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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 primeiro dia da lunação. A Lua passa a transitar em Touro desde as 05h52 desta manhã. Nos relacionamentos e 

nas relações amorosas impulso para procurar o que deseja e sair do comodismo. A infl uência faz com que pessoas que as pessoas 

mais originais tenham maior chance, obtendo a atenção e as preferências do dia. Mesmo assim pode haver alguma rispidez e 

falta de elegância durante a primeira parte do dia. Este é momento para ir atrás do que quer, sem esmorecer e alcançar algum 

dos nossos intentos até o fi nal deste mês de abril.
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Segunda muito boa para cuidar de si 
mesmo e dos seus bens pessoais. A 
energia construtiva do Sol indo para 
a casa dois faz o diferencial positivo 
a partir da próxima semana.  Antes 
de falar ou fazer qualquer coisa, 
pense bem, evite a impulsividade 
e obstinação. 61/761 – Vermelho.

O dia começa bem com maior afe-
tividade pela manhã. Persistência, 
determinação e comedimento deve 
aumentar a noite. Nos relacionamen-
tos e nas relações amorosas impulso 
para procurar o que deseja e sair do 
comodismo. 34/234 – Branco.

Aceite os acontecimentos, tanto 
no lar como no trabalho. Analise as 
situações arrisque somente se isso 
for mesmo necessário. Difi culdades 
nas relações sentimentais. Ótimo 
para estar em grupo, conviver com 
as pessoas no trabalho e no lar. 
03/103 – Amarelo.

Precisa procurar a sua satisfação 
através do equilíbrio das energias 
vitais. O dia é muito propício à 
saúde e aos tratamentos, mas não 
aos negócios. Mantenha a calma se 
surgir algum imprevisto durante 
este dia, pois logo tudo passará. 
45/445 – Verde.

A fi rmeza, a valorização do conforto 
como conquista humana e a energia 
construtiva fazem o diferencial. À 
tarde haverá certo desencanto com 
situações inesperadas. Mesmo assim 
pode haver alguma rispidez e falta de 
elegância durante boa parte do dia. 
81/581 – Branco.

Estude, pesquise e aprenda mais, 
sempre com cautela, pois o ritmo 
dos acontecimentos será mais lento. 
Pode haver difi culdade de comu-
nicação no relacionamento social. 
E nas relações amorosas impulso 
para procurar o que deseja e sair do 
comodismo 79/479 – Verde.

O dia começa com muita criatividade 
pela manhã com disposição para ir 
atrás do que quer. As sociedades, 
parcerias e sociedades se defi nem 
neste fi nal de semana. Fique atenta 
a oportunidade que surge através 
da comunicação mais fácil. 87/687 
– Verde.

Desde do fi nal do domingo temos 
a Lua na fase Nova que entra em 
Touro pouco  antes da seis da manhã 
. A nova fase lunar ajuda a preparar 
novidades e fazer planos. Os planos 
devem ser seguidos sempre ouvindo 
opiniões de interessados e pessoas 
confi áveis. 42/942 – Azul.

Problemas ou uma situação um 
tanto difícil que está enfrentando ser 
superada. Algo deve melhorar neste 
fi nal do mês, se evitar a obstinação e 
exageros. Nesta segunda aumenta o 
charme, a elegância e o refi namento 
com a Lua em Touro aproveitem para 
tomar atitudes. 25/225 – Amarelo.

Evite os gastos que cheguem a provo-
car aumento de suas dívidas, pois so-
frerá graves perdas. O período é bom 
para uma melhor relação familiar e a 
solução de problemas ligados ao seu 
lar, menos as relações sentimentais 
que ainda podem estar instáveis 
nesta segunda. 64/664 – Azul.

Pode conhecer novas pessoas, 
ambientes novos e renovar sua vida 
social nesta semana. Tenha cuidado 
para não afetar sua imagem pessoal 
por atitudes que tomar. As difi cul-
dades pessoais serão superadas e 
as confusões logo irão desaparecer. 
89/689 – Verde.

Dê mais valor à maneira como exe-
cuta suas atividades, encontrando 
maneiras mais práticas de reali-
zá-las. Mantenha o esforço realize 
intermediação através da melhora 
sua comunicação. Lua Nova ajuda 
a preparar planos para colocá-los 
em ação em breve. 62/462 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 16 de Abril de 2018. Dia de São Benedito José Labri, 
São Calisto de Corinto, Santa Júlia, São Marçal, Santa Bernadete de 
Soubirous, e Dia do Anjo Seheiah, cuja virtude é a prudência. Hoje 
aniversaria o jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar que faz 71 
anos, a atriz Ellen Barkin que nasceu em 1955, o ator Martin Lawrence 
que completa 53  anos, o ator Lucas Hass que nasceu em 1976 e a atriz 
Sabrina Petraglia nascida em 1983.

O nativo do dia
 O nativo de Áries deste dia e grau tem a capacidade de aprender 
rapidamente e com isso perceber as oportunidades na área fi nanceira. 
Aprecia uma vida ativa, agitada e com muitas variedades. Suas ideias 
costumam surgir de repente, o que pode ser muito útil nos momentos 
de emergência. Sua condição vibratória curativa pode ser utilizada 
em favor do próximo, desde que seja desenvolvida. Alta elevação na 
vida após os 40, mas se não for merecida, haverá queda e abandono 
na velhice. No lado negativo pode ser muito ambicioso, autoconfi ante 
e também ousado demais.

