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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 quarta é o quarto dia da lunação. Será um dia para começar as mudanças que precisam acontecer durante esta 

lunação de Áries que irá até o dia 14 de maio. O Sol em conjunção com Urano pode trazer rompimentos e separações se 

as mudanças não forem feitas.  Mas esse aspecto pode deixar o astral hostil e mais tenso. Essa energia poderá ser sentida 

no fi nal da manhã. O ingresso da Lua em Gêmeos deixa o dia bastante movimentado, com muitas conversas, debates e 

busca por mais informações. A Lua em bom aspecto com Mercúrio melhora a comunicação e a noite será ótima para fazer 

contatos importantes. 
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O Sol em conjunção com Urano pode 
trazer rompimentos e separações se 
as mudanças não forem feitas. Mas 
esse aspecto pode deixar o astral 
hostil e mais tenso. Cuide da saúde, 
alimentando-se bem e evitando 
excessos. Evite o egocentrismo 
exagerado e a falta de objetividade. 
89/389 – Verde.

Será um dia para começar as mudan-
ças que precisam acontecer durante 
esta lunação de Áries que irá até o 
dia 14 de maio. Ficará mais romântico 
o que irá melhorar a sua vida sexual 
neste fi nal de abril e nos primeiros 
dias de maio. Mude a rotina e levante 
o seu astral. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão pois 
vai começar a fase considerada a 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
algum prejuízo, por isso é bom deixar 
qualquer coisa para depois da Lua 
entrar na fase Crescente. Poderá 
melhorar sua competitividade. 
24/324 – Branco.

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
viagens e passeios para os próximos 
dias. É um bom dia para pessoas 
idosas e doentes, mas impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A Luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

O ingresso da Lua em Gêmeos deixa 
o dia bastante movimentado, com 
muitas conversas, debates e busca 
por mais informações. Durante este 
mês de abril é o melhor momento 
para tomar decisões e seguir um 
novo caminho. O modo de ver a 
vida e a si mesmo pode mudar de 
repente. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Nesta 
metade de semana fi cará mais fácil 
estimular o desejo e apimentar o 
romance. O lar e a família, neste mo-
mento, ganham especial importância. 
35/335 – Vermelho.

Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. Precisa gastar seu 
dinheiro em coisas necessárias e 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. Uma pessoa 
afastada poderá se reaproximar nes-
ta semana e seu ambiente irá mudar 
para melhor. 82/382 – Branco.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. A desconfi an-
ça pode ser exagerada e perigosa.  
56/756 – Amarelo.

Veja a vida da forma mais otimista 
possível, pois se gostando e aumen-
tando sua fé diante de acontecimen-
tos novos, conseguirá superar as 
difi culdades. Melhore e ative a sua 
vida sexual nesta metade de semana. 
Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. 77/377 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Mer-
cúrio melhora a comunicação e a 
noite será ótima para fazer contatos 
importantes.  Viverá momentos 
intensos no relacionamento com a 
pessoa amada e seus familiares. Es-
tará mais receptivo e amoroso nesta 
metade de semana.  66/366 – Verde.

Precisa economizar o dinheiro que 
ganhar e aplicá-lo bem em algo que 
renda ainda mais. A capacidade de 
liderança cresce e o ritmo acelera 
na parte da tarde e será bom tomar 
decisões. Aumentar sua dívida pode 
ser perigoso até o fi nal deste mês de 
abril. 45/445 – Rosa. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de abril de 2018. Dia de Santo Apolônio, Santa 
Maria da Encarnação, São Faustino, São Galdino e Dia do Anjo 
Omael, cuja virtude é a paciência. Dia Nacional do Livro 

Infantil e Dia de Monteiro Lobato . Hoje aniversaria o ator 
Antônio Fagundes faz 69 anos, o ator Eric Roberts que nasceu 
em 1956, a apresentadora Adriane Galisteu chega aos 45 anos 
e o cantor Pedro Mariano que nasceu em 1975. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau não leva uma vida fácil, enfrentan-
do problemas com parentes e amigos. A rotina pode lhe trazer 
ansiedade e nervosismo. É trabalhador e cuidadoso, vai direto 
ao ponto. É uma pessoa íntegra, confi ável, original e versátil na 
expressão de sua personalidade. Terá satisfação com os fi lhos, 
que serão honrados. Possui dom para o comércio e chega ao 
sucesso trabalhando por conta própria. No lado contrário pode, 
em alguns momentos, tornar-se perverso e negativo.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do 
que refl ete nele. Um homem vendo-se no espelho 
sendo solteiro é sinal que se casará logo. Se o es-
pelho refl ete bem indica alegrias, caso contrário 
tristezas. Números de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Se livrar da depressão e angústia: Pegue um 
punhado de aveia e faça um mingau bem gostoso, 
adoce com mel e salpique canela sobre ele. Saboreie
-o e, a cada três colheradas, diga o encantamento: 
Aveia de Dionísio, grão que brotou do chão, devolva 
o meu sorriso que esco ndi no meu coração.
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Unidade social dos
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Diante de uma sociedade 
ocupada com a satisfação 
imediata de seus desejos, 
reverenciar os “nossos velhos” 
vai na contracorrente e 
assume-se um ato estético-
político

Até o dia 27 de maio, importantes 
espaços da cidade recebem o 
espetáculo de dança A-Vós, uma 

homenagem da Nave Gris Cia Cênica 
àqueles que os precederam, aos pais 
de seus pais e aos seus ancestrais míti-
cos.  Serão 15 apresentações divididas 
entre os Teatros Alfredo de Mesquita, 
Cacilda Becker e espaços como Galeria 
Olido, Centro de Referência da Dança 
e Fábrica de Cultura Jardim São Luís. 
A ideia partiu da vontade dos três cria-
dores-intérpretes de homenagearem 
seus avós, criando um espetáculo que 
tem como matéria poética as memórias 
que guardam de seus mais velhos, em 
especial da gestualidade e imaginário 
presentes em seus ofícios, que os conec-
ta com a ancestralidade e com a forma 

Dança

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Liberte-se.

É o momento de seguir o seu próprio coração.
Agora é o momento de começar a viver a sua vida de acordo com 

as suas condições. Aja nas áreas de sua vida em que você não está 
satisfeito, pois é hora de fazer as mudanças que você esteve desejando 
em sua vida. Torne-se um não conformista e vá além da sua zona de 
conforto - você esteve esperando por este tempo, você esteve pe-
dindo isto, assim, aprimore-se, saia e veja onde este caminho o leva. 
Às vezes, um pouco de desconforto é necessário a fi m de infl amar o 
seu desejo de avançar para algo mais e este é um destes momentos.

Lembre-se de confi ar e permitir que as coisas se revelem. Você 
nem sempre termina onde pensava que ia, mas sempre termina 
onde precisa estar. Quanto mais consciente e atento você se torna 
ao longo do caminho, mais irá apreciar as experiências e, então, não 
entre no pensamento de que a jornada deve ser árdua e difícil a fi m 
de ser gratifi cante.

Pensamento para hoje: Confi e e permita que as coisas se revelem. 
Você nem sempre termina onde pensou que estava indo, mas sempre 
termina onde precisa estar. Quanto mais consciente e atento você se 
torna ao longo do caminho, mais aprecia as experiências. E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. Regina Drumond

POP

Com sucessos de Bee Gees, Kool & the Gang até Jota 
Quest, a banda Junkie Box  apresenta clássicos da Disco 
dos anos 70 aos hits das FM´s, uma noite para dançar com 
muita música boa.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Sextas e sábados às 23h59. Ingresso: R$ 75. Até 21/4.

Junkie Box

Paulo Barbuto

Lançamento
O rapper Emicida estreia da turnê “10 Anos 

de Triunfo”. Assim como o show que deu ori-
gem ao DVD homônimo, esta será uma grande 
celebração com Emicida apresentando músicas 
inéditas e passeando por sua discografi a com-
pleta, desde a primeira mixtape, “Pra Quem Já 
Mordeu um Cachorro por Comida até que Eu 
Cheguei Longe”, até sucessos mais recentes 
como “A Chapa é Quente” (indicada ao Grammy 
Latino 2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e 

“Mandume”, entre outras. Alguns convidados 
que participaram do DVD também estarão 
nesse show, como Drik Barbosa, Muzzike, 
Amiri, Raphão Alaafi n e Jota Ghetto. Emicida 
será acompanhado por DJ Nyack, Carlos Café 
(Percussão), Silvanny Rodriguez Sivuca (Per-
cussão), Michele Cordeiro (Guitarra e Violão), 
Ed Trombone e Trombone), Fernando Bastos 
(Sax e Flauta) e Gustavo Sousa (Trompete).

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran),  R. Paes Leme, 
195, Pinheiros. Sexta (20) sábado (21) e domingo (18h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia).

Divulgação

Música Cubana
Neste show para o público da terceira idade, 

o grupo Cuba Cuarteto, formado por Fer-
nando Ferrer (voz), Pepe Cisneros (piano), 
Eduardo Espasande (percussão) e Liander 
Lobo (baixo), apresenta sucessos e clássicos 
da música tradicional cubana, reinventados 
pela infl uência do jazz, em uma apresentação 
marcada pela riqueza e diversidade.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-
7700. Quarta (18) às 16h30. Entrada franca.

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

músicas que marcaram sua carreira. Apresentará também, em primeira mão, algumas 
músicas de seu mais recente trabalho. Neste novo CD, Pedro interpreta canções de 
grandes intérpretes da música 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, fa-
zendo com que mais e mais pessoas passem 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.

de transmissão de saberes presentes nas 
comunidades de tradições afro-brasileiras 
e ameríndias, em que os anciãos e os ances-
trais são as fontes vivas do conhecimento.

 

Serviço: Teatro Municipal de Santana Alfredo de Mesquita, 
Av. Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 2221-3657. Sexta (13) 
e sábado (14) às 21h e domingo (15) às 19h.Teatro Municipal 
da Lapa Cacilda Becker, tel. 3864-4513. Sexta (20) e sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 19h. Entrada franca.

 Divulgação

Emicida. 
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