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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 décimo segundo dia da lunação. A Lua transita em Leão desde a 01h43 desta manhã. Ainda de 

manhã Vênus em bom aspecto com Plutão leva a uma renovação nas relações afetivas. Momento de eliminar da 

vida aquilo que não serve mais e promover transformação na forma como nos relacionamos com o mundo a volta. 

Os encontros serão bastante intensos e a sexualidade estará a fl or da pele nesta terça. Muita conexão espiritual 

no amor e aquela sensação de que um grande amor pode surgir em sua vida neste período do Sol em Peixes.
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Pequenas arestas serão aparadas 
nesta fase mais delicada do ano. Faça 
planos pessoais com a pessoa amada. 
O momento pede responsabilidade. 
Momento de eliminar da vida 
aquilo que não serve e promover 
transformação na forma como nos 
relacionamos com o mundo. 97/497 
– Branco.

As mudanças começam a acontecer, 
e mesmo que estejam ainda ocultas 
logo virão à tona. Sendo mais 
compreensivo e generoso com a 
pessoa amada, garantirá um bom 
relacionamento. A Lua em Leão 
facilita os encontros sociais e as 
festividades. 53/553 – Azul.

É o momento para tomar aquela 
decisão que vinha sendo adiada. 
Os passos devem ser antes bem 
detalhados, para não cometer 
erros e se arrepender. Irá melhorar 
seu prestígio e a atração sexual.  
O dia é de exigências e de rigor 
para empreendimentos a serem 
iniciados. 83/383 – Amarelo.

Comece a executar os planos que irão 
orientar sua vida material. Mantenha 
a serenidade diante de difi culdades 
no amor, serão passageiras. A 
velocidade dos acontecimentos pode 
ser lenta, mas boas chances surgem 
para o futuro. Cautela nos negócios 
em andamento. 87/887 – Branco.

É preciso um melhor convívio com 
as pessoas íntimas. A agitação 
emocional pode atrapalhar seus 
planos e diminuir a vontade de 
relacionar-se na intimidade. Deve 
mudar o modo de se comunicar com 
o mundo a sua volta. Reconsidere seu 
ponto de vista em função do próximo. 
77/577 – Vermelho.

Ainda de manhã Vênus em bom 
aspecto com Plutão leva a uma 
renovação nas relações afetivas.  A 
conversa fi ca fácil com seu amor, 
com os fi lhos ou os familiares. A 
vida se encarrega de renovar-se, mas 
ainda pode levar tempo para que 
veja as coisas sobe novos ângulos. 
64/364 – Verde.

Não se sobrecarregue com os 
problemas dos outros. É preciso 
cuidar apenas do que é importante, 
sem querer impor-se em tudo. 
A precipitação tende a provocar 
perdas, até mesmo no amor. Os 
encontros serão bastante intensos 
e a sexualidade estará a fl or da pele 
nesta terça. 54/654 – Cinza.

Este é o momento ter paz na vida. 
Sua sensibilidade é grande e irá 
garantir prazer na relação sexual. 
Irá perceber o que vem impedindo 
sua felicidade no amor, a falta de 
liberdade. Varie o cardápio, coma 
um pouco de tudo. Dedique-se a 
cuidar da estética e da beleza do 
seu trabalho. 68/568 – Azul.

A fase é perfeita para cuidar da 
aparência e chamar a atenção das 
pessoas pelo cuidado com a estética 
e beleza. Elabore o visual de seus 
trabalhos para obter os melhores 
resultados. Abra caminho para novos 
ambientes e tenha conversas abertas 
e sinceras. 54/354 – Amarelo. 

Com o Sol na casa do dinheiro 
melhoram seus ganhos materiais. Os 
negócios fi cam favorecidos. Procure 
manter a paz junto da pessoa amada 
e terá uma boa intimidade sexual. 
Preserve o que tem, embora possa 
achar que merece mais. Mostre 
a sua competência no trabalho. 
14/314 – Verde.

Expandam os seus interesses com o 
Sol transitando em seu signo. Ainda 
podem ocorrer atritos no trabalho e 
no lar. Após o aniversário revigora 
sua disposição para a relação sexual. 
Pode dedicar-se a novas atividades e 
aperfeiçoar-se mais no seu trabalho. 
66/466 – Amarelo.

No trabalho o período é favorável 
para propor sociedade, formar 
equipes e cercar-se de pessoas 
“complementares”, que possuam 
as habilidades que lhe faltam. 
Certa indecisão irá prejudicar o 
desenvolvimento de seus projetos 
pessoais. Valorize os detalhes para 
não errar. 71/771 – Branco. 

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 27 de Fevereiro de 2018. Dia de São Gabriel da Virgem, 
São Leandro, São Valdomiro, São Procópio e Dia do Anjo Nanael, 
cuja virtude é a seriedade. Dia Nacional do Livro Didático, Dia 

do Agente Fiscal da Receita Federal e Dia dos Velhinhos. 
Hoje aniversaria o técnico de futebol Carlos Alberto Parreira que 
nasceu em 1943, o cantor Beto Barbosa que completa 63 anos e o 
cantor Rodriguinho nascido em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau sente-se revigorado quando pratica 
a meditação. Move-se com habilidade na dureza do dia-a-dia e 
consegue reciclar-se pela convivência com conceitos mais sutis e 
etéreos. Apreciador da arte e da beleza gosta do luxo e do conforto; 
é jovial e empreendedor. É possuidor de muitos talentos e ideias, 
através do conhecimento pode desenvolver a habilidade para 
escrever e falar. Costuma ter uma inocência natural e viver em um 
mundo muito próprio, adaptando-se ao meio externo apenas por 
questões de sobrevivência.

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

Simpatias que funcionam
Para realizar bons negócios sempre: Arranje 
um pedacinho de imã. Pegue um perfume que você 
gosta. Banhe o imã com esse perfume, dizendo: “Por 
este imã, que irá atrair sempre ótimos negócios para 
mim e que irá repelir qualquer mal, eu ponho fé”. 
Feito isso, coloque o imã num bolso de sua roupa. 
Ele deve acompanhar você por toda a vida.
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3/art — los. 4/adam — foul. 6/tetris — velvet. 10/comutativa.

”Corpo do Artista”, 2014.

A mostra “Lágrimas de 
Ouro”, do artista visual Jorge 
Feitosa, apresenta por meio 
de doze fotografias, oito 
objetos/esculturas, dois ví-
deos-performance, uma ins-
talação e um painel formado 
por vinte imagens, a mostra 
apresenta um mergulho nas 
emoções mais íntimas do ar-
tista e propõe refl exão sobre 
a memória do corpo, trazen-
do a tona questões como 
deslocamento, identidade e 
morte. A partir da pesquisa 
de imagens e fragmentos de 
memória, o artista dá início 
a um trabalho, revendo a 
origem dessas imagens. O 
próximo passo desse proces-
so é sair a campo, geralmente 
entre São Paulo e Rondônia, 

“Senhora dos Afogados”
Dirigido por Jorge 
Farjalla, o espetáculo 
“Senhora dos 
Afogados”, texto de 
Nelson Rodrigues, 
estreiou dia 23 de 
fevereiro

O elenco traz Alexia De-
champs, Joao Vitti, Ka-
ren Junqueira, Rafael 

Vitti, Letícia Birkheuer, Nadia 
Bambirra, Jaqueline Farias e 
Du Machado. Os Drummond, 
uma família de três séculos, 
com mulheres que se gabam 
da fi delidade conjugal, choram 
a morte por afogamento de Cla-
rinha, uma das fi lhas de Dona 
Eduarda e Misael Drummond, 
e, ao mesmo tempo, prostitutas 
do cais do porto interrompem 
suas atividades para lamentar 
a impunidade do assassinato 
de uma das suas que morrera 
há dezenove anos. Na trama li-
gações incestuosas, obsessões, 
pulsões arcaicas, confl itos entre 
o lógico e o irracional, todas 
as amarras são rompidas, os 

Elenco da peça “Senhora dos Afogados”

personagens se movem num 
tempo verdadeiramente mítico, 
do inconsciente. Senhora dos 
Afogados é uma peça que se 

aproxima das tragédias gregas, 
em que os clãs familiares se entre 
devoram num inferno de culpas 
desmedidas. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos Elí-
seos, tel. 3226-7300. Sextas e sábados, 
às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 
90 e R$ 70. Até 29/04.

