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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 vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em Aquário facilita o contato com os grupos e amigos. A mente 
fi ca mais aberta e é possível aceitar as diferenças e dar o espaço que o outro precisa. No fi nal da tarde a Lua em mau 
aspecto com Júpiter pede moderação nos argumentos, pois a tendência é exagerar na defesa do nosso ponto de vista. É 
preciso promover mudanças, mas sem cometer excessos. O dia é bom para as terapias em geral, inclusive massagens 
ou qualquer forma de aliviar a pressão. A Lua em bom aspecto com Urano pode trazer novidades à noite e agