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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 quinta é o terceiro dia da lunação. A Lua em Aquário deixa o astral mais aberto, amigável e extrovertido. 

O dia será ótimo para encontrar pessoas, conversar com os amigos e trocar ideias. Momento de fazer atividades 

diferentes, tentar o novo e o incomum. Iremos defender os pensamentos e nossas ideias com unhas e dentes e por 

isso podem surgir alguns confl itos. Melhor argumentar e deixar que o outro refl ita sozinho, sem querer impor 

condições. À noite a Lua forma um aspecto negativo com Júpiter que pode provocar exageros. 
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A Lua em Aquário deixa o astral 
mais aberto, amigável e extrovertido. 
O dia será ótimo para encontrar 
pessoas, conversar com os amigos e 
trocar ideias. Atitudes ágeis estão em 
alta, mas faça tudo com segurança 
e sem afobação. No fi nal do dia um 
momento que propicia novidades. 
77/477 – Branco.

É preciso ser cuidadoso no modo de 
se posicionar perante uma situação 
nova. Procure imaginar como a vida 
deve ser no futuro e ela será assim, 
mas concentre-se na realidade do 
momento. Precisa aproveitar a 
agilidade para tomar atitudes a noite 
com muita persistência e coragem. 
87/387 – Azul.

Precisa tomar atitudes que foram 
adiadas e manter boas relações 
neste período que promete ser 
bem produtivo. O uso da bondade 
mostra o seu lado bom quebrando 
preconceitos. Procure soluções 
concretas para algo que o preocupa 
muito mantendo a paciência. 98/798 
– Amarelo.

Momento de fazer atividades 
diferentes, tentar o novo e o 
incomum. Hora de quebrar 
preconceitos principalmente nos 
relacionamentos afetivos. Prepare-
se para acontecimentos importantes 
até o fi nal da semana, mas tenha 
muito cuidado com tudo que lhe diga 
respeito. 89/389 – Verde.

É preciso dedicação e boa vontade 
nas suas tarefas diárias. Melhor 
argumentar e deixar que o outro 
refl ita sozinho, sem querer impor 
condições. Não deixe nada para 
depois, tome até mesmo atitude 
ousada para resolver qualquer 
situação. 78/778 – Amarelo.

Precisa ter um novo rumo em suas 
atividades. Se continuar fazendo a 
mesma coisa, nada será diferente 
daqui para frente. Por isso, escolha 
um caminho e siga em frente sem 
temer, pois, tudo dará certo. À noite 
a Lua forma um aspecto negativo 
com Júpiter que pode provocar 
exageros. 58/258 – Verde.

Precisa conviver com pessoas que o 
entusiasmem ao expor suas ideias 
e executá-las imediatamente. Irá 
defender os pensamentos e as ideias 
com unhas e dentes e por isso podem 
surgir alguns confl itos. Aproveite o 
aumento da curiosidade e pesquise 
sobre temas diferentes dos usuais.  
62/362 – Cinza.

Todas as situações fi cam mais ágeis 
e rápidas com a entrada da Lua Nova 
em Aquário. Aproveite o aumento da 
curiosidade e pesquise sobre temas 
diferentes. À noite a Lua forma um 
aspecto negativo com Júpiter que 
pode provocar exageros.  88/388 
– Branco.

Melhor argumentar e deixar que o 
outro refl ita sozinho, sem querer 
impor condições. Antes de agir, 
use a razão e a intuição e faça tudo 
bem planejado para não errar e se 
arrepender mais tarde. Precisa de 
uma boa companhia no fi nal do dia. 
51/551 – Verde.

A Lua em transito pelo seu signo  
favorece os trabalhos criativos e os 
que dão abertura para se inovar. O 
Sol em seu signo o leva a compartilhar 
seus projetos e sonhos. Depois do 
aniversário poderá executar os 
planos que vem sendo preparados 
nos últimos meses. 50/850 – Azul. 

