiro. Devem-se evitar as chamadas conversas 

difíceis com as pessoas em geral e, em especial, com a pessoa amada. É provável que lembranças de ofensas ou mágoas, voltem 

a incomodar... Os trabalhos tendem a ter um fardo mais pesado ao serem realizados pela manhã. A primeira segunda parte do 

dia deve ser boa para uma recomposição emocional. No entanto, um traço de melancolia pode nos acompanhar nas primeiras 

horas da manhã desta segunda com a Lua fora de curso.
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Só irá resolver situações que ainda 
o perturbam depois que o Sol 
estiver em seu signo, mas até o 
seu aniversário chegar mantenha 
a rotina. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para o que deseja 
alcançar. Controle as emoções pela 
manhã e leve adiante assuntos 
materiais. 64/764 – Cinza.

Com a Lua em Escorpião deve 
controlar a pré-disposição ao ciúme e 
a querer controlar o parceiro. Devem-
se evitar as chamadas conversas 
difíceis com as pessoas em geral e, 
em especial, com a pessoa amada. 
De manhã estará pouco prático no 
seu modo de pensar. 65/565 – 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 tragam perdas e 
enganos. 97/697 – Azul.

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. 
74/474 – Amarelo.

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. 
58/458 – Vermelho.

O bom relacionamento será 
importante para alcançar paz e 
tranquilidade neste começo de 
semana. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais devido às atitudes 
que tomar de crítica ou censura. 
Com a Lua Cheia terá fi rmeza em 
suas atitudes e expectativas mais 
elevadas. 42/242 – 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. 56/256 – Branco.

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.  43/443 – Azul.

O lado emocional tende a ficar 
mais estável com a Lua cheia nesta 
segunda-feira. O forte romantismo 
nas relações amorosas traz momento 
bem mais feliz. Compromissos 
materiais também serão produtivos e 
trarão lucros bem maiores em breve. 
62/262 – Branco.

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 Escorpião aumenta a 
determinação. Pode planejar até 
aquela viagem, mas antes acredite no 
que quer conquistar. 55/355 – Azul.

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. 11/611 – Verde.

O seu conforto vai melhorar, tanto em 
casa como no ambiente de trabalho 
até a metade do mês de março. 
Siga adiante tomando algumas 
decisões importantes e prepare-se 
para iniciar ou encerrar sociedades. 
Os relacionamentos podem trazer 
também alegrias. 43/643 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Março de 2018. Dia de São Domingos Sávio, São 
Eusébio, São Virgílio de Arles, São Teófi lo, São José da Cruz, e Dia do 
Anjo Harahel, cuja virtude é a coragem. Hoje aniversaria a atriz Samantha 
Eggar que faz 79 anos, o apresentador Fernando Vannucci que nasceu 
em 1951, a atriz Eva Mendes completa 44 anos e o ator Jake Lloyd, que 
nasceu em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau costuma ser respeitoso em 
relação às normas sociais e familiares. Espontaneidade, inquietude 
e impulsividade são algumas características dos nascidos neste dia. 
É uma pessoa solidária e com isso deve ter cuidado em não assumir 
problemas alheios, espera muito dos outros. É também trabalhador, 
prático e dinâmico. Normalmente bem-humorado, pode desenvolver 
dons de cura através de métodos espirituais ou psíquicos. Possui uma 
mente inquiridora e em geral aprecia o modo refi nado independente 
da posição social.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, 
indica infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou 
em homenagem a alguém, indica alegrias, prazeres, 
abundância e melhorar de vida. Ver danças é alegria. 
Números de sorte: 10, 19, 29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Fazer as pazes com amigo ou parente: Segure em 
suas mãos uma foto da pessoa com quem se desentendeu, 
faça o Sinal da Cruz e reze três vezes seguidas: “Meu 
protetor poderoso, mediador das graças Divinas, entre em 
contato com o anjo da guarda de (diga o nome da pessoa 
com quem deseja fazer as pazes). Peço-te interceder 
em favor da paz e do entendimento entre eu e (repita 
o nome da pessoa). Agradeço, desde já a sua bênção. 
Amém”. Refaça a simpatia em sete dias. Guarde a foto 
no lugar de costume.
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Nota
O SOL-TE – Ofi cina Livre de Tea-

tro para crianças e adolescentes. 
Projeto a serviço da comunidade na 
qual se insere: Bixiga, na região da 
Bela Vista. As inscrições, gratuitas 
estão abertas até o dia  9 de março. 
Os interessados, acompanhados 
por um responsável, devem se diri-
gir à na sede do Teatro do Incêndio 
(àRua 13 de Maio, 48), apresentar 
foto 3 x 4 e cópias de RG e com-
provante de residência. O SOL-TE 
é dividido em duas turmas de 20 
participantes cada: Pe.que.nos (6 a 
11 anos) e E.vo.lu.ir (12 a 18 anos). 
As aulas serão ministradas sempre 
aos sábados, simultaneamente, das 
13h às 14h30, a partir do dia 10 de 
março.O objetivo é abrir as portas 
para a experimentação, estimular 
a expressão da liberdade e dos 
direitos e compartilhar o conheci-
mento, as artes e as emoções. Todas 
as atividades buscam o contato 
afetivo com a criança e o adoles-
cente pelo desenvolvimento da 
linguagem, da lógica e da estética 
e, principalmente, pelo estímulo à 
criatividade e à imaginação.

