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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 sexta é o sexto dia da lunação. O Sol passa a transitar no signo de Touro e dando início a um ciclo novo de realizações, 

ótimo para colocar em prática os projetados que foram idealizados. Devemos dar mais atenção ao dinheiro, ao trabalho e 

as relações amorosas com demonstração do nosso amor de forma aberta e sincera.  A Lua em bom aspecto com Urano traz 

estímulos e novidades. A Lua fi ca fora de curso das 09h06 às 11h28 quando ingressa em Câncer.   O astral vai fi car mais 

emotivo e amoroso, embora a comunicação pode fi car prejudicada. A Lua em aspecto negativo com Mercúrio pode trazer 

mal-entendidos no fi nal do dia. 
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Com o Sol na casa dois fará contatos 
que ajudarão a melhorar a situação 
e um dinheiro deve chegar inespe-
radamente. Devido a Lua fora de 
curso das 09h06 às 11h28 quando 
ingressa em Câncer o astral vai fi car 
mais emotivo e amoroso, embora 
a comunicação fi que prejudicada. 
81/981 – Vermelho.

Muitas obrigações a cumprir podem 
trazer a sensação de cansaço logo de 
manhã.  Com o Sol em seu signo use a 
confi ança e o otimismo e faça contato 
com novos ambientes, conheça novas 
pessoas. Problemas ainda podem 
perturbar, seja muito prático em suas 
atitudes. 77/477 – Azul.

Um momento de renovação e es-
peranças renovadas. Prepare os 
projetos para o futuro, mas aguarde 
até o aniversário para realizá-los, se 
tomar atitudes impensadas antes 
pode errar e perder. As atitudes 
impulsivas e mudanças mal pen-
sadas trarão prejuízo inesperado. 
82/382 – Amarelo.

Faça viagens e divirta-se com amigos 
e familiares que estarão mais próxi-
mos de você. Decisões deverão ser 
tomadas somente depois da metade 
da tarde quando o clima fi ca mais 
suave, relaxado e amigável. A partir 
da metade do dia aumento da energia 
e motivação com a Lua em seu signo. 
70/670 – Branco.

Use de seriedade e dedicação e terá 
bons resultados no trabalho que 
estiver executando. Faça as coisas 
conforme planejou, mas ouça opi-
niões antes de agir para não errar. 
O Sol em Touro aumenta a chance 
de realizar grandes negócios.  23/923 
– Amarelo.

Sol passa a transitar no signo de 
Touro e dando início a um ciclo novo 
de realizações, ótimo para colocar 
em prática os projetados que foram 
idealizados. É bom evitara realizar 
qualquer negócio. O momento é o 
melhor para procurar soluções nas 
questões amorosas. 40/340 – Verde.

Melhoram as relações sociais e 
sentimentais através da facilidade 
de comunicação. Com Sol em seu 
signo oposto terá maior poder de 
concentração para o que deseja. A 
Lua em bom aspecto com Urano traz 
estímulos e novidades nesta sexta 
e fi nal de semana . 29/629 – Verde.

Precisa usar sua criatividade para 
vencer problemas que podem sur-
gir no trabalho. Os novos contatos 
tanto sociais como profi ssionais 
trarão elevação a sua vida. A Lua 
em aspecto negativo com Mercúrio 
pode trazer mal-entendidos no fi nal 
do dia.  39/239 – Azul.

As demonstrações do afeto por 
alguém serão bem-vindas e devem 
melhorar a vida sentimental. Cuide 
da saúde, recuperando a boa dis-
posição para realizar seus planos. 
Aumenta o poder de concentração 
pelo Sol em Touro durante esta sexta. 
35/435 – Marrom.

A Lua em bom aspecto com seu astro 
Urano traz estímulos e novidades. 
Dedique-se mais a sua família e faça 
viagens programadas. No amor um 
momento mágico a dois tornando o 
fi nal de dia ótimo para iniciar relacio-
namento duradouro. 24/524 – Azul.

O astral vai fi car mais emotivo e amo-
roso, embora a comunicação pode 
fi car prejudicada. A Lua em aspecto 
negativo com Mercúrio pode trazer 
mal-entendidos no fi nal do dia. Com 
o Sol na casa três a noite aumenta a 
sua sensualidade fazendo-o chamar 
a atenção de alguém. 28/228 – Cinza.

