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com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta é o décimo quarto dia da lunação. Mercúrio faz aspecto positivo com Plutão que permite um profundo entendimento 

da vida. É possível ter revelações e descobertas. Vênus em bom aspecto com Júpiter favorece as relações afetivas, dando mais 

generosidade e otimismo com relação aos nossos valores. Otimismo também no lado fi nanceiro A Lua em harmonia com Saturno 

ajuda a focar no trabalho. Às 21h52 a Lua entra na fase Cheia e a sensibilidade ajuda a equilibrar as emoções e usar a intuição de 

forma mais prática e com resultados mais efetivos. A Lua em bom aspecto com Netuno permite o equilíbrio entre sonho e realidade.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por 
isso controle-se. Seja objetivo em 
suas atitudes. Avalie agora se vale 
a pena resgatar uma antiga relação. 
62/762 – Vermelho.

Com a Lua em Virgem procure gente 
confiável, e coloque projetos de 
vida em ação, mas não mude nada 
na rotina. Logo irá receber algum 
benefício a mais naquilo que estiver 
realizando. Valorize a verdade e a 
objetividade em tudo que fi zer nesta 
quinta de lua cheia. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
ajuda a assumir novos desafi os e 
colocar projetos de vida em ação. 
52/552 – Amarelo.

Mercúrio faz aspecto positivo com 
Plutão que permite um profundo 
entendimento da vida. É possível 
ter revelações e descobertas. Vai 
obter conhecimentos e aprender 
coisas novas e pode ter lucros pelo 
trabalho e satisfação amorosa. 
55/455 – Branco.

Vênus em bom aspecto com Júpiter 
favorece as relações afetivas, dando 
mais generosidade e otimismo. 
Haverá a sensação de que está 
tudo nos conformes e caminhando 
bem melhor no final do dia. A 
Lua em bom aspecto com Netuno 
permite o equilíbrio entre sonho e 
realidade.76/476 – Amarelo.

Melhore suas relações sociais e 
profi ssionais ainda mais em assuntos 
de vulto e interesses públicos. 
Amplia-se a preocupação com o 
bem-estar coletivo. Conceda, dê 
a vez, fale manso e menos do que 
o normal... Melhor período para 
se dividir as tarefas e os projetos. 
58/258 – Azul. 

Aproveite este dia para viver bom 
momento no amor e no sexo. Muita 
vontade de amar e manter contatos 
sociais intensos e felizes. Faça uma 
revisão de suas condições materiais, 
evite os gastos exagerados e só faça 
negócios importantes e decisivos. 
31/831 – Vermelho.

Avalie agora se vale à pena resgatar 
uma antiga relação. Mantenha 
a calma para evitar desgastes e 
brigas, tanto no trabalho como na 
intimidade. Concentre-se no que 
importa mais neste momento, não 
adie nada, termine o que já começou. 
Ótimo período para concretizar 
resultados. 71/771 - Branco.

Ao falar pense bem para evitar 
confusões, devido a mal-entendidos 
que podem ser causados pela sua 
desconfi ança. Veja o que é mais 
importante e prático e terá soluções 
mais rápidas. Pense positivamente 
e percorra mentalmente o caminho 
que irá seguir para não errar. 80/880 
– Marrom.

Um bom momento para negócios 
comerciais e fi nanceiros de grande 
vulto. O que seja mais importante 
dará um bom resultado. Valorize 
acima de tudo a verdade e a 
organização. Terá motivação para 
entrar em ação usando o seu talento, 
sem falar muito, mas agindo logo. 
59/159 – Branco.

Às 21h52 a Lua entra na fase 
Cheia e a sensibilidade ajuda a 
equilibrar as emoções e usar a 
intuição de forma mais prática 
e com resultados mais efetivos. 
Começa um período de renovação 
da vida após o aniversário. Se não 
passou o aniversário resguarde suas 
emoções. 97/497 – Azul.

O momento deve ser aproveitado para 
melhorar seus ganhos e receber o que 
lhe é devido. Procure manter um bom 
contato com as pessoas com quem 
convive, evitando desentendimento 
sentimental. Valorize a verdade e 
evite o preconceito em qualquer 
situação. 98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 01 de Março de 2018. Dia de São Davi, São Albino, São 
Adriano de Marcelha, Santa Eudócia e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude 
é o consolo. O nome do mês de Março vem de Martius, designação latina 
de Marte, deus romano da guerra. Dia do Turismo e Dia da Vindima 
(a colheita de frutos). Hoje aniversaria o vocalista Roger Daltrey faz 
74 anos, o colunista e apresentador Leão Lobo completa 64 anos, a 
modelo e apresentadora Ana Hickmann que nasceu em 1981 e o cantor 
Justin Bieber que faz 24 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é em geral atraído pelos mistérios 
da vida e aprecia partilhar com outros as suas descobertas nessa área. 
O desejo de sucesso lhe serve sempre de impulso. É extremamente 
independente e as restrições impostas pelo trabalho com outras pessoas 
não lhe agradam. O pioneirismo e a criatividade são outras de suas 
características. Têm difi culdade em seguir na  vida sem um parceiro, 
precisa ter alguém ao lado e normalmente possui uma constituição 
física robusta que contrasta com seu temperamento pacífi co e às vezes 
até mesmo bonachão. Pode ter grande êxito fi nanceiro, mas sempre 
através de muito esforço pessoal.

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. 
Cerveja gelada: ligação com pessoa egoísta. 
Quente: mexericos. Números de sorte:  27, 29, 
32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, 
papel branco liso e açúcar. Como fazer: faça em 
qualquer dia da lua nova. Escreva três vezes 
no papel o nome completo dele em forma de 
cruz. Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel 
e dobre três vezes sem deixar o açúcar cair. 
Ponha o papel dobrado embaixo do pé da cama 
no lado direito.
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BANCO 47

FG
AUDITORIA
TODAUZI

DESDEMAL
ORUOLACVH

OIRONIA
ESTROMAID

CANO
FLEUMATICOS

EPOLND
PRIVACIDADE
DOCACLEU

SULICIS
GERADOBEE

OCLUSIVAS

Exame da 
contabilida-
de de uma
empresa

Daniel
Azulay, 

desenhis-
ta carioca

Metralha-
dora de 

fabricação
israelense
Abreviatura
usada em
endereços 
eletrônicos

Engenho
poético

Donzela,
em inglês

Filósofo
grego que
exaltava 
o prazer 

Tipo de
viga que
sustenta
viadutos

Título no-
bre do in-
ventor do
zepelim 

Direito
violado
pelos

“paparazzi”

Local mais
frequente
da picada
de cobra

Borracha
muito utili-
zada em 

artesanato

Abelha,
em inglês

Doença caracterizada
pelo acúmulo de

placas de gordura no
interior das artérias 

Tocantins
(sigla)
Menos-
prezo

 Projeto de preserva-
ção das tartarugas
marinhas ao longo
da costa brasileira

Máquina que facilita
o içamento de cargas

Romance de 
Nora Roberts

“Leis”, na
sigla CLT

7, em
romanos

Estudante
novato

Jogador
de futebol

Recrutou
para uma

causa

Variedade de grão de
café de
origem
asiática

Vitamina
do caju

Impassí-
veis

Causado; provocado
Classificação das

consoantes “p” e “b”

Operação
bancária

O polo dos
pinguins

Aqui, em
francês
Decilitro
(símbolo)

Neodímio
(símbolo)

Pão de (?),
bolo fofo
A prova de ausência

no local do crime

Ao (?): 
ao acaso

Neste
lugar

Lago, em
francês

Única ópera
composta por Ludwig

van Beethoven

Vestiu Sarcasmo
Criação política de

Nasser, era a síntese
do “pan-arabismo”

 3/bee — ici — lac — rau — uzi. 4/maid. 5/estro. 7/epicuro — fidelio.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesNota – Musical
Já está no ar “Levanta e Anda”, o primeiro clipe do DVD ao 

vivo “10 Anos de Triunfo”, de Emicida. A faixa tem participação 
de Rael e dá uma ideia de como foi o histórico show gravado 
dia 20 de novembro na Audio, em São Paulo.

“10 Anos de Triunfo” passeia pela discografi a de Emicida, 
desde a primeira mixtape, “Pra Quem Já Mordeu um Cachorro 
por Comida até que Eu Cheguei Longe”, até sucessos mais 
recentes como “Bang”, “A Chapa é Quente” (indicada ao 
Grammy Latino 2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e “Man-
dume”. No show ele recebeu como convidados artistas que 
fi zeram parte da sua trajetória tais como Pitty, Karol Conka, 
Caetano Veloso, Rael, Vanessa da Mata, Drik Barbosa, Guimê, 
Coruja BC1, Rashid, Prettos, Muzzike, Amiri e Raphão Ala-
afi n. Com direção de Fred Ouro Preto e direção musical de 
Dudu Marote, “10 Anos de Triunfo” será lançado em abril 
pela gravadora Laboratório Fantasma, com distribuição da 
Sony, em versões digitais e física. (www.youtube.com/wat-
ch?v=T0fN7tEy15g).

Elenco do espetáculo infantil “Hoje O Escuro Vai Atrasar Para Que Possamos Conversar”.