Uma família desestruturada com suas vidas degeneradas 
e seus costumes depravados é o mote de “O Gosto da 
Própria Carne”, que estreia dia 9 de março. Com texto do 
premiado autor americano Albert Innaurato, espetáculo 
tem trilha sonora de Mário Bortolotto e cenários e fi gu-
rinos de Sylvia Moreira. A peça  marca a volta ao teatro 
da atriz Rita Malot, que divide o palco com os atores 
Nelson Peres, Roberson Lima, Walmir Santana e Patrícia 
Barros. O espetáculo conta a história de um jovem obeso 
e sua família decadente, onde o assédio, o bullying e a 
violência são expostos com crueza e realismo. Com Rita 
Malot, Nelson Peres, Roberson Lima, Walmir Santana e 
Patrícia Barros.

 
 Serviço: Teatro Ágora, R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, tel. 3284-0290. De 

sexta a sábado às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 29/04.

Elenco da peça “O Gosto da Própria Carne”.

Cia Estável de Teatro apresenta o espetáculo “Patética”.

A Cia Estável de Teatro faz 
duas sessões do espetáculo 
“Patética”, nos dias 17 e 18 de 
março

“Patética” refl ete sobre as cir-
cunstâncias e o assassinato 
do jornalista e dramaturgo 

Vladimir Herzog (1937-1975), morto 
nos porões do DOI-Codi (Destacamento 
de Operações de Informações/Centro 

de Operações de Defesa Interna), em 
outubro de 1975. O texto foi escrito um 
ano depois do seu falecimento, por seu 
cunhado e, também dramaturgo, João 
Ribeiro Chaves Neto. Com direção de 
Nei Gomes, a montagem usa o metate-
atro para mostrar uma trupe de artistas 
circenses que apresenta pela primeira 
e última vez a história da personagem 
Glauco Horowitz. A peça conta a vida de 
Herzog desde a imigração dos pais para o 
Brasil, passando pela militância, prisão, 

depoimentos no DOI-Codi, até a morte e 
a luta da família para provar que ele não 
cometeu suicídio, mas foi assassinado. 
Ao discutir a censura, a própria peça é 
proibida e o circo é fechado. Com Juliana 
Liegel, Maria Carolina Dressler, Miriele 
Alvarenga, Nei Gomes, Osvaldo Pinheiro 
e Paula Cortezia. 

 
Serviço: Arsenal da Esperança, R. Dr. Almeida Lima, 

900, Mooca, tel. 2292-0977. Sábado (18) e domingo (19) às 
19h. Entrada franca.

Musical 
Filial brasileira de uma empresa 

multinacional recebe a visita de 
investidores estrangeiros. Para 
impressionar os gringos, a empresa 
prepara um espetáculo com can-
ções da MPB dirigido por um antigo 
diretor de musicais. Às vésperas 
ele tem um piripaque e vai parar 
às portas do Céu, entre a vida e 
a morte. Lá, encontra dois anjos 
caídos, fugidos do inferno, que lhe 
garantem o retorno à Terra. Em 
troca o diretor terá que montar, em 
tempo recorde, um espetáculo com 
as estrelas da MPB que foram dessa 
para melhor. A partir daí, assim na 
Terra como no Céu, tudo vira uma 
grande confusão que se resolve 
apenas com uma intervenção para 
lá de inesperada no musical MPB 
– Musical Popular Brasileiro. Com 
Adriana Lessa, Érico Brás, Giulia 
Nadruz, Reiner Tenente, Marcelo 
Góes e Dagoberto Feliz.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Quintas e sábados às 21h, 
sextas às 21h30 e aos domingos às 20h. 
Ingressos: R$ 70 e R$ 100. Até 15/07.
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Divulgação

Estreia
João Caldas

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Sempre o amor

Neste dia da sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba ….….Que o amor é mais forte do que a justiça. Sting 
disse isso, e é totalmente verdadeiro. Então, se você sente que foi 
“injusto” e está buscando a justiça, pode estar buscando a coisa errada. 
O que aconteceria se você, em vez disso, procurasse o amor? E o que 
aconteceria se você desse amor em vez de procurar por ele? Isso pode 
requerer um pouco de perdão. Mas se você começar consigo mesmo, 
se você começar perdoando a si mesmo por todas as coisas que pode 
ter feito que não foram muito boas para o outro, você achará muito 
mais fácil perdoar o outro pelo que ele fez e que não foi muito bom 
para você. É apenas uma ideia…
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Baseado no livro de Sholem 
Asch, o espetáculo Maria 
estreia no próximo dia 11 e  
conta, de forma dinâmica e 
envolvente, a trajetória da 
mãe de Jesus, mostrando 
a cultura e os costumes da 
época, e revela a força e o 
empoderamento necessários 
como mulher e mãe já há dois 

mil anos. Sozinha no palco, a 
atriz contracena com quaren-
ta personagens que fi zeram 
parte da história e da vida de 
Maria, em uma história com 
fatos surpreendentes. Com 
Maritta Cury.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 25/03.

Maritta Cury

Maria


