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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 primeiro dia da lunação. Desde aos 00h43 a Lua transita no signo de Peixes. O astral fi ca mais sensível e romântico 

dando mais compreensão, empatia e maior ligação com a espiritualidade. A Lua em bom aspecto com Saturno estabiliza as emoções e 

ajuda a dar mais atenção ao trabalho e as atividades do dia a dia. A Lua em conjunção com Vênus aumenta o romantismo e favorece a 

intimidade. A noite ainda deve ser ainda de mais sensibilidade. A Lua em conjunção com Netuno nos deixa mais sensíveis e vulneráveis. 

A Lua em mau aspecto com Marte dá impaciência e com isso será possível cometer erros através de atos imprudentes e inconsequentes. 

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Só irá resolver situações que ainda o 
perturbam depois que o Sol estiver 
em seu signo e chegar o aniversário. 
A reflexão e a meditação são 
fundamentais para alcançar aquilo 
que deseja com a Lua em Peixes. 
Mostre suas habilidades artísticas e 
a maior criatividade. 78/578 – Azul.

A Lua em conjunção com Vênus 
aumenta o romantismo e favorece 
a intimidade. A noite ainda deve ser 
ainda de mais sensibilidade. No início 
da manhã haverá maior relaxamento 
e será bom ser sociável. Lua com 
Netuno inspira e sensibiliza. dando 
muita delicadeza e compaixão. 
95/495 – Branco.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais e nas relações de 
negócios comerciais. Tenha cuidado 
para que suas ambições não o 
deixem ver a realidade à volta. Use 
de determinação para ter um dia 
melhor com a Lua transitando em 
Peixes. 31/631 – Amarelo.

Desde madrugada um momento 
propício aos encontros afetivos e 
muito pique e disposição. O lado da 
terceira visão está estimulado, bem 
como tudo o que toque a imaginação 
e seja realizado com criatividade. 
Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer, a cautela é a melhor 
atitude. 56/456 – Branco. 

O elemento positivo é a sensibilidade 
diante da manifestação dos 
sentimentos e do profundo senso 
social. Terá melhoria também da 
situação material e fi nanceira com 
entrada de um benefício. Ouça 
opiniões antes de agir, pois podem 
ajudar muito. Cuide do bem-estar 
e da sua saúde. 53/653 – Amarelo.

O astral fi ca mais sensível e romântico 
dando mais compreensão, empatia e 
maior ligação com a espiritualidade. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais por suas atitudes críticas 
ou detalhistas demais. Tem tudo 
para tornar a vida e o mundo a sua 
volta bem melhor se souber agir. 
56/556 – Verde.

O interesse pela manifestação 
artística surge de forma intensa e 
dominante nos pensamentos nesta 
lua nova em Peixes. Não revide 
provocações que sofrer no ambiente 
com quem não tem afi nidade. Uma 
fase de fortes emoções em que 
demonstrará tudo o que se passa no 
seu íntimo. 57/857 – Amarelo.

Muito entusiasmo nas relações 
sociais, levando-o a encantar 
as pessoas próximas, amigos e 
familiares. O fi nal do dia de Lua 
nova será ótimo para começar coisas 
novas e iniciar a novas relações. No 
trabalho faça o que já sabe e vasculhe 
aquilo que possa ser retomado. 
71/671 – Branco.

Lua em Peixes na fase nova inclina 
a maior sensibilidade, muita 
intuição e emoções bem profundas. 
Compromissos assumidos serão 
produtivos e trarão lucros bem 
maiores esta semana. Use a sua 
sensibilidade e intuição para não 
errar no fi nal do dia. 67/867 – Branco.

Terá no fi nal do dia uma visão mais 
ampla do que o estimula, bem como 
tudo o que toque a imaginação e seja 
realizado com criatividade. A cautela 
com dinheiro é a melhor atitude para 
evitar tensões e perdas mais tarde. 
Pode perder por não valorizar aquilo 
que possui. 54/654 – Lilás.

Encare tudo dentro da realidade 
do dia a dia, sem deixar de manter 
a cautela. Com a Lua Nova em seu 
signo melhor ter paciência com 
situações indefi nidas e dispersão 
- você e todo mundo fi ca mais 
emocional. Evite o sentimento 
de posse e controle o seu ciúme. 
75/775 – Branco.