Dicionário dos sonhos
MACACO - Ele é o símbolo de brincadeiras, travessu-
ras, falsidade e traições. Ver muitos macacos presos, 
problemas fi nanceiros. Soltos, tudo irá melhorar em 
sua vida (em breve). Pequeno, sorte no jogo. Ver outra 
pessoa com macaco, alguém amigo está tramando 
contra você, ou se aproveitando de sua displicência. 
No circo, novos amores. Números da sorte: 04, 17, 
35, 39, 65 e 68

Simpatias que funcionam
Simpatia Poderosa para fi lho rebelde: Escreva o 
nome do seu fi lho em 1 pedaço de papel branco, faça 
uma oração pensando nele, dobre até fi car pequeno 
e coloque dentro de uma gaveta. Deixe lá por 3 dias. 
Pegue o papel e guarde dentro da sua b olsa ou carteira.
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de má
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3/île — ola — roc. 4/scar — toad. 5/isaac — tamar. 11/tergiversar.
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Natália Matos apresenta o 
repertório do seu segundo 
álbum Não Sei Fazer Canção de 
Amor

O trabalho tem produção de 
Léo Chermont (Duo Strobo) 
e direção artística de Carlos 

Eduardo Miranda. Das dez músicas de 
Não Sei Fazer Canção de Amor, nove 
são composições inéditas e autorais 
da artista. O disco é fruto de vivên-
cias cosmopolitas e experiências com 
o pop multifacetado produzido em 
Belém (Pará). A cantora e composi-
tora sobe ao palco acompanhada dos 
músicos: Maurício Fleury (teclados), 
Léo Chermont (guitarra), Vítor Cabral 
(bateria) e Lucas Martins (baixo).

Serviço:  Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 
1000, Liberdade, tel. 3397- 4002. Quinta (19) às 21h. 
Ingresso: R$ 20.

Falando 
de amor

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Escolhas. Você veio aqui para experienciar as escolhas.

Muita coisa esteve acontecendo em seu mundo e agora fazer uma es-
colha na transformação dos seus pensamentos e ideais é o que é indicado 
para ajudá-lo através destes desafi os. Ao fazer isto para si mesmo, você 
perceberá que isto afetará a mudança em torno de você, e, portanto, 
o passo mais importante que você pode dar agora é aquele por você.

Encontrar o equilíbrio em seu mundo decorre de fazer as melhores 
escolhas para você. Isto nem sempre acontece com os valores que os 
outros mantêm por você, e, então, quando você segue uma escolha 
que os outros acham que seja melhor para você, mas não é a sua 
escolha, geralmente é quando você se arrepende de suas escolhas. 
Mantenha-se fi rme em seu próprio coração e faça a melhor escolha 
para você, e, então, você estará realmente na vibração que o torna 
tão poderoso e empoderado em sua jornada.

Pensamento para hoje: Mantenha-se sempre apaixonado, em pri-
meiro lugar, e, então, faça as suas escolhas. Você perceberá que a 
vida começa a fl uir de uma maneira melhor e que você está vivendo 
a vida em seus próprios termos.

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

MPB

O encontro da música popular com a música erudita 
dá o tom do novo show de Zizi Possi. Ao lado do pianista 
Daniel Grajew e do violonista e guitarrista Vinícius Gomes, 
Zizi Possi apresenta um concerto de música popular de 
excelência com um universo de possibilidades fantásticas 
como o amor de Tom Jobim por Chopin nas melodias e 
harmonias do Prelúdio nº 4 e Insensatez respectivamente.

 
Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas,141, tel. 5080-3000. Sexta (13) e sábado 

(14), às 21h e domingo (15) às 18h. Ingresso: R $ 40.

Zizi Possi

Divulgação

Vic Conegero e Du Pessoa.

Comemorando
Em homenagem ao Dia das Mães, o 

cantor Agnaldo Rayol convidou Angela 
Maria para um show especial. Com 
mais de 60 anos de carreira artística 
e mais de 50 discos gravados, Agnal-
do Rayol irá cantar seus principais 

sucessos com a participação especial 
de Angela Maria, outro grande ícone 
da música brasileira que mantém viva 
a memória da Era do Rádio no Brasil. 
No repertório sucessos como “Ave 
Maria”, “Mia Gioconda”, “Fascinação”, 
“New York, New York”, “As Rosas não 
Falam” e “Chão de Estrelas”, serão 

relembradas por este dueto icônico. 
Com banda intimista e cenário acon-
chegante, Agnaldo Rayol espera poder 
levar ao público momentos de muito 
amor, emoção e surpresas.

 
Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda, tel. 3611-3042. Sábado (12/5) às 21h. Ingressos: 
De  R$ 50 a R$ 140.

Paulo Barbuto

Estreia
A atriz Carol Hubner  apresenta seu novo 

espetáculo “Diga que você já me esqueceu”. 
A peça é uma tragicomédia inspirada no uni-
verso de Nelson Rodrigues e no movimento 
expressionista. O espetáculo conta a história 
do dia do casamento de Silvio e Lúcia, um 
casal unido pela família que guarda em ambos 
os lados muitos segredos que estão à beira 

de serem revelados durante a cerimônia. 
Sobre essa nova parceria com Dan Rosseto 
ela afi rma: “É muito bacana trabalhar com 
o Dan devido à força que preciso imprimir e 
entrega para desempenhar as personagens 
que ele cria. Estou muito contente em ree-
ditar uma parceria que nos rendeu ótimos 
momentos ano passado”.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes 
tel.  3868-2535. Sábados, às 21h30 e aos domingos às 19h. 
Ingresso: R$ 70. Até 29/4.

Carol Hubner.