A Lua em Aquário deixa o astral mais 
aberto, amigável e extrovertido. 
O dia será ótimo para encontrar 
pessoas, conversar com os amigos 
e trocar ideias. Mesmo assim é o 
período mais delicado do ano, por 
isso tome cuidado com sua saúde 
não a deixe sofrer pelos excessos. 
06/206 – Branco.

Lua em Aquário ajuda na superação 
das dificuldades na semana. O 
período da manhã ainda requer 
muita calma e paciência, mas uma 
vez tomada a melhor decisão, deverá 
agir sem receio e ir até o fi m. Haverá 
necessidade de maior entusiasmo 
ao assumir compromissos. 52/252 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 18 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Margarida 
da Hungria, Santa Prisca, São Liberato, Santo Amâncio e Dia 
do Anjo Jezalel cuja virtude é a aceitação. Hoje aniversaria 
o técnico de futebol Candinho que faz 73 anos, o ator Kevin 
Costner, que nasceu em 1955 e o piloto Christian Fittipaldi que 
completa 47 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau consegue apren-
der tudo com facilidade e tem uma memória prodigiosa, 
jamais esquece o que lhe fazem de bom ou ruim. É liberal, 
confiante e muito sociável.  Buscam aventuras, mudanças 
para não se sentir entediado. É uma pessoa criativa e in-
tuitiva e com seu sexto sentido pode ter sucesso no mundo 
financeiro. Tem condições de realizar trabalhos difíceis e 
ser admirado por isso. No lado negativo, a ignorância e a 
mentira influenciam o espírito daqueles que nada querem 
aprender ou fazer.

Dicionário dos sonhos
ABÓBORA – Herança próxima. Lucros 
inesperados. Pode arriscar a sorte em jogos 
e loterias. Números de sorte: 15, 25, 45, e 66.

Simpatias que funcionam
Para ter felicidade no casamento: Enrole 
duas rosas vermelhas em um lenço branco com 
o pensamento fi rme em cenas do seu casamento. 
Deseje que nada possa atrapalhar a felicidade 
de vocês. Depois, enterre as rosas em um vaso 
de plantas e lave o lenço, que pode ser usado 
normalmente
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como o
dogo

argentino
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de sites 
de insti-
tuições
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Fernando
Haddad
(sigla)

Elemento
do hor-

mônio ti-
reoidiano

"Nunca (?)
tarde para
aprender"

(dito)

Objetos
de busca
pessoal

(fig.)

1, em 
algarismo 
romano

Sucesso 
da banda
Maroon 5

Árvore
tida como
símbolo
do Brasil
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sindical

brasileira
(sigla)

Movimen-
to inicial
do bume-
rangue

Iguaria
junina 

de milho
verde

Armadilha
da aranha
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capaz de
enfrentar 

a con-
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Regime
oposto à
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Em
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de ferrovia

Cola para
madeira
Paletó, 

em inglês

Cobertura
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Do mes-
mo modo
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2009 com 
Lília Cabral

Esguia

O primeiro signo do
horóscopo chinês
Status de Roger
Federer no tênis
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Combine
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Refuta;
impugna
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tamente!

Irres-
ponsável

Iniciante
Atitude do
indivíduo
abnegado

Único rei
coroado

nas Amé-
ricas, em

1818
(Hist.)

(?) abaixo:
desabar 

Ato diário essencial
para o transporte de

nutrientes
no corpo

3/out — sad. 4/coat — divã. 6/sucuri.
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Os moradores da cidade vão ganhar um presentão no 
aniversário de São Paulo: um show de um dos nossos íco-
nes da MPB, Gilberto Gil. .A apresentação vai acontecer 
num palco montado em cima de um trio-elétrico, junto 
com o bloco Expresso 2222. A festa começa com a turma 
da escola de samba Vai-Vai. Gil será homenageado pela 
agremiação no Sambódromo, no enredo “Sambar com 
Fé Eu Vou!”, na quarta apresentação do sábado (10). 
Por volta das 19h, Gil subirá ao palco e vai se juntar aos 
músicos da Vai-Vai. Na festa do aniversário, estão garan-
tidos os clássicos Andar com Fé, Toda Menina Baiana e 
Aquele Abraço.

