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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 terça é o sexto dia da lunação. Ainda pela manhã a Lua em conjunção com Urano pode provocar instabilidade, 

atrasos e explosões emocionais. Às 08h12 a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Touro às 16h13. O astral vai 

fi car mais lento e calmo. Será possível encontrar mais estabilidade emocional no fi nal da tarde depois que a Lua estiver 

em Touro. A noite deve ser bem mais calma e tranquila. A Lua em harmonia com o Sol renova as energias e dá maior 

vitalidade no fi nal desta terça-feira.
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De manhã a Lua em seu signo ajuda 
a acreditar naquilo que estiver sendo 
realizado. A refl exão ajuda a saber o 
que deseja da vida e preparar o que 
pretende fazer. De tarde e à noite 
depois que a Lua estiver em Touro 
haverá maior sensualidade e chance 
de encontros 78/478 – Branco.

O seu bem-estar estará associado ao 
dever cumprido. Por isso faça tudo 
corretamente. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos. Com a Lua em seu signo 
a tarde proteja sua relação e faça 
tudo para criar um clima de prazer. 
83/383 – Azul.

Muita habilidade nas negociações 
e nas relações de negócios. 
Cuidado para que suas ambições 
não escondam a realidade. Será 
possível encontrar mais estabilidade 
emocional no fi nal da tarde depois 
que a Lua estiver em Touro. A noite 
deve ser bem mais calma e tranquila. 
52/352 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento 
pode acontecer na relação com as 
outras pessoas, podendo acarretar 
desentendimentos e será melhor 
tentar evitar isso. O momento não 
é bom para os negócios. Atividades 
ligadas a diversão estão favorecidas 
e trarão progresso e elevação. 44/544 
– Verde.

Melhoria da situação material e 
fi nanceira virá através de mudanças 
na rotina e no trabalho. Se continuar 
fazendo a mesma coisa nada irá 
mudar. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de agir, pois podem ajudar 
muito na tentativa de encontrar 
soluções. 92/592 – Amarelo.

Com a Lua em Touro a tarde será 
ótima para aumentar a sensualidade 
e isso torna o dia muito positivo para 
lidar com as coisas do coração. Pode 
enfrentar confl itos pessoais por suas 
atitudes e acabar sendo prejudicada. 
Atente a saúde e a recupere bem.  
42/142 – Verde.

Aproxime-se de pessoas objetivas 
e práticas e ouça conselhos úteis. 
Uma decisão importante precisará 
ser tomada, e algo irá mudar na 
sua rotina nesta terça, que é o seu 
dia favorável da semana. Uma fase 
de intensas emoções, em que irá 
demonstrar tudo o que se passa no 
seu íntimo. 33/433 – Verde.

Às 08h12 a Lua vai fi car fora de curso 
até ingressar em Touro às 16h13. O 
astral vai fi car mais lento e calmo. 
Precisa encarar tudo mais às claras 
e resolver o que deseja e o que quer 
alcançar neste ano. Novos impulsos 
surgirão para a sua prosperidade 
material. 43/243 – Branco.

O fundamental é a presença e 
o contato físico com a Lua em 
Touro. Seja mais aberto ao social e 
diga o que pensa para ser melhor 
compreendido. Na parte emocional, 
analise friamente a situação, corte 
excessos que irão tirar sua disposição. 
88/388 – Verde. 

Ainda pela manhã a Lua em 
conjunção com seu astro Urano 
pode provocar instabilidade, atrasos 
e explosões emocionais. Há perigo de 
acidentes e problemas no trabalho 
mesmo que tenha preparado tudo 
antes muito bem. Recomece o que 
não deu certo e poderá obter sucesso. 
28/428 – Azul. 

Encare tudo dentro da realidade 
e não faça inovações na sua vida. 
Uma atitude generosa e simpática 
será muito melhor do que apenas 
criticar. Logo começará a prosperar 
materialmente depois que o Sol 
entrar na sua casa dois em Áries 
no dia 21 de março, aguarde até o 
lá. 29/429 – Cinza.