Em seu primeiro 
espetáculo infantil, 
“Hoje O Escuro Vai 
Atrasar Para Que 
Possamos Conversar”, 
o Grupo XIX de Teatro 
teve seu processo 
criativo inspirado pelo 
romance De Repente, 
Nas Profundezas do 
Bosque, do escritor 
israelense Amós Oz

A peça estreia no dia 
10 de março e passa 
em um triste vila-

rejo onde não vivem mais 
animais, nem domésticos e 
nem silvestres. Algo muito 
estranho aconteceu no pas-
sado que provocou a fuga dos 
bichinhos e os transformou 
em seres quase mitológicos, 
lembrados apenas nas aulas 
da professora Rafaela. Nesse 
lugar misterioso, vivem os 
colegas Santi, Clara e Luna, 
que, depois de sofrer bullying 
de seus colegas também de-
sapareceu. Desconfi ados de 
que Luna teria sido raptada 
pelo Espírito do “não-sei-o-
quê” do bosque, Santi e Clara 

O cantor Michael Bolton chega ao Brasil em março. Ganhador de 
múltiplos prêmios Grammy como cantor e compositor, Michael vendeu 
mais de 65 milhões de discos e continua anualmente a fazer turnês pelo 
mundo enquanto escreve e grava uma variedade de projetos abrangendo 
música, cinema e televisão. Suas músicas foram gravadas por uma lista 
de mais de 100 artistas. Muitas dessas músicas se tornaram singles de 
sucesso impactando as carreiras de artistas como Laura Branigan (“How 
Am I Supposed to Live Without You”), KISS (“Forever”), Barbra Streisand 
(“We’re Not Making Love Anymore”), Cher (“I Found Someone”) e Kenny 
G (“By the Time this Night is Over”). Entre seus maiores sucessos como 
cantor estão “That’s What Love is All About”, “How Am I Supposed to 
Live Without You”, “When A Man Loves a Woman”, “When I’m Back in 
My Feet”, “How Can We be Lovers”, “ Georgia on My Mind “, “Missing 
You Now”, “To Love Some Somebody” e “Said I loved You...But I Lied”.

Serviço: Espaço das Américas, R. Tagipuru,  795, tel. 3829-4899. Terça (13) às 22h. 
Ingressos: De R$ 100 a R$ 480.

Laila Garin, intérprete de Elis Regina no espetáculo 
“Elis, A Musical” (cuja atuação arrebatou públicos e 
prêmios como Shell, Cesgranrio, Bibi Ferreira, APTC, 
Reverência e outros), apresenta-se acompanhada do 
trio A Roda, formado por Marcelo Müller (baixo), Rico 
Viana (guitarra e violão) e Rick De La Torre (bateria).  O 
quarteto executa canções de Elis Regina, num revival em 
homenagem à grande intérprete. No repertório, sucessos 
como “Fascinação”, “Reza”, “Upa neguinho”, “Dois pra 
lá”, “Dois pra cá”, “Arrastão”, “Como nossos pais” e “As 
curvas da estrada de Santos”.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740. Terça (6) às 21h. 
Ingressos: De R$ 60 a R$ 80.

Lugar misterioso 
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partem fl oresta a dentro em 
busca da amiga. 

A encenação apresenta ao 
público delicados temas dis-
cutidos pela obra de Amós Oz, 
como os efeitos da discrimina-
ção e do tratamento indesejado, 
como o bullying isola as pessoas 

e a consciência de que o “outro” 
também tem medos, fragilida-
des e inseguranças. A ideia é 
fazer com que as crianças en-
tendam a alteridade como uma 
extensão do eu, desconstruir o 
processo vicioso de desqualifi -
cação de um indivíduo por cau-

sa de suas diferenças e mostrar 
que as pessoas formam juntas 
as conexões do tecido social de 
uma comunidade.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Sextas e sábados às 11h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 23/06.

Mestria
Mestria. Dominando o mundo dos Pensamentos e dos Sentimen-
tos. Cada pensamento e emoção tem a sua própria frequência 
eletromagnética. Tudo é energia e quando você conseguir 
compreender o poder de sua frequência, começará a criar e 
a se expandir de maneiras jamais imaginadas. Interiorize-se e 
saiba com que frequências diferentes os seus pensamentos e 
sentimentos vibram e você aprenderá a ser o verdadeiro mestre.
Tudo está dentro de você, tudo o que você precisa para alcançar 
os seus sonhos e os seus objetivos. Tudo o que você precisa 
para criar e manifestar, para navegar e experienciar. É tudo 
uma questão de compreensão da energia.
O Pensamento para hoje é: Domine os seus pensamentos e 
sentimentos e você caminhará com os sábios.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias.

Michael Bolton
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