Com a Lua em Peixes se torna 
importante viver o primitivo no 
campo das emoções. O período 
é fértil para divulgar práticas 
terapêuticas, música, todas as 
formas de expressão artística. Aceite 
opiniões para tornar sua vida melhor 
no próximo mês de março e no resto 
deste ano. 68/668 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 16 de fevereiro de 2018. Dia de Santo Onésimo, Nossa 
Senhora do Desterro, São Elias, São Jeremias, São Daniel e Dia do 
Anjo Micael, cuja virtude é a fé. Dia do Repórter. Hoje aniversario o 
ex-jogador de basquete Oscar Schmidt que completa 60 anos, o rapper 
Ice-T que também nasceu em 1958 e o ex-jogador de futebol Bebeto 
nascido em 1964.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é carismático independente e 
também generoso, com muita capacidade de liderança. É uma pessoa 
com reações rápidas, tem bom desempenho ao trabalhar em equipe, é 
produtiva e cheia de recursos. Tem sempre grande interesse pela política, 
é curioso e tem conhecimentos profundos de diplomacia. Pode parecer 
um tanto frio para algumas pessoas, mas possui ideal de igualdade e 
fraternidade. Possui o dom da disciplina e consegue a obediência dos 
subalternos. No lado negativo precisa superar a impaciência.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos 
comerciais e financeiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Mudar de serviço: Antes de dormir, durante 3 
dias seguidos, faça uma oração para o seu anjo da 
guarda, pedindo que você consiga um emprego 
melhor. No último dia, acenda 1 vela azul e 1 
incenso de lótus. Depois que eles terminarem de 
queimar, embrulhe os restos com 1 pedaço de 
papel e guarde-o no seu guarda-roupas. Quando 
conseguir o que deseja, deixe esse pacote atrás 
da porta de uma igreja.
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3/pen. 4/doll. 5/lótus — úvula — viúva. 9/cadastrar — forquilha. 14/hora de aventura.
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Dança
Os “Acidentes”, de Pedro 

Galiza, são lapsos que descon-
tinuam o fl uxo do movimento 
dos corpos, tempos e espaços, 

e rompem as expectativas do 
instante presente. Em uma 
constante saturação de um 
modo de existir errático e 
poroso a colisões, urgências, 
desmembramentos e fatali-

dades, Pedro expõe o corpo 
permeado por realidades 
cruas e iminentes.

Serviço: Centro de Referência da Dan-
ça, Baixos do Viaduto do Chá, s/n, Centro. 
Sábado (17) às 19h. Entrada franca.

Um sucesso da Broadway para 
o Brasil: “1 Milhão de Anos em 
1 Hora”. Uma comédia de Colin 
Quinn e Jerry Seinfeld na versão 
brasileira de Marcelo Adnet e di-
reção de Cláudio Torres Gonzaga. 
Estrelando Bruno Motta, num 
espetáculo de ritmo alucinante 
em 15 quadros que vão da era 
das cavernas ao Facebook. Vários 
personagens, sotaques e regiões 
são apresentadas nesta comédia 
que viaja pelo mundo e pelo tempo. 

Serviço: Teatro Morumbi Shopping, Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089, tel. 5183-2800. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 25/03.

Mulheres na história
As Clês Contam as Vozes Femininas da Amé-

rica Latina. No repertório de contações que 
abordam as trajetórias de quatro mulheres 
de destaque na história da América Latina: 

Violeta Parra - Chile (03/02), Chiquinha 
Gonzaga - Brasil (10/02), Patrícia “Pagú” 
Galvão - Brasil (17/02) e Frida Kahlo - Mé-
xico (24/02).

Serviço: Sesc 24 de Maio, Centro. Sábados às 15h. Entrada 
franca. Até 24/02. 

