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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 quarta é o sétimo dia da lunação. Desde cedo a Lua faz bons aspectos com Mercúrio e Saturno que permitem uma 

comunicação mais fácil, objetiva e focada. Será possível ir direto ao assunto e resolve-lo. Vênus em conjunção com Netuno 

aumenta a sensibilidade, o romantismo aumenta as paixões. Muita compreensão e conexão com as artes. A Lua em bom aspecto 

com Netuno e Vênus nos torna mais amorosos e facilita as relações sociais e afetivas. Mercúrio em bom aspecto com Saturno 

permite uma comunicação mais direta, mas sem deixar de lado as emoções e a intuição, que deve ser seguida nesta quarta-feira.
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A Lua nova em Touro torna os 
relacionamentos bem mais fáceis. 
Pode ter a valorização dos atos e 
uma nova forma de realizar o que não 
agrada. Ótimos dias para comprar 
e vender, fechar bons negócios ou 
começar a guardar dinheiro até o 
fi nal da semana. 56/756 – Vermelho.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
e Vênus nos torna mais amorosos e 
facilita as relações sociais e afetivas. 
Com o Sol no signo de Peixes evite 
ser moralista e critico demais em suas 
atitudes. Há propensão à intolerância 
e irritabilidade. Muita compreensão 
e conexão com as artes. 82/182 – 
Amarelo.

Demonstre que seus sentimentos 
são sólidos e não provoque ciúmes 
– a fidelidade contará muito. 
Mantenha o ritmo e obterá bons 
lucros através do trabalho. Precisa 
manter os bons modos e a gentileza 
que contam muito em suas atitudes. 
Invista na sua aparência neste fi nal 
de lua nova. 45/445 – Verde.

É tempo de renovação em sua 
vida, até mesmo de mudar a forma 
como realiza algo. Pode não gostar 
de manter aquilo que agradava há 
pouco tempo. Atividades ligadas 
à fama estão favoráveis e terão 
reconhecimento sendo as mais 
favorecidas. 25/625 – Branco.

As pessoas devem ser ouvidas antes 
de agir, pois poderão ajudar muito 
ao tomar decisões. Evite tentar 
resolver assuntos de dinheiro e 
financiamentos. Ao final do dia 
chance de surpresa agradável, 
possibilitando sair um pouco da 
rotina e fazer algo diferente do 
habitual. 44/544 – Amarelo.

Mantenha a boa vontade ao lidar com 
as pessoas, procure a compreensão 
junto das pessoas que ama e dos 
amigos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
de gostar ou não. Há propensão 
à intolerância que pode causar 
reações ou problemas com os outros.  
99/399 – Verde.

Mercúrio em bom aspecto com 
Saturno permite uma comunicação 
mais direta, mas sem deixar de lado 
as emoções e a intuição, que deve 
ser seguida nesta quarta-feira. No 
fi nal da tarde pode viver uma paixão 
passageira. Evite gastos com dividas 
que depois serão difíceis de saldar. 
77/577 – Verde.

Está muito carente de romantismo 
e afeto, podendo mostrar um humor 
instável e sem critério. Cuide mais 
de sua aparência no resto desta 
semana até o fi nal da lua nova. Faça 
uma reforma no seu modo de vida 
e mude aquilo o que não agrada no 
ambiente de trabalho, renove-se. 
34/634 – Azul.

Mantenha o romantismo nas relações 
amorosas e elas serão felizes. O dia é 
bom mesmo para negócios e trabalho. 
Seja direto e mais aberto na relação 
com o ambiente e mude o que não 
agrada no seu ambiente para não 
sofrer depois por arrependimento. 
78/678 – Cinza.

Evite atritos com as pessoas 
próximas, conciliando situações 
sociais que possam atrapalhar um 
bom negócio.  Senso estético, bons 
modos e gentileza contarão muito 
nesta tarde. Ao fi nal do dia, boas 
chances de surpresas agradáveis, 
saindo da rotina e do ambiente. 
63/463 – Verde.

Mantenha o ritmo de vida, e o rumo 
traçado com fi rmeza. Se precisar 
mudar faça isso com calma e 
sabedoria para não sofrer perdas. 
Uma atitude generosa no amor será 
muito melhor do que o ciúme e o 
sentimento de posse exagerado que 
atrapalha a sua felicidade na vida a 
dois. 66/366 – Branco.