Serviço: Esquina das Avenidas  Ipiranga com São João (em frente ao Bar 
Brahma). Quinta (25) a partir das 14h. Entrada franca.

“Sonho de um Homem Ridículo”, com Celso Frateschi.

O espetáculo “Sonho 
de um Homem 
Ridículo”, com Celso 
Frateschi e direção 
de Roberto Lage, 
reestreiou
dia 13 de janeiro

A peça, que estreou em 
2005, é baseado no conto 
homônimo do escritor 

russo Fiódor Dostoiévski, 
publicado pela primeira vez 
em 1877 no livro Diário de 
um Escritor. Em Sonho de 
um Homem Ridículo um 
funcionário público, sabe que 
é ridículo desde a infância, mas 
por orgulho jamais confessou 
esse fato a ninguém. Motivo 
de desprezo e zombaria de 
seus semelhantes, já não tem 
mais nenhum interesse na 
continuação da sua existência. 
Num dia, inútil como todos 
os seus outros dias, em que 
mais uma vez esperava ter 
encontrado o momento de 
meter uma bala na cabeça, foi 
abordado por uma menina de 
uns oito anos, que clamava 
por ajuda. Ele não só recusa o 
apoio à criança, como a espanta 

“Sonho de um Homem Ridículo”

violentamente e aos berros. Ao 
voltar para casa, não consegue 
dar fi m a sua existência. Já 
com sua arma pousada em 
seu peito e perturbado pelos 
sentimentos causados por 
aquela criança, adormece e 
sonha com a sua própria morte, 

com seu enterro e com uma vida 
após o tiro disparado. Viaja pelo 
espaço e por desconhecidas 
esferas. Experimenta a terra não 
manchada pelo pecado original e 
conhece os homens na plenitude 
da sabedoria e equilíbrio. Ele 
acredita que aquilo tudo foi 

real, pois as coisas terríveis que 
sucederam não poderiam ter 
sido engendradas num sonho.

Serviço: Ágora Teatro, R. Rui Barbosa, 
672, Bela Vista, tel.  3284-0290. Sábado e 
domingo às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 
(meia). Até 04/02.

Gilberto Gil
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Expressão criativa
Aumente a sua criatividade

À medida que você desperta os seus talentos criativos, você 
desperta as suas habilidades de manifestação e permite um 
melhor fl uxo de suas habilidades. Esta energia ajuda as coisas 
a se tornarem mais leves e a criar laços mais profundos em 
seus relacionamentos.

Permita que o seu eu desinibido seja mais criativo e divertido. 
Planeje um dia onde você escolha quatro coisas especiais para 
fazer que mais o atraiam e encontre tempo durante o seu dia 
para fazê-las acontecer. Dê-se permissão para se divertir, ale-
grar-se e ter experiências surpreendentes. É a melhor maneira 
de abrir caminho para soluções criativas.

O Mantra para hoje é: “Minha energia criativa está me des-
pertando para experiências mais divertidas, alegres e surpre-
endentes.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn
Cena da comédia “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa”.

Comédia
Um grande mistério chega aos teatros 

neste verão. A nova comédia “Coisas Es-
tranhas Acontecem Nesta Casa” conta 
a estória de 5 personagens excêntricos, 
presos por uma tempestade, e muitos 
segredos dentro de uma mansão mal 
assombrada. Coi sas Estranhas Acon-
tecem Nesta Casa celebra a diversidade 
dentro de um contexto absurdo. A 
peça fala sobre a família que podemos 
escolher, sobre os monstros que temos 
que matar para sobreviver, e sobre os 
problemas que devemos enterrar no 
nosso jardim. Com Pablo Diego Garcia, 
Pedro Bosnich, Bruno Sperança, Deo 
Patricio, Daniel Aguia e Almir Martins.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira 
César, tel. 3151-4141. Sábados às 22h e aos domingos 
às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 04/03.
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