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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 nono dia da lunação. Desde às 5h10 da manhã a Lua entra na fase Crescente, dando muito mais movimento e fazendo 
acontecer o que foi preparado durante a fase da Lua Nova. A comunicação deve fi car mais difícil na parte da manhã. A Lua faz um 
mau aspecto com Mercúrio durante a tarde que pode provocar atrasos e mal-entendidos. À noite a Lua faz aspecto negativo com 
Netuno que tende a tornar as pessoas mais vulneráveis e provocar alguma confusão mental. Recuperar as energias e descansar 
será importante neste último dia útil da semana. Boas sacadas podem surgir no fi nal da noite, podendo descobrir a solução para os 
problemas que vem enfrentando.
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Tome atitudes que se refl etirão 
no seu futuro para melhorar sua 
situação fi nanceira. Precisa resolver 
situações que ainda o perturbam 
agora que o Sol está indo à direção 
ao seu signo. Nesta sexta a energia 
fi cará em alta para quem sair e se 
divertir. 88/788 – Cinza.

Desde às 5h10 da manhã a Lua entra 
na fase Crescente, dando muito mais 
movimento e fazendo acontecer o 
que foi preparado durante a fase da 
Lua Nova. À noite a Lua faz aspecto 
negativo com Netuno que tende a 
tornar mais vulnerável e provocar 
alguma confusão mental.   62/762 
– Azul.

Mantenha o seu ritmo de vida 
protegendo aquilo que possui. Tenha 
cuidado para que suas ambições não 
o deixem ver as coisas com elas 
são, criando ilusões que irão depois 
acarretar arrependimento. Agite a 
vida social mantendo do um contato 
mais profundo com as pessoas.  
55/355 – Amarelo.

O lar, a vida em família e os 
relacionamentos estão favorecidos 
nesta sexta. Brigas e rompimentos 
podem ocorrer devido às obstinações 
e atitudes de comandar a se impor 
que tendem a aumentar nesta fase. 
A rebeldia contra as regras cria 
perturbações amorosas e sociais. 
66/366 – Verde.

Possibilidade de irritabilidade e 
atritos à medida que a manhã avança.  
As pessoas devem ser ouvidas, 
precisa respeitar a liberdade dos 
outros para sentir-se livre e agir. À 
noite, eletricidade agradável torna 
tudo um pouco mais interessante e 
fora do comum 25/625 – Amarelo.

Contatos e estímulos intelectuais 
positivos pela manhã, com bom 
entendimento em seu ambiente. 
É preciso ser mais compreensivo e 
ceder espaço para evitar rompimento. 
Está sujeito a enfrentar confl itos por 
suas atitudes emocionais, o egoísmo 
e o comportamento teimoso e 
irredutível. 53/153 – Verde.

Devemos dar preferência por 
relacionamentos confi áveis. Mas é 
bom ter cuidado com difi culdades 
com desconhecidos. Evite apenas 
a precipitação nas conclusões que 
acarreta prejuízos. Noite promete ser 
de astral animado. Pode encontrar 
soluções. 89/489 – Amarelo.

Esta sexta-feira será de muito 
entusiasmo nas relações com a Lua 
em Gêmeos, podendo até encantar as 
pessoas próximas. Fortes impulsos 
o levam a agir no fi nal de semana 
melhorando o relacionamento 
sexual. Dia positivo dar mais atenção 
às emoções nesta sexta-feira, dia do 
amor. 46/746 – Azul.

Deve  dar  pre fe rênc ia  por 
relacionamentos confi áveis. Mas é 
bom ter cuidado com difi culdades 
diante de desconhecidos. O modo de 
agir em seus relacionamentos trará 
perdas ou lucros, tudo depende de 
você mesmo. Contatos e estímulos 
intelectuais positivos pela manhã. 
92/392 – Amarelo.

A organização das suas tarefas no 
trabalho ajudará a obter sucesso 
nos assuntos sociais e profi ssionais. 
Tome atitudes até ousadas se 
for necessário, mas não perca 
oportunidades que devem surgir. 
O fi nal de semana será favorável 
aos encontros afetivos e sociais. 
85/585 – Azul.

Mantenha-se fi rme em sua opinião 
e encare tudo dentro da realidade, 
sem iludir-se. Fase muito positiva 
para ficar em casa e com os 
familiares e valorizar os assuntos 
domésticos. Recuperar as energias 
e descansar será importante neste 
último dia útil da semana. 23/323 
– Cinza.