Pela infl uência do uso de meios 
eletrônicos as relações afetivas 
podem estar sobe tensão. Melhorias 
começam a chegar, tanto em casa 
como nas atividades profi ssionais. 
Tome algumas decisões importantes 
nesta quarta e faça aquilo que seja 
do seu gosto. 55/455 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 21 de Fevereiro de 2018. Dia de São Pedro Damião, São 
Severiano, São Fortunato, e Dia do Anjo Assaliah, cuja virtude é o dinamismo. 
Hoje aniversaria a atriz Renata Sorrah que nasceu em 1947, o ator Fernando 
Eiras que faz 61 anos e a cantora Charlotte Church, que nasceu em 1986.

O nativo do dia
Quem nasce neste dia e grau de Peixes tem boa compreensão dos ciclos 
da vida, suas leis, exigências e a sua lógica. Geralmente aplica essa 
compreensão de maneira prática, em sua vida pessoal e profi ssional, 
obtendo resultados compensadores. Gosta de tudo muito bem encadeado, 
ainda mais no campo afetivo, e não aprecia lidar com nada que não possa 
controlar razoavelmente. É sempre elegante e um pouco orgulhoso, mas 
sem que isto chegue necessariamente a prejudicar sua boa relação com 
as outras pessoas. Gosta de liberdade e aventuras e assim talvez tenha a 
vida repleta de acontecimentos. Boas oportunidades aparecem e se tiver 
boa disposição para o trabalho, alcançará o sucesso.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença próxima. 
Se estiver doente, fi cará curado. Tratando de doente, fi cará 
curado. Ser médico, acautele-se com situações difíceis. 
Números da sorte: 03, 08, 11, 28, 48 e 71.

Simpatias que funcionam
Simpatia de proteção contra assaltos, roubos e 

sequestros: Esta simpatia conhecida como “água de 
prego”, traz proteção contra todas as formas de violência 
e banditismo que ameaçam principalmente os moradores 
dos grandes centros urbanos. Coloque em um recipiente 
grande de vidro 1 litro de água, 1 galho de alecrim e 7 pregos 
enferrujados. Deixe o recipiente por nove dias na geladeira. 
No dia 28 de cada mês, lave com essa água os vidros de seu 
carro, e também as portas e as janelas da sua casa. Troque 
o galho de alecrim todos os meses, adicionando mais água 
após cada uso, para que o preparo nunca acabe.
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oA peça “Relaxa que é sexo” estreia na próxima 

sexta-feira (dia 23) e  descreve com humor, sedução 
e leveza as mais diferentes experiências sexuais, de 
virgindade a homossexualismo. Sem compromisso 
ou maiores explicações, o sexo é encarado como 
forma de amor, diversão, prazer ou sustento. É 
uma comédia de encontros ocasionais, inesperados 
ou previstos, por vezes até dolorosos que podem 
acontecer a todos nós, principalmente aos mais 
jovens, e que vistos de fora podem ser hilários. 
Com André Pottes, Antonio Duarte, Beatriz Negri, 
Debora Priolli, Eduardo Khenaifes, Fernando Zilli 
Haanwinckel, Gisele Lopes, Guh Rezende, Isabella 
de Salignac, Larissa Marchioto, Lays Ariozi, Maria 
Clara El-Bainy, Mariana Palombo, Pamela Yuri, 
Rafael Gama, Renan Rosselini, Rhener Freitas, So-
phie Dalamanco, Suellen de Souza, Tailine Ribeiro, 
Vitoria Mori e Yasmin de Holanda.

Serviço: Teatro Nair Bello (Shopping Frei Caneca), R. Frei Ca-
neca, 569, Bela Vista, tel. 3472-2414. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 19h. Ingresso: R$ 80. Até 01/04.
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2/on. 3/ano. 4/demi — list — ness. 5/isto é — velar. 6/drones — jazigo. 10/california. 11/mancha solar.

Nota- encontro especial
Um dos maiores nomes da dramaturgia nacional, o autor e roteirista 

Lauro César Muniz realizará um encontro especial no Célia Helena Centro 
de Artes e Educação, marcando o lançamento da nova turma de Pós-
graduação lato sensu em Dramaturgia. O bate-papo ocorre no dia 22 de 
fevereiro, a partir das 19h, e é aberto ao público em geral. Os interessados 
devem se inscrever pelo e-mail (comunicação@celiahelena.com.br), com 
vagas limitadas em 30 participantes. No evento, Lauro César Muniz dará 
detalhes de sua carreira em cinema, teatro e televisão, relembrando seus 
principais trabalhos e respondendo perguntas do público.

Lançamento 
Um dos nomes em destaque 

na música da Amazônia, a can-
tora e compositora Lia Sophia  
apresenta as novidades do 
quinto disco da carreira, Não 
Me Provoca, além de passear por 
sucessos do seu repertório, como 
“Ai Menina”, “Um Beijo”, “Lero 
Lero” e “Quando Eu Te Conheci”. 
Inspirada pelo Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 8 
de março, Lia Sophia celebra a 
turnê de lançamento deste que 
é o álbum com temática mais 
feminina da artista.  Como uma 
pororoca de ritmos que vã o do 
carimbó  ao pop, o show de Lia 
Sophia, faz dançar e ao mesmo 
tempo refl etir sobre temas como 
liberdade e prazer feminino. 

Serviço: Unibes Cultural,  R. Oscar 
Freire, 2500, Sumaré. Quinta (08/03) às 
20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Cena da peça “DesPrincesa”.

A Companhia Casa 
da Tia Siré apresenta 
o espetáculo infantil 
“DesPrincesa” com 
estreia no dia 3 de 
março

Com texto e atuação de 
Andressa Ferrarezi e 
Juh Vieira, sob direção 

de Vera Lamy, a peça desta-
ca, por meio da história da 
menina Lila, como as ques-
tões de gênero – que muitas 
vezes permanecem invisí-
veis, podem ser realçadas, 
ludicamente, favorecendo 
à expressão de dúvidas e 
sentimentos que são comuns 
entre meninas e meninos no 
seu desenvolvimento. Lila é 
uma criança de sete anos, 
que no seu primeiro dia de 
férias é convocada, pela avó, a 
arrumar o quarto começando 
pelo guarda-roupa. Dentro 
do armário, Lila encontra 
seu brinquedo, um dinos-
sauro infl ável, que será seu 
companheiro com quem vai 
desbravar os mundos exis-
tentes por trás dos portais do 

“DesPrincesa”
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reino do guarda-roupa. Juntos, 
eles embarcam em uma série 
de aventuras, que aos poucos 
mostram à protagonista que 
ela não é com as princesas 
dos contos de fadas. Lila su-
gere ao dinossauro que seja 

seu príncipe, dragão, bruxa e 
fada-madrinha e passeia pelo 
mundo dos contos-de-fada, 
tornando-se a princesa das his-
tórias por ela conhecidas. Mas, 
a cada história, Lila percebe 
seus desejos e comportamento 

cada vez mais distantes aos das 
princesas descritas nas fábulas 
e começa a “desprincesar-se”.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. 
Sábados e domingos às 16h. Entrada franca. 
Até 01/04.

No último ano o cantor, compositor e ator Paulo Miklos 
lançou o álbum solo “A Gente Mora no Agora”. Desde 
então o consagrado músico brasileiro tem rodado o país 
com seu novo show. No repertório estão as inéditas do 
novo disco, algumas de sua autoria com parceiros como 
Emicida (“A Lei Desse Troço”), Erasmo Carlos (“País 
Elétrico”), Guilherme Arantes (“Estou Pronto”) e Silva 
(“Todo Grande Amor”), entre outros. Escrita por Nando 
Reis para Paulo, o sucesso da novela “O Outro Lado do 
Paraíso” (Globo), “Vou te Encontrar”, está no setlist. 
Ele também interpreta alguns sucessos dos Titãs, como 
“Flores” e “Sonífera Ilha”. E, ainda, relembra o sambista 
Adoniram Barbosa e canta “Saudosa Maloca”. Paulo Mi-
klos será acompanhado pela banda formada por Michele 
Cordeiro (guitarra), Michele Abu (bateria) e Otávio 
Carvalho (baixo).

Serviço: Estrella Galícia Estação Rio Verde, R. Belmio Braga, 119, Vila Ma-
dalena. Quinta (22) às 22h. Ingresso: R$ 40.

Novo CD 

Cantor, compositor e ator Paulo Miklos.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Encerrando ciclos

Encerrando ciclos. Não por causa do orgulho, por incapaci-
dade ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não 
se encaixa mais na sua vida. Feche a porta, mude o disco, 
limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era, e se 
transforme em quem é.

Fernando Pessoa

“Relaxa que é sexo”

A peça “Relaxa que é sexo” descreve com 

humor, sedução e leveza as mais diferentes 

experiências sexuais, de virgindade a 

homossexualismo


