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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 vigésimo quinto dia da lunação. No início da manhã a Lua em tensão com Vênus pode trazer 

difi culdades nas relações. Essa energia terá efeito ao longo do dia que será mais tenso. A noite deve ser de mais 

tranquilidade, com muita clareza e vitalidade. A Lua em bom aspecto com o Sol deixa a noite bem mais leve. Essa 

energia também será sentida desde a noite, mas o efeito maior será no início da madrugada para quarta. A Lua 

em aspecto negativo com Júpiter pede calma e atitudes sensatas. Nada de exageros. 
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Neste seu dia favorável da semana 
deve preservar as coisas boas e lutar 
por algo novo que deseja conquistar. 
A carreira ganha através de suas am-
bições. A Lua aquariana dá estímulo 
para que expressar suas emoções 
mais fortes de forma aberta nesta 
terça. 56/656 – Verde.

É o momento de dar início aos 
planos feitos na fase mais delicada 
do ano, depois da passagem do seu 
aniversário. Cuidado com as gorduras 
e frituras, pois o fígado fi ca mais 
sensível nestes dias. Para alcançar o 
que quer precisa manter a certeza no 
seu coração. 92/492 – Cinza.

A carreira ganha se você ampliar 
suas ambições e evoluir em coisas 
ainda inexploradas. Analise as si-
tuações e sua maneira de pensar e 
agir antes, para não se arrepender 
depois. Positivo para iniciar dietas 
e tratamentos de saúde neste mês 
de abril. 77/377 – Branco.

Satisfação e equilíbrio são ne-
cessários para aprender mais e 
levar adiante seus planos pessoais. 
Mantenha a calma se surgir algum 
imprevisto, pois logo tudo passará. 
Trate da saúde e faça tudo que for 
benéfi co ao organismo, evitando 
alimentos gordurosos que atacam o 
fígado. 78/978 – Bege.

Priorize as tarefas de curto prazo, 
que dependem apenas de você e 
termine tudo o que começou. Os 
envolvimentos se aprofundam e os 
rompimentos ocorridos no período 
anterior serão superados. É tempo 
melhorar seus ganhos procurando 
unir-se aos bons que o irão apoiar. 
53/553 – Vermelho.

A Lua em aspecto negativo com Jú-
piter pede calma e atitudes sensatas. 
Nada de exageros. Vá com cautela, 
pois o ritmo dos acontecimentos 
será mais lento, com defi nições 
importantes, mas demoradas. Pense 
antes de agir e aceitar situações 
para não se arrepender mais tarde 
29/129 – Cinza.

É preciso aceitar as situações do 
jeito que elas são ou pode haver 
algum tipo de prejuízo. Fique atento 
a acontecimentos, comunique-se 
com o ambiente e aproveite a maior 
intensidade na vida sexual. Sua 
sensualidade irá aproximar a pessoa 
amada e dará bons momentos a dois. 
73/373 – Verde.

A carreira ganha se você ampliar 
suas ambições e dispuser a evoluir 
em coisas ainda inexploradas, como 
fazer viagens, cursos e contatos. 
Aceite as situações novas que ocor-
rem no amor, mesmo aquelas que 
aparentemente não lhe agradem de 
imediato. 22/522 – Azul.

Questões fi nanceiras ainda estão 
bastante difíceis, mas devem me-
lhorar no fi nal do mês depois que 
o Sol estiver em Touro. Continue 
persistindo em seus planos e terá a 
realização esperada. Curta a intimi-
dade e sua vida sexual intensamente, 
pois viverá bom momento nesta 
terça. 67/367 – Branco.

Chance de boas soluções no seu lar, 
através de diálogos produtivos que 
ajudam a trazer o entendimento 
mútuo. No início da manhã a Lua 
em tensão com Vênus pode trazer 
dificuldades nas relações. Essa 
energia terá efeito ao longo do dia 
que será mais tenso.  46/446 – Azul.   

Difi culdades começam a se dissipar 
e será mais fácil comunicar-se com 
liberdade de falar e agir nesta ter-
ça. As confusões deste momento 
vão desaparecer aos poucos, saiba 
aguardar soluções. O Sol em Áries 
ajuda a resolver assuntos fi nancei-
ros. 85/385 – Branco. 

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
aquilo que gosta. Terá muita energia 
para o trabalho e para conquistar 
a atenção das pessoas, na carreira 
profi ssional. Pode aprender mais 
e adquirir novos conhecimentos 
que serão importantes no futuro. 
82/682 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 10 de Abril de 2018. Dia de Santo Ezequiel, São 
Miguel dos Santos, São Pompeu e Dia do Anjo Ieiael, cuja 
virtude é a descoberta. Dia da Engenharia. Hoje aniversaria 
o apresentador Augusto Liberato, o Gugu que faz 59 anos, o 
ator Ricardo Macchi que nasceu em 1970, o jogador de futebol 
Roberto Carlos que chega aos 45  anos e a cantora, compositora 
e atriz Mandy Moore que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é um tanto impaciente e 
irritável, porém ativo e impressionável. Quando não consegue 
o que quer, sofre muito, pois possui excesso de autoconfi ança. 
Impulsivo, jovial e espirituoso, é também inquieto e aventureiro. 
Por ser entusiasmado e muito caloroso, atrai muitos amigos. 
Tem tendência a desperdiçar energias e a se deixar levar pelas 
opiniões alheais. No lado negativo tem relutância para amadu-
recer, apesar de ser perspicaz e determinado.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 

Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, 
que será afastado. Ser bandido representa força de 
vontade e que conseguirá vencer suas difi culdades. 
Números de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o sucesso profi ssional: 1 punhado 
de açúcar; 1 pitada de pimenta do reino ; 1 punhado de 
sal; Pétalas de 1 rosa amarela; Pétalas de 1 cravo. De uma 
misturada com as próprias mãos em todos os ingredientes 
e coloque em água quente. Banhe todo o seu corpo com 
essa mistura. Logo após tome seu banho normal usando 
um sabonete de cor azul. IMPORTANTE: Enterre o sa-
bonete restante com os ingredientes do banho.
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3/eel — err — ian — iso. 4/teen. 5/elisa. 7/vivaldi.
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Homenagem 
O Duo Flutuart, composto pela 

fl autista Paula Pascheto e a pianista 
Deise Hattum, celebra os 170 anos 
da compositora, pianista e maestri-
na brasileira Chiquinha Gonzaga. 
A artista, autora da primeira mar-
chinha de carnaval “Ó Abre Alas”. 
O repertório do show é dividido 
de acordo com fases da vida de 
Chiquinha Gozaga, primeira mulher 
a reger uma orquestra no Brasil. A 
Feminista, contempla as obras que 
retratam o lado feminino e feminista 
da compositora, são elas “Walkyria 
– a corte da roça”, “Carioca”, 
“Filha da Noite”, “Aguará – garça 
vermelha” e “Annita”. A segunda 
parte, Chiquinha e Callado, retrata 
a época em que a cantora integrou 
o grupo Chôro Carioca a convite 
de Joaquim Callado, compositor 
e fl autista brasileiro, considerado 
um dos criadores do choro. Nesta 
fase, Paula e Deise interpretam as 
músicas “Tapuia”, “Tupã”, “Só na 
fl auta – tango chôro”, “Só no choro” 
e “Caobimpará – mar azul”. No fi nal 
vem a fase Abolicionista, represen-
tando sua personalidade lutadora 
e sempre a favor da abolição da 
escravatura. As obras selecionadas 
para a última parte do espetáculo 
trazem a temática africana e indí-
gena como “Yara  coração de fogo”, 
“Candomblé”, “Tambiquererê”, 
“Cananéia” e “Tamoio”.

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 

318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Domingo 
(22), às 11h30. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia).

Infantil 
Seguindo com o projeto de circu-

lação em parques da cidade, o Grupo 
Namakaca apresenta o espetáculo 
Besouro Mutante. Formado pelos 
artistas circenses Cafi  Otta, Du 
Circo e Montanha Carvalho, o Grupo 
Namakaca  foi criado em 2004 com 
a proposta de ampliar, contribuir e 
preservar os horizontes da lingua-
gem do palhaço e das artes do circo. 
Desde então, criaram 7 espetáculos:  
É Nóis na Xita, Zé Preguiça, Besouro 
Mutante, O Omelete, Carlos Felipe 
em Apuros, Quebrando a Bacia e o 
mais recente espetáculo, O Pavão 
Misterioso. Comemorando 14 anos 
de trabalho continuo de pesquisa, o 
trio foi contemplado com o Edital de 
Apoio a Criação Artística – Lingua-
gem Circo, da Secretaria Municipal 
de Cultura. Em O Besouro Mutante, 
três vendedores charlatões rodam 
o mundo divulgando seu incrível 
produto: o Elixir Besouro Mutante, 
uma bebida milagrosa capaz de 
resolver todos os males, físicos e 
psíquicos. A prova da sua efi cácia 
é a transformação do fusca 73, 
antes conhecido como Tétano, em 
uma máquina incrível. Utilizando 
suas habilidades circenses, os três 
caixeiros viajantes tentam con-
vencer a plateia dos poderes de 
seu produto, transformando até 
mesmo os próprios espectadores, 
que descobrirão habilidades que 
nem imaginavam ter.

 
Serviço: Parque da Aclimação, R. Muniz 

de Souza, 1119,  Aclimação. Sábado (7) às 
11h. Entrada franca.