Dediquem-se as suas atividades 
inteiramente. Siga adiante com 
seus projetos, tomando decisões. A 
sexta promete ser de astral animado. 
O fi nal do dia será favorável aos 
encontros afetivos. O Sol indo à 
direção de sua casa sete em Áries 
e logo trará novas sociedades e 
parcerias. 46/446 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Fevereiro de 2018. Dia de São Policarpo, São Sereno, 
São Romano, Santa Marta, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a 
inteligência. Hoje aniversaria o ator Peter Fonda que completa 79 anos, 
o guitarrista Johnny Winter que nasceu em 1955 e o ator Alexandre 
Borges que chega aos 52 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é muito ativo e dinâmico e pode 
ter sucesso através de parcerias. Tem boas ideias que geram recursos 
fi nanceiros, sabe fazer bons contatos que o levam a lucrar. Sabe 
combinar negócios com prazer, tem facilidade para relacionar-se em 
vários círculos sociais. Quando não tem retorno fi nanceiro ou incentivo 
pode abandonar seus projetos e ir atrás de outras oportunidades. É 
versátil, generoso e empreendedor; habilidoso para vender novas ideias 
ou causas nas quais acredita.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance de 
uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá um amigo 
ou verá alguém se afastar de você inesperadamente. Dentes 
superiores indicam sexo masculino e os inferiores sexo feminino. 
Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes 
quebrados: acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para amarrar homem: Você vai precisar de: um papel 
branco, dois pedaços da sua unha (um pedaço da mão 
esquerda e outro da direita) tesoura, um envelope, canela 
em pó. Pegue o papel branco e escreva o nome do homem 
que quer conquistar. Enquanto escreve o nome, mentalize o 
rosto dele com toda a vontade que tem de prendê-lo a você. 
Em seguida, pegue a tesoura e corte dois pedaços da sua 
unha. Pegue o envelope e coloque um pouco de canela em 
pó, junte os pedaços de unha e o papel branco onde escreveu 
o nome da pessoa que quer amarrar. Feche bem o envelope 
e guarde num local onde só você pode mexer. Ninguém 
deve mexer no envelope, senão o feitiço perde o encanto. 
Esta simpatia funciona bem para amarrar homem casado.
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ra que une
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escoteiro

Os que
estão aqui

(pron.)
Nem, em

inglês

São ridícu-
las, segun-
do Fernan-
do Pessoa

Veículos
como o da
Cinderela

(Lit.)

Oscar Ro-
berto (?),
ex-árbitro
de futebol

"O Som Ao
(?)", filme 
pernam-
bucano

Construção 
separatista
de Israel na
Palestina

Tchau, em
inglês

Aquele que
ri do esfar-

rapado
(dito)

Bolinha de
(?), brin-
cadeira
infantil

Diretor da
fundação

Gol de
Letra
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Em + as

Flores tra-
dicionais
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Di (?): o
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Mulatas

Trago 
(de bebida)
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para a

formatura

O desenho típico de
tatuagensConquista

da Seleção na primei-
ra Copa do México, em
21/6/1970

(Brasil 
4x1 Itália)

Adversário
da polícia
no conflito
em favelas

Primeiro 
tempero da
civilização

Contrastar

Diz-se do 
jornalismo

chapa-
branca

Tecido de
cortinas
Operação
policial

"Novo", em 
"neoliberal"
Um dos 7 
Anões (Lit.)

Região 
de águas 
cristalinas,
é destino
de casais
em lua de

mel

"(?) Is
the New

Black", sé-
rie dos EUA
Frequente

alvo de 
preconcei-
to regional
no Brasil

Fator linguístico que
ajudou a popularizar
as profecias de Nos-

tradamus

Órgão de 
locomoção
e alimen-

tação do polvoCeará (sigla)

Cobra peçonhenta 
com um chocalho
na ponta da cauda

Religiosos com fervor
excessivo que impõem
suas crenças de forma
agressiva e irracional

Tomba
Levar

(alimento)
ao forno

3/bye — nor. 4/voal. 5/godói. 6/orange. 15/estilo hermético.

Conrado Caputo como

João da Cruz.

Inspirado nos escritos de 
São João da Cruz, poeta e 
místico espanhol do século 
XVI, o espetáculo “João da 
Cruz” encerra sua temporada 
no dia hoje (23). A montagem 
é um solo de Conrado Caputo 
com dramaturgia e encenação 
de Helder Mariani. A ação se 
passa durante nove meses 
em que o Frei João da Cruz, 
canonizado São João da Cruz 
pela Igreja Católica, em 1726, 
foi prisioneiro dos Carmelitas 
Calçados, seus próprios con-
frades, numa cela minúscula 
do Convento de Toledo.Com 
uma poesia e uma mística 
que ultrapassaram os limites 
do discurso religioso, a obra 
escrita do Frei João Cruz 

Refl exõesRefl exõesRefl exõesStand-up 
Comedy

Na peça “Somos Todos Jú-
nior”, quatro comediantes com 
algo em comum, ou quase isso, 
subirão no palco para trazer 
todas suas experiências de vida 
contadas de forma cômica. Os 
humoristas Júnior Soares, Ju 
Querido, Júnior Chicó e Celso 
Júnior trazem esta causa cha-
mada #SomosTodosJúnior e 
prometem fazer você sair com 
dor de barriga de tanto rir. Só 
prometem, ok? No fi nal do 
show, um quadro onde os qua-
tro falarão de outros ‘Júniors’. 
Então, abrace a causa e venha 
assistir ao show, principalmen-
te se você for um Júnior.

