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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 dia da lunação. Esta será uma manhã difícil pelo aspecto da Lua com Júpiter que provoca exageros emocionais 

e infl exibilidade. Hoje é o dia da Lua Nova e do eclipse solar e com isso podemos fi car agitados. A Lua se alinha a Mercúrio em 

uma conjunção e ambos fazem um aspecto positivo com Urano que trazem mudanças. O eclipse solar terá início às 18h50 e no 

Brasil poderá ser observado no Sul do país. Às 19h06 a Lua entra na fase Nova e marca o início da lunação de Aquário. Momento 

de plantar novas sementes e iniciar novos projetos. Vênus em aspecto com Saturno traz estabilidade para os relacionamentos. 

Os relacionamentos e os acordos podem ter durabilidade e compromisso. 
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua minguante plena em 
Aquário faz a manhã de astral 
acelerado, com a mente rápida para 
encontrar soluções ágeis. Logo irá 
receber algum benefício a mais 
naquilo que estiver realizando. O fi nal 
do dia será de sobrecarga de deveres 
e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia é bom para ser objetivo e 
valorizar a verdade. Use a boa 
disposição social que melhora a vida 
sexual e garante bons momentos. 
Às 19h06 a Lua entra na fase Nova 
e marca o início da lunação de 
Aquário. Momento de plantar novas 
sementes e iniciar novos projetos. 
52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode 
ter lucros e satisfação amorosa. 
Concentre-se naquilo que acredita 
e realizará seus desejos. 55/555 – 
Branco.

É necessário evitar resolver situações 
envolvendo o lar ou trabalho. Haverá 
a sensação de que está tudo nos 
conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal de lua 
minguante. 76/476 – Amarelo.

As obrigações fi cam mais presentes 
perto da meia-noite e tendem a 
tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado 
nas comunicações. Amplia-se a 
preocupação com o bem-estar 
coletivo com a Lua em Aquário. 
58/258 – Azul. 

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presentes 
perto da meia-noite e tendem a 
tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Mantenha a calma 
para evitar enganos naquilo que 
requeira mais atenção. 71/771 - 
Branco.

Evite tratar o que é mais importante e 
prático, use a intuição e terá soluções.  
A organização começa na sua mente, 
pense positivamente e encontrará 
seu caminho. Procedimentos e 
diligências favorecidas. Tarde da 
noite, tendência à preocupação e 
pessimismo. 80/880 – Marrom.

A Lua se alinha a Mercúrio em 
uma conjunção e ambos fazem um 
aspecto positivo com Urano que 
trazem mudanças. Terá motivação 
para entrar em ação usando o seu 
talento, sem falar muito, mas agindo 
imediatamente para encontrar 
soluções. 59/159 – Branco.

Lua plena em Aquário torna a manhã 
de astral acelerado, com a mente 
rápida para encontrar soluções ágeis. 
Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental. Pode haver enganos 
naquilo que requeira mais atenção. 
Começa um período novo após o 
aniversário. 97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentração 
no fi nal do dia será ótimo para a 
meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. 
Valorize a verdade e evite o 
preconceito. 98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 15 de fevereiro de 2018. Dia de Santa Jovita, São Lúcio, São 
Teotônio, São José de Antioquia, Santa Geórgia, Dia do Beato Cláudio 
de La Colombiére e Dia do Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje 
aniversaria a atriz Sylvia Bandeira que faz 68 anos, a atriz Jane Seymour 
nascida em 1951, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que faz 62 
anos e o vocalista Brandon Boyd que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático, generoso e gentil; 
tem habilidade para aprender rapidamente. Refi namento e gosto pelas 
artes o fazem desenvolver sua criatividade e assim produzir trabalhos 
artísticos originais. A capacidade de comunicação o conduz para ser 
um excelente consultor. Aprecia a religiosidade, mas costuma vê-la 
mais sob seus aspectos culturais do que propriamente espirituais. 
Exerce a espiritualidade muito à sua maneira. Se dá muito bem quando 
trabalha em equipe.

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. 
Vê-lo bruto, receberá um presente. Em forma de joia, 
muitas despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, 
cuidado pois suas ambições só serão realizadas de forma 
desonesta. Números de sorte:  53, 65, 76, 90 e 97.

Simpatias que funcionam
Encontrar a alma gêmea: Envolva 1 vela cor-de-rosa 
em 1 fi ta de cetim de 30cm da mesma cor. Acenda a vela 
em 1 pires e coloque ao lado uma carta para o seu anjo 
da guarda, dizendo: “Peço a Deus que me seja enviado o 
mais urgente possível o verdadeiro amor em minha vida. 
Terei fé de que serei atendida em meu desejo”. Quando 
a vela terminar de queimar, enterre tudo num jardim ou 
vaso fl orido e saia sem olhar para trás.
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Nota
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Ibramem/AMATA de Arqui-

tetura em Madeira nas modalidades profi ssional e estudante. O prêmio 
é patrocinado pela AMATA, empresa fl orestal brasileira que acredita na 
construção civil em madeira engenheirada como uma alternativa viável 
e sustentável para descarbonização da economia brasileira e estímulo 
ao refl orestamento, apoiando o Brasil em seus desafi os ambientais. 
Poderão inscrever-se ao prêmio estudantes dos cursos de Engenharia 
e de Arquitetura e Urbanismo, e profi ssionais das áreas de Arquitetura 
e Urbanismo e de Engenharia de todos os países da América Latina. Os 
fi nalistas serão conhecidos na noite de 22 de março e os vencedores serão 
divulgados no evento de premiação, dentro do XVI EBRAMEM, marcado 
para o dia 28 de março na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. As 
inscrições e entregas dos trabalhos poderão ser feitas até dia 18 de março 
no site do evento (ww.set.eesc.usp.br/ebramem2018/?page_id=490). 