Homenagem
Após cinco anos de sucesso, “Concerto 

para Pixinguinha” retorna a São Paulo e 
inicia comemorações. O clipe da música 
“Lamentos”, Pixinguinha e Vinícius de 
Moraes, entrou no ar em dezembro de 
2017 elevando o nível de beleza da canção. 
Tem direção do premiado cineasta Pedro 
Jorge. “Concerto para Pixinguinha” uniu 

no palco pela primeira vez a cantora Vânia 
Bastos e o baixista e arranjador Marcos 
Paiva num projeto que ajudou a atuali-
zar a obra de Alfredo da Rocha Vianna 
Filho, o Pixinguinha.Com novo fi gurino, 
do estilista Arthur Caliman, a nova fase 
do “Concerto para Pixinguinha” marca 
também o sucesso de uma turnê que não 
se encerrará tão cedo. No roteiro pérolas 
como: Carinhoso, Rosa, Lamentos, Isso é 

que é viver e muitas outras belezas.
O show “Concerto para Pixinguinha” 

acontece no dia 20 de abril, às 21h, no 
Teatro do Sesc Bom Retiro. Os ingressos 
custam de R$ 15,00 (meia) a R$ 30,00 
(inteira) e estarão à venda através do site 
ofi cial do Sesc SP, dia 10 de abril. 

Serviço: Sesc Bom Retiro, Al. Nothman, 185. Sexta (20), 
às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). 

Romantismo
Na comédia “3 Formas de 

Amar”, Leo é um rapaz acanha-
do, recém-chegado do interior, 
Alexia é uma aspirante a atriz e 
Vinicius é o vértice divertido e 
irresponsável do triangulo amo-
roso que se forma entre eles. São 
desconhecidos, completamente 
diferentes, mas que se aproxi-

mam em meio às difi culdades 
de se viver em uma grande 
metrópole. Aos poucos, surge 
uma amizade e um imbróglio 
amoroso, repleto de questio-
namentos típicos da juventude. 
Com, Thalyta Medeiros, Tiago 
Pessoa e Victor Benain.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados 
às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 
60. Até 29/4.

Apresentará também, em 
primeira mão, algumas 
músicas de seu mais 

recente trabalho. Neste novo 
CD, Pedro interpreta canções 
de grandes intérpretes da mú-
sica brasileira. O guitarrista e 
violonista Conrado Goys, e o 
baixista Leandro Matsumoto, 
que já o acompanham há alguns 
anos, também fazem parte 

deste novo show. A marca de 
Pedro Mariano se consolida 
entre seu público, fazendo com 
que mais e mais pessoas pas-
sem a conhecer e reverenciar 
um dos maiores intérpretes de 
nosso país.

Serviço: Teatro Municipal de Santo 
André, Praça IV Centenário, s/nº, Centro, 
Santo André, tel. 4433-0789. Domingo (22) 
às 19h. Ingresso: R$ 100.

MPB
No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano 
apresenta mais um show onde relembra músicas 
que marcaram sua carreira

Refl exõesRefl exõesRefl exões
ANJOS.

Às vezes, no silêncio da noite, se escutarmos atentamente, poderemos 
talvez ouvir o trepidar da asa de um anjo.

Sim é verdade. Todos nós podemos aprender a ouvir os anjos. E as 
ferramentas espirituais que temos – as orações, o estudo, as meditações 
e as conexões que fazemos –podem nos ajudar nesse sentido.

Esse processo de ser capaz de ouvir a voz de um anjo dentro de 
nós é governado por nossa consciência e, à medida que crescemos e 
abrimos nossa consciência por meio de nossos esforços espirituais e 
de nossa evolução, fi camos mais em sintonia com essa voz.

Geralmente, é a voz de um anjo que nos guia quando ouvimos em 
nossa cabeça: “Você sabe que não quer fazer isso!”

Às vezes, podemos até nos conectar com mais do que apenas a voz 
do anjo, podemos na verdade sentir sua presença.

Entretanto, muito frequentemente, bloqueamos essa voz ou essa 
presença. Talvez a voz esteja dizendo algo que não queremos ouvir 
ou talvez estejamos simplesmente com medo do que não entendemos 
com nossa mente racional.

Mas a verdade é que, se nos permitirmos vivenciar a dimensão espi-
ritual, podemos nos tornar condutores de Luz muito mais úteis para o 
mundo. - Karen Berg - Gratidão amada Regina Maria Drumond Chichorro

LGBT

O espetáculo Certos Rapazes – O Nosso Amor a Gente 
Inventa, propõe uma refl exão sobre a busca da felicidade 
sem regras e tabus. De forma sensível e sem estereótipos, 
o espetáculo retrata o encontro amoroso causal entre dois 
homens e suas problemáticas. Para Guilherme, ser gay 
é algo libertador. Já para Pedro Henrique, a situação é 
bem diferente. Criado em uma família que nunca lhe deu 
oportunidade para o diálogo, não passa pela sua cabeça 
assumir sua homossexualidade. Escondido atrás de uma 
foto de Luís de Camões, Pedro Henrique chama a atenção 
de Guilherme num aplicativo de relacionamento. Os sen-
timentos de Gui e PH vão se encaixando de maneira tão 
harmônica e feliz que em determinada altura um já não se 
vê longe do outro e passam a morar juntos. Porém, Pedro 
Henrique guarda um segredo que vai colocar em xeque 
todo amor e confi ança que Guilherme passa a ter por ele. 
Com, Hugo Caramello e Rafael Braga.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Quartas e quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 26/4.

Hugo Caramello e Rafael Braga.

Divulgação

Pedro Mariano.

 Divulgação