Senhoras e senhores, 
preparem-se para 
uma grande viagem 
ao divertido universo 
de magia e fantasia do 
Circo dos Sonhos

No próximo dia 23 de 
fevereiro, reestreia o 
espetáculo “Alakazan 

- A Fábrica Mágica”, que traz 
à cena ilusionismo, música, 
teatro, dança e circo. Diri-
gido por Rosana Jardim, o 
espetáculo conta com perfor-
mances de grande impacto e 
números circenses de báscula, 
contor ção, rola, malabares, 
monociclo, equilíbrio no 
arame, tecido aéreo, faixa e 
muita palhaçada. Alakazan,  
A Fábrica Mágica traz à cena 
o duelo entre os personagens 
Alan e Kazani, que disputam 
a atenção da pequena Ly, a 
já conhecida menininha do 
Circo dos Sonhos. Ly é uma 
criança curiosa, que toca e 
fotografa tudo ao seu redor. 
Em uma visita à Biblioteca, 

“Alakazan - A Fábrica Mágica”

ela é surpreendida por Alan, 
que surge como num passe de 
mágica e lhe entrega um livro 
especial, retirando o tablet de 
suas mãos. Encantada pelo 
livro, ela pede que ele leia a 
história, mas quando ele inicia, 
é interrompido por um som de 
sinos. Quando os dois procuram 
de onde vem tal som, surge 
Kazani, que transporta todos 
para a Fábrica Mágica, um 

universo fantástico onde tudo é 
possível. A cada badalar do sino 
e movimento das engrenagens, 
Ly é transportada para outro 
universo com novas atrações, 
sempre acompanhada pelo seu 
amigo Alan. Kazani não gosta 
da interação entre Alan e Ly e 
compete por sua atenção. Essa 
disputa irá seguir e se fortalecer 
até o último ato, onde ocorre 
o confronto fi nal, quando Ly 

conseguirá transmitir aos dois 
o poder da amizade e união, 
mostrando que é possível 
compartilharem suas habili-
dades, assim como os livros e 
os tablets, que compartilham 
seus conhecimentos com seus 
leitores.

 
Serviço: Circo dos Sonhos, Av. Ricardo 

Jafet, 1730. De terça a sexta às 20h e sábados 
e domingos às 16h, 18h e 20h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 50. Até 25/03.

“Alakazan - A Fábrica Mágica”, traz à cena ilusionismo, música, teatro, dança e circo.

Comédia retrata confl itos cotidianos vividos entre o casal (Théo e 

Luiza) que tenta resgatar a relação de cinco anos de convivência.

Dirigida por Cris Nicollotti, a peça “DR – Discutindo a rela-
ção” estreia em 16 de fevereiro. Com texto de Thíago Uriart, 
dramaturgia nasceu de situações vividas e presenciadas pelo 
autor que também atua ao lado da atriz Sharon Barros. A trama 
se desenvolve levando para a cena problemas comuns entre um 
casal que estão juntos a cinco anos. Discutindo a Relação leva o 
casal (Théo e Luiza) a buscar terapia para tentar resolver seus 
problemas conjugais, mas o que era para ajudar acaba transfor-
mando a vida desses dois em uma verdadeira guerra dos sexos! 
Sem pudor, os dois avaliam sua vida sexual, difi culdade em lidar 
com os amigos do parceiro, falta de comunicação, afi nidades, 
egoísmo, ciúmes, mágoas acumuladas ao longo do tempo e 
todos os ingredientes sempre presentes em qualquer relação.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, nº 550, Vila Leopoldina, tel. 
3476-6403. Sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). Até 02/03.

Comédia
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Uma oração para você
Uma oração para você
Pedi ao Pai para que guiasse seus passos,
Que iluminasse sua mente.
Uma benção especial de sua graça,
Pedi aos anjos para fi carem todo o tempo
Com você, vigiar e proteger,
Em tudo o que você fi zer.
Quando eu orei ao Pai para que
Lhe enviasse nas asas dos anjos,
Um toque de amor e bondade
Pedi para que sussurem em seus ouvidos
Paz e alegria, canções de amor e

Felicidade em delicada sinfonia
Angelical embalando seu sono.
Mas…
Ainda fi z apenas mais um pedido:
Que o Pai permitisse que os anjos
Que te protegem, lhe proporcionem
Serenidade. Assim quando você sentir
Uma leve brisa tocando o seu rosto, não se assuste!
Pois são os anjos enviados
De Deus, que pedi que
Viessem te proteger.

William Shakespeare

“1 Milhão de Anos em 1 Hora”
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Bruno Motta