A cantora Clarice Falcão reinventa a própria identidade 
artística no show “Voz e Guitarra e Mais Coisa”. Além das 
faixas já conhecidas, como “Monomania”, “Vagabunda” 
e “Eu Me Lembro”, o show ainda traz a estreia de três 
canções inéditas, escritas para o terceiro álbum de Cla-
rice, que tem lançamento previsto para 2019. Densas e 
refl exivas, as novas composições mostram uma faceta 
ainda mais corajosa da Clarice-compositora, onde ela 
discorre sobre a própria intimidade em versos tocantes 
e doloridos

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 
360, Itaim Bibi, tel. 3448-5061. Quinta (8) e sexta (9) às 21h. Ingresso: R$ 100.
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O virgem
Uma “Mulher Com T Maiúsculo”, 

estreia dia 2, e é uma comédia sem 
palavrões, que mostra de maneira 
hilária as difi culdades e os comple-
xos de um quarentão virgem que 
acaba de se casar com uma mulher 
ardente para consumar a sua lua de 
mel. É representado pela Trupe Tea-
tral Fagulhas D’ Arte, considerada 
a comédia do ano em São Paulo e 
em Mogi das Cruzes no ano de 2012, 
“temperada” com uma boa dose de 
rítmo e com garantia de risos do 
começo ao fi m, onde a plateia tem 
uma grande infl uência e participa 
em diversos momentos do espetá-
culo. Com Edson Mendes. Direção: 
Renato Alves. Elenco: Camilla Piva 
e Fabrizio Cainelli.

 Serviço: Casa Café Teatro, R. Treze de Maio, 
176, Bela Vista, tel. 3159-0546. Sextas às 21h. 
Ingresso: R$ 60. Até 30/03.

Clarice Falcão
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onde tenta tornar física a 
inspiração estética que seu 
subconsciente buscou. 

Serviço: Galeria VilaNova, R. Domingos 
Leme, 73, Vila Nova Conceição, tel. 2691-
1190. De terça a sábado das 12h às 18h. 
Entrada franca. Até 07/04.

Não deixe!
Neste dia de sua vida, eu acre-
dito que Deus quer que você 
saiba ...
... QUE AS PAIXÕES NEGATI-
VAS PODEM CORRER SOLTAS, 
MAS ELAS NÃO PRECISAM 
GOVERNAR VOCÊ
A sua paz interior e a santidade 
do seu ser, não valem a pena 
serem destruídas por causa de 
algum sentimento negativo que 
você tenha sobre alguma coisa.
Apenas deixe-o ir, e volte ao 
conhecimento e experiência de 
quem você realmente É.
Tente não abandonar o Eu. 
Tente muito.
No fi nal, sua alma será muito 
grata.
Com amor, seu amigo

Neale Donald Walsch

A imagem de um céu re-
pleto de lanternas chine-
sas é de encher os olhos 
de qualquer um. Acredi-
ta-se que a tradição de 
pendurar estas lanternas 
vermelhas tenha surgido 
por volta do ano 250 antes 
da nossa era, como uma 
forma de proteger o fogo 
que era usado como ilu-
minação na época.Hoje, 
elas já adquiriram um 
significado totalmente 
novo, se transformaram 
em objeto de decoração 
e são comuns na celebra-
ção do Ano Novo Chinês. 
Para o calendário chinês, 
o ano de 2018 já passou 
há muito tempo. No dia 
16 de fevereiro se come-

morou a chegada do ano 
4.716, que será o Ano do 
Cachorro. Aqui no Brasil, 
a festa será marcada com 
o Festival das Lanternas 
Chinesas..Esta é a ter-
ceira vez que o festival 
é realizado. Promovido 
pelo Instituto Confúcio 
na Unesp, com apoio 
do Consulado da China 
em São Paulo e promete 
ser uma oportunidade 
de conhecer mais sobre 
a cultura chinesa, com 
diversas atividades sendo 
realizadas durante toda 
a tarde.

Serviço: Parque do Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral,  Vila Mariana. 
Sábado (3) a partir das 15h. Entrada 
franca.

Ano novo 