O modo de encarar uma situação 
poderá mudar tanto em casa como 
na atividade profi ssional. É hora de 
encarar tudo com mais maturidade 
e seriedade.  Poderá tomar algumas 
decisões importantes esta semana 
desde que tenha preparado tudo 
antes. Só não faça nada impensado. 
21/721 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 20 de Fevereiro de 2018. Dia de Santo Eleutério, São Nemésio, 
São Zenóbio, São Leão de Catânia e Dia do Anjo Ariel, cuja virtude é a 
descrição. Hoje aniversaria a atriz Jennifer O’Neill que faz 70 anos, a 
modelo Cindy Crawford que completa 52 anos e a cantora Rihanna Fenty 
nascida em 1988.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é criativo e versátil, mas com difi culdade 
para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o ajudam a 
descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito positivo e 
espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto.  Costuma ver 
o universo como uma fonte de abundância. Por isso se harmoniza mais 
facilmente com as boas oportunidades e a tem ideias sempre criativas. 
É normalmente discreto racional e acredita que tudo possa se resolver 
com uma boa conversa.  Tem sempre uma especial atenção pelas pessoas 
mais velhas e mais experientes.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. 
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte 
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para trazer paz em sua vida: Para trazer paz para sua 
vida, é necessário que no primeiro dia de Lua Crescente 
você acenda um incenso de alecrim e reze o Salmo 23. 
No dia seguinte, acenda outro incenso, de rosas, e reze 
o Salmo 90. Por fi m, no terceiro dia, reúna as cinzas dos 
dois incensos, jogue no centro de uma fl or e a leve até uma 
igreja. Ao chegar, reze um Pai Nosso, três Ave Maria e faça 
seu pedido. Arranque uma pétala da fl or e deixe o restante 
no altar. Para fi nalizar a simpatia, chegue em casa, faça um 
chá com fl ores de camomila e adicione esta pétala. Tome-o 
ainda quentinho.
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Juiz e sumo
sacerdote
de Israel
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Vila Bel-
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músicos
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Perfil do
Dr. House,
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“Sr. & (?).
Smith”,

filme com
Brad Pitt
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Andrade,
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(?) Sued,
jornalista
carioca
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regulada
pela Anac
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direção 
do navio
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Natureza
(abrev.)

Comitê
olímpico
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bolo é “Os”

Marido
(?) Reich: 
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Tornar
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muito de
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(?)”,  suces-
so de Gal 

In (?):
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Leão, em
inglês

Mar de (?),
lago da Ásia

“Norte”, 
na rosa

dos ventos 

Aqueles
que agem
de má-fé

Dificuldade
do mal-

humorado 
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Ulysses Guimarães,
político brasileiro

Uma das justificativas para a
migração dos moradores dos 

grandes centros para
as cidades pequenas

Adoçante
silvestre

Predadora
do gnu

Ela, em
inglês

Criatura inventada por crianças,
que pode ser benéfica ao 

seu desenvolvimento
cognitivo

Sua Alteza
Real

(abrev.)

Soltar
mugidos
(o boi)

3/ass — far — she. 4/farm — lion. 5/hiena. 6/arruar — natura. 7/ibrahim. 11/enzo ferrari.
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Clássicos 
As Orquestras de Heliópolis sobem ao palco com seu di-

retor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, para 
interpretar consagrada composição de Gustav Mahler. Isaac 
Karabtchevsky, tido como o regente mais importante em 
atividade atualmente no Brasil, conduz as Orquestras que, 
com mais de 100 pessoas no palco, interpretam a elementar 
Sinfonia nº 6 em Lá Menor – Trágica, do ilustre compositor 
Gustav Mahler. 

Serviço: Theatro Municipal de São Paulo, Pça Ramos de Azevedo, s/n, República, 
tel. 3506-4600. Domingo (04/03) às 12h. Ingresso: R$ 10.

Estreia, no dia 24 o 
espetáculo “Rebelião 
- O Coro de Todos 
os Santos” com texto 
e direção de Marcelo 
Marcus Fonseca

No enredo, Artura, 
Cacimba e Jí saem do 
interior do país com 

o intuito de salvar o Brasil, 
devolvendo para Portugal 
símbolos da colonização. 
Para cumprirem a missão 
eles enfrentam os terríveis 
Arranca-línguas, fi guras mí-
ticas que encontram durante 
a viagem. Com música exe-
cutada ao vivo, entre temas 
inéditos de Bisdré Santos e 
Marcelo Marcus Fonseca e 
peças de compositores es-
quecidos do Séc. XVIII, a peça 
traz elementos da cultura 
popular traduzidos de forma 
livre, de forma surrealista ou 
carnavalesca, explorando a 
dialética nos motivos religio-
sos ou sociais que controlam 
a razão do cidadão brasileiro 
contemporâneo. A caminha-
da de Artura e Cacimba é um 
levante com destino certo: o 
ponto exato onde pretendem 
devolver, para reparo na 
Europa, um objeto da época 
da colonização portuguesa 
que, apesar da boa intenção, 