Serviço: Teatro Omni Corinthians, R. 
São Jorge, 777, Tatuapé, tel. 2095-3000. 
Domingos às 20h. Ingresso: R$ 60.

Eles já fi zeram mais 
de 450 apresentações 
em 50 cidades de 16 
Estados nos últimos 
quatro anos de pé na 
estrada

Agora, o grupo Beatles 
Para Crianças faz tem-
porada do show “A Ba-

gunça Continua”, com estreia 
no dia 10, com repertório atu-
alizado, projeções inusitadas 
e histórias criadas para diver-
tir toda a família!. No segundo 
show do grupo, cinco músicos 
e arte-educadores que já 
estão em estúdio gravando 
seu segundo CD, os recursos 
estão ainda mais amarrados 
entre si: músicas, histórias, 
projeções, brincadeiras e a 
interação com a plateia estão 
todos conectados, garantindo 
uma experiência completa às 
crianças. As crianças também 
serão apresentadas a novos 
e diferentes instrumentos 
musicais, tais como banjo, 
tambor de língua, gaita, 
sanfona, escaleta e outros. 

Cena do show “A Bagunça Continua”.

Beatles Para Crianças
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Também estão no repertório 
Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band, She Loves You e 
Octopus Garden, entre outras. 
Com Fabio Freire (voz, gui-
tarra, ukulele, banjo), Gabriel 

Manetti (voz e percussão), 
Edu (Ludi) Puperi (guitarra, 
violão, banjo e vocais), Johnny 
Frateschi (baixo e vocais), 
Humberto Zigler (bateria e 
percussão), Rafa Perticarrari 

(produção geral).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Sábados e domingos, às 
15h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). 
Até 29/04.

O grupo cubano de hip-hop Orishas.

O grupo cubano de hip-hop Orishas  retorna ao Brasil 
após pouquíssimo tempo, já que havia se apresentado 
na capital paulista em dezembro de 2017. Na ocasião, 
o grupo promete encantar aos fã com a execução de 
repertório cheio de hits e clássicos para celebrar a 
música latina e a volta às raízes como headliner da 
2º edição da conceituada festa “Te Quiero”. Orishas 
é uma referência às divindades de religiões africanas 
chamadas Orixás. A indicação das raízes do trio e a 
fusão de estilos que os cubanos de Havana criam em 
sua música se tornou uma referência no começo dos 
anos 2000.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694. Sábado (24) às 22h. Ingressos: 
De R$ 80 a R$ 200.

Hip-hop
Divulgação

Tempo Perfeito
Você pode conseguir grandes coisas.
Bem, na verdade, você já conseguiu grandes coisas, é só que, 
às vezes, você se esquece de ver a sua própria experiência de 
vida a partir desta perspectiva. Este é o momento perfeito para 
acreditar em si mesmo, no infi nito poder do Universo e em 
suas próprias habilidades. Você tem o que é preciso, ou não 
estaria aqui, agora, fazendo exatamente o que está fazendo. 
Confi e nisto, confi e em si mesmo e encontre as soluções que 
você precisa através do poder dos seus pensamentos e do 
poder de sua imaginação.
Não há nada que você experienciou que não possa ser visto 
na luz apropriada. Não há nada que você experiencie que não 
tenha uma solução. Você não criaria o cenário se não houvesse 
uma maneira de vê-lo com uma conclusão bem sucedida. 
O Pensamento para hoje é: É o momento de expandir a visão, 
a sua compreensão e o mais importante, a crença em si mesmo 
para ver a grande cena e encontrar o seu caminho. É aí que 
reside o seu verdadeiro poder.E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias.

“João da Cruz”
faz parte da literatura clás-
sica espanhola. O monólogo 
retrata sua obra literária do 
santo com suas ideias radi-
cais, expressas pela palavra 
escrita e pela sua prática de 
vida. Ele também carrega as 
contradições existenciais da 
humanidade que, depois da 
Idade Moderna, se tornam 
cada vez maiores. Consumido 
por uma sede de infi nito, de 
Deus, vivendo numa “noite 
escura” espiritual, o poeta 
carmelita se recusa a abrir 
mão da luta para renovar a 
sua ordem religiosa e a própria 
Igreja do seu tempo. 

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista, 
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Hoje às 20h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

D
an

ilo
 B

at
is

ta