Faça novos planos e economize 
dinheiro que será necessário mais 
tarde. O senso prático aumenta com 
o Sol em Touro. A natureza mais 
reservada e a frieza tomam conta 
dos relacionamentos com a Lua fora 
de curso até o fi nal da manhã, tudo 
pede cautela. 14/514 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 20 de Abril de 2018. Dia de Santa Inês de Montepulciano, 
São Antonino, São Marcelino de Embrum, São Sulpício, São Cesário, 
São Teodoro, e Dia do Anjo Vassariah, cuja virtude é a amabilidade. 
Dia do Diplomata. Hoje aniversaria a atriz Jessica Lange que faz 69 
anos, o piloto Maurício Gugelmin que nasceu em 1963, o ex-jogador de 
vôlei Carlão que completa 53  anos e a cantora, modelo e atriz Carmen 
Electra que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau enfrenta grandes lutas na vida com possibi-
lidade de sair triunfante pela habilidade e força interior que possui. É 
um líder nato agindo sempre como lhe convém. O magnetismo pessoal 
o faz superar muitos obstáculos na vida. Deve aprender a usar de tato 
e diplomacia ao lidar com as pessoas, já que não admite interferência 
no que deseja conquistar. Tem chance de realizar um casamento feliz. 
No lado negativo tem a tendência a ser crítico e insatisfeito.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, sabedoria 
e riqueza moral. Acha-la indica sorte no joga. Perde-la, 
viagem próxima. Para as mulheres, sonhar com bolsa é 
aviso de felicidade no amor e que seus desejos se tornarão 
realidade. Números de sorte: 20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Controlar os ciúmes exagerados - Precisa de 
sete rosas vermelhas, três velas amarelas, um prato  
branco novo e mel. Acenda as velas em forma de 
triângulo. Coloque o prato com as rosas vermelhas 
no meio das velas e ponha um pouco de mel em cima. 
Em seguida, reze três vezes o Pai Nosso, ajoelhado 
perto das velas. No dia seguinte leve esta simpatia 
para a beira da água e deixe lá.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 53

 Imposto
declarável

on-line
(sigla)

Substân-
cias (?):
amônia e
metano

Formato
da antiga

 lira (Mús.)

Santos (?):
Papas

(Catol.)

Profissio-
nal que
traça o

horóscopo

Pacote de
dinheiro

falso
(pop.)

Aladim, 
em relação
ao Gênio

(Cin.)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Grande
tumulto
(pop.)

Ordem do
(?), lar 

das freiras 
carmelitas

(?) Clapton,
cantor de
"Tears in
Heaven"

Gracejas

Flagelo do
Nordeste

Morrer, 
em inglês
(?) elétrico,

veículo

Satélite de
Marte

Períodos 
econômicos

James (?):
o 007 (Cin.)
Peça do
banheiro

Planta
têxtil

Três (?),
município

Cova
extensa 
Atletas

como Bolt

Dar o (?):
revidar

Incolor

Partícula
que irrita
os olhos

Enfurecer

Época
histórica
Cartão, 

em inglês

Cargo de 
Kubitschek
após deixar
a Presi-
dência

2ª pessoa
do plural

(?) plástico,
poluente

que amea-
ça a vida
marinha

Referência
vaga

Ósmio
(símbolo)

Interjeição
de alegria

Pão de (?), massa de
bolos de festa

Banda de forró do RN

O embu-
tido ocupa

menos
espaço

(?) turcos:
baklava e

halva

A babosa,
pela con-
sistência

(?) adversa:
réu

O de paga-
mentos

gera multas

Jornalista ítalo-
brasileiroProcedimen-

to invasivo para evitar
furtos em uma empresa
Principal

curso
d'água da
Venezuela

 De (?): muito 
tranquilo (gíria)

(?) do Sol, rodovia 
litorânea potiguar

Cargo de
James Gordon, na po-
lícia de Gotham (HQ)

Fator que influencia na obtenção 
de bolsa universitária

MBC
RIOORINOCO

SENADORBOND

VOSTRAMI
ICVALAIÇ
SACOALUSÃO

ASTROLOGOSS
ATRASOPACO

PARTEARMARIO

EDEIMOSDIE
VISCOSATROCO

SIRAREN
DOCESCISCO
SALSEIROAM

LOCARMOERIC

SAIARODADA

3/die — ris. 4/bond — card — rami. 6/acromo — deimos. 9/mino carta.
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O que precisa morrer para um 
palhaço nascer?

Essa foi a pergunta que norteou 
o trabalho para a montagem de 
Piolin, o mais novo espetáculo 

da Cia Lúdicos de Teatro Popular que 
estreia no dia 22 Inspirado livremente 
em momentos da vida de Abelardo Pinto, 
o Palhaço Piolin, o espetáculo reconta 
a história do palhaço que nasceu num 
picadeiro e morreu engasgado com uma 
bala. O que acontece naquela fração 
de segundo que antecede a morte? O 
que parte? O que fi ca? Neste pequeno 
instante, o palhaço revive memórias 
que passam diante de seus olhos e são 
refl etidas no espelho de seu camarim, 
trazendo a sensação de que enquanto 
lá se está, sob a lona do circo, o tempo 
é infi nito. Com,  Cristiane Guerreiro, 
Gizele Panza, John Halles e Nayara 
Martins. 