“Rebelião - O Coro de 
Todos os Santos”

Cena do espetáculo “Rebelião - O Coro de Todos os Santos”

trouxe desgraça ao ser usado 
com maus propósitos. Acom-
panhadas por Ji, corcunda que 
carrega o tal objeto como um 
estandarte, elas pretendem 
formar um “exército de fodi-
dos” (pessoas excluídas da 
sociedade) para enfrentar os 
misteriosos Arranca-línguas, 
criaturas que propagam a 
miséria social e humana por 
meio do controle da liberdade 
dos viventes. Nesse tumultu-

ado caminho encontram João 
Batista, um ex-pescador sádico 
e assassino de Arranca-línguas 
- interpretado pelo diretor 
Marcelo Marcus Fonseca que 
volta à cena depois de três 
anos. Eles começam, então, a 
entender a extensão das bar-
reiras, a violência que precisam 
enfrentar para criar um mundo 
livre e delicado, para chegar ao 
recomeço do Brasil. Juntam-se 
ao “exército” um índio fi lósofo 

e alcoólatra, um açougueiro 
negro monossilábico e uma 
dançarina de prostíbulo) que 
teve o fi lho morto pelos ini-
migos dos combatentes. Com 
Gabriela Morato, Elena Vago, 
Francisco Silva, Marcelo Mar-
cus Fonseca, Valcrez Siqueira, 
André Souza, Lia Benacon e 
Erick Malccon.

Serviço: Teatro do Incêndio, Bela Vista, 
tel. 2609 3730. Sábados às 20h e domingos às 
19h. Ingresso: Pague quanto puder. Até 24/06.
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O humorista Ary Toledo segue sua carreira de mais de 
53 anos de sucesso. No show Ary Toledo 5.3 ele atualiza 
seu repertório de piadas sobre sogra, criança, português, 
política e muitos outros. Sempre com sua genialidade e 
sem ofender ninguém. Não vai faltar seu “causos”, suas 
estórias do cotidiano e as já consagradas músicas. Ele 
que recentemente lançou um novo livro vem cheio de 
entusiasmo para mostrar que continua a toda!

Serviço: Tênis Clube Paulista, R. Gualaxos, 285, Aclimação, tel. 3252-5254. 
Sábado (24) às 22h. Ingresso: R$ 80.

Causos de Ary
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Compromisso
Neste dia de sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 

que você saiba.... Que você precisa assumir um compromisso e, uma 
vez que tenha feito isso, então a vida lhe dará algumas respostas. Les 
Brown disse isso, e ele estava certo. Assumir um compromisso signifi ca 
mais do que dizer “Eu vou tentar.” Signifi ca dizer “Estou inteiro nisso. 
Estou totalmente comprometido. Mesmo que seja difícil. Na verdade, 
especialmente se for. Alguém disse uma vez, a idade coloca rugas no 
corpo. Desistir coloca rugas na alma. Você não precisará pensar nem 
um segundo para saber exatamente por que recebeu esta mensagem 
hoje. Amor, seu amigo. - Neale Donald Walsch.

Após a turnê anterior, Gigante Gentil, onde cantava alguns de 
seus maiores sucessos, intermeados de canções inéditas; e antes 
de lançar seu novo disco, só de canções inéditas, incluindo par-
cerias com nomes como Milton Nascimento e Emicida; Erasmo 
Carlos apresenta um formato novo, em um show mais intimista e 
próximo do público. O repertório é formado por canções clássicas 
como “É Proibido Fumar”, “Sou uma criança não entendo nada”, 
“Gatinha Manhosa”, “Sentado à beira do caminho”, “É Preciso 
Saber Viver”, “Quero que vá tudo para o inferno” e “Festa de 
Arromba”; entre outros sucessos que os fãs do Tremendão não 
cansam de ouvir e cantar junto.

Serviço: Teatro Lauro Gomes, R. Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos, São Bernardo do 
Campo, tel. 4368-3483. Domingo (25) às 20h. e Teatro Municipal de Barueri, R. Ministro 
Raphael de Barros Monteiro, 255, Vila Boa Vista, Barueri, tel. 4198-0972. Ingresso: R$ 100.
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