Forró
O Bicho de Pé (dia 16) tem 19 anos de atividade e é um dos grupos mais 

festejados do forró universitário. Com carreira internacional, os artistas são 
especialistas em ritmos dançantes do Norte e Nordeste como xote, baião, 
forró, xaxado e maracatu. Além de canções autorais, o grupo inclui no 
repertório desde clássicos de Luiz Gonzaga e até versões de Raul Seixas. 
A discografi a reúne 4 CDs, além de 2 DVDs, 1 documentário e 8 turnês 
fora do Brasil. Com Carla Casarim nos vocais, Clayton Gama no acordeon, 
Daniel Teixeira no baixo, Potiguara Menezes na guitarra e Chica Brother 
na zabumba e bateria. O do Forró, sábado, 17 é formado por Adan Oliveira 
(zabumba), Álvaro Oliveira (sanfona) e Silvado Fernando (triângulo) traz 
um repertório calcado em referências como Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro, Dominguinhos e Trio Virgulino. O setlist ainda inclui composições 
do primeiro álbum como A corrente, Vai Viver, Pinguinhos de Luz, além 
de releituras de músicas conhecidas da MPB, como a Trem-Bala, de Ana 
Vilela e Pra dar Nome, de 5 a Seco. Trio Dona Zefa (dia 18) lançou em 
julho de 2017 seu quinto trabalho, Eu Gosto Desse Assunto. Os artistas 
apostam no estilo tradicional, com forte infl uência do baião, do xaxado e 
xote. Ao lado do acordeonista Tom Silva, os irmãos Ramalho tocam forró 
pé de serra de Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Dominguinhos, abrindo 
espaço também para composições próprias. O nome é em homenagem 
à mãe de Danilo Ramalho (vocalista) e Murilo Ramalho (zabumbeiro). 

 Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364,  Pinheiros, tel. 3813-4708. Sexta 
(16) e sábado (17) às 22h30 e domingo (18) às 19h. Ingresso: R$ 34.

O espetáculo “Sonho de Um Homem Ridículo”, com Celso Fra-
teschi e direção de Roberto Lage, prorroga por mais três semanas 
sua temporada. O espetáculo, 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. Na peça 
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 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. Sábados 

e domingos às 19h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 04/03.

Para dar sequência 
a trilogia “Vida e 
Morte”, cujo primeiro 
espetáculo foi “A 
Jornada de Orfeu”, 
a Cia. Coexistir de 
Teatro  apresenta a 
tragédia de “Dioniso 
- A vida indestrutível”

O espetáculo aborda 
aspectos desconheci-
dos ou pouco explora-

dos de Dioniso, o deus da na-
tureza, da transformação, do 
teatro,  dada à complexidade 
paradoxal do mito grego. 
Como um deus da vegetação, 
ele mantém estreita relação 
com o sofrimento, a morte, 
a ressurreição e a iniciação, 
sendo dinâmico e soterioló-
gico, isto é, trata da salvação 
humana. Dioniso, fi lho de 
Zeus, foi morto duas vezes, 
rejeitado, enlouquecido e 
sobreviveu dentre todas as 
difi culdades que lhe foram 
impostas. Foi gerado na coxa 
de seu pai e não teve contato 
com o universo materno. 

Estreia no dia 3 de março o espetáculo ‘Dioniso – A vida indestrutível’.

“Dioniso - A vida indestrutível”
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Por isso busca nas mulheres 
esse materno perdido, seu 
feminino ferido. Como deus 
estrangeiro, aquele que vem 
de fora, ele se faz necessário, 
pois não faz distinção de cor, 
raça, gênero e condição entre 
as pessoas, que assim como 

ele, buscam ser reconhecidas. 
Ao eleger o mito de Dioniso, 
a Cia. Coexistir de Teatro 
busca um possível caminho 
para reflexão dos tempos 
atuais e traz como mote os 
seguintes questionamentos: 
“Como lidar com as nossas 

tragédias pessoais e sociais? 
Transformamos ou sucumbi-
mos?” “Como reconhecer o 
que já está incluído?”. 

 
Serviço: Teatro Estação Satyros, 

Praça Franklin Roosevelt, 134, Centro. 
Sábados à meia noite. Ingresso: R$ 40. 
Até 28/04.

“Sonho de Um 
Homem Ridículo”
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Seja Abençoado
Veja a sua vida como Abençoada
Esteja completamente aberto às possibilidades que este 

universo infi nito tem disponível e acorde cada manhã com a 
sensação de que coisas surpreendentes estão a caminho e se 
entusiasme com a vida. É uma escolha e a vida é boa porque 
você decide vê-la a partir desta perspectiva.

Escolha ver o mundo como um lugar seguro e belo para 
explorar as maravilhas de ser humano. Escolha ser posi-
tivo e otimista e veja a sua vida a partir desta perspectiva 
simplesmente porque é muito melhor do que fi car irritado, 
ressentido e negativo. Escolha ser gentil e observe como 
esta nova consciência do mundo desencadeia sentimentos 
profundos de amor e de harmonia.

O Pensamento para hoje é: “Estou totalmente preparado 
e aberto para atrair mais e mais momentos maravilhosos 
para mim.”

E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.