Serviço: Parque Buenos Aires, Av. Angélica, s/n, 
Higienópolis. Domingos às 15h. Entrada franca. Até 13/5.

Eterno
palhaço

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Percepção. Tudo é percepção.

Lermbre-se, enquanto você estiver passando por sua vida, de que 
tudo é percepção e que cada um de vocês vê as coisas a partir de sua 
própria perspectiva, a partir de sua própria experiência. Continuar 
a reproduzir o passado que você não gosta, apenas o mantém nesta 
vibração. Se você quer ver uma vida diferente se revelando, observe 
os pensamentos que você está mantendo em relação a si mesmo e o 
que espera experienciar.

Emoções e pensamentos negativos são uma indicação de que você 
está resistindo ao que realmente deseja criar para si mesmo. Se você 
se encontra neste ciclo, pare. Deixe que o seu foco dominante esteja 
no positivo - coisas, sentimentos e pensamentos desejados.

Pensamento para hoje: Diga para si mesmo: “Eu irei relaxar e esperar 
que as coisas melhorem, que fi quem melhores até do que eu imagino!” 
E, então, libere isto. É realmente muito simples.E assim é.

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

Mistura de ritmos

Músicas que misturam ritmos brasileiros, mexicanos e 
espanhóis fazem da banda Francisco, El Hombre referên-
cia no cenário latino-americano do momento. A banda é 
formada pelos irmãos mexicanos Sebastián (bateria e voz) 
e Mateo Piracés-Ugarte (violão e voz) e pelos brasileiros 
Juliana Strassacapa (voz), Andrei Kozyreff (guitarra) e 
Rafael Gomes (baixo) já se apresentou mais de 120 vezes 
no Brasil e conta também com dezenas de apresentações 
no exterior, incluindo países como Cuba e México. As 
canções do disco Soltasbruxa agitarão o público .

Serviço: Estrella Galicia Estação Rio Verde, R.Belmiro Braga, 181, Vila Madalena, 
tel. 3034-5703. Quinta (26) às 22h. Ingresso: R$ 40.

Quinteto Francisco, El Hombre.

Divulgação

 Divulgação

Cena de Piolin, o mais novo espetáculo

da Cia Lúdicos de Teatro Popular.

Sons de favela
Criado para evidenciar talentos da cultura 

de periferia mundo afora, Britadeira, Sons de 
Favela é o nome do projeto que toma conta 
do Sesc Pompeia. O evento traz programa-
ção internacional que destaca os maiores 
nomes da música produzida nas periferias 
da América Latina e da África. No dia 20 de 
abril, o jovem trio de rap feminino carioca 
Abronca sobe ao palco para apresentar suas 
rimas contundentes e beats dançantes. Sli-
ck, Jay e Mari são as ex-Pearls Negras, que 
retornam para relatar trajetórias negras e 
femininas no dia-a-dia periférico. Na sequên-
cia, a Wesli Band sobe ao palco. Comandada 
pelo cantor e multi-instrumentista haitiano 
Wesli Louissant, a banda de ragga e ska é 
formada por músicos de diferentes países 
da América Central (Cuba, República Do-
minicana,...), hoje habitantes canadenses, 
que passaram por processos migratórios. 
Deslocamentos humanos, portanto, são a 
tônica das enérgicas canções de Wesli, que 
junto à sua big band, prova porque é um dos 
mais badalados nomes haitianos em festivais 
e feiras de música mundo afora.

Já no dia 21 de abril, é o funk carioca quem 
toma conta do  Britadeira, sob o comando 
de MC Carol. Nascida em Niterói (RJ), a 
funkeira é presença garantida nos bailes 
da zona norte do Rio há quase cinco anos. 
Detentora de inúmeros sucessos, como 
‘Minha Vó Tá Maluca’, ‘Bateu Uma Onda 
Forte’, ‘Jorginho Me Empresta a Doze’, e 
outros, o público pode esperar uma noite 

para descer até o chão.E ousadia não vai 
faltar: depois de Carol, quem sobe ao palco 
é Titica, ícone do kuduro angolano. Artista 
Trans e Embaixadora da ONU, a trajetória 
da cantora é revertida de forma alegre em 
seu show, que traz o mais repercutido som 
das ruas de Luanda atualmente.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (20) e sábado 
(22) às 21h30. Ingresso: R$ 40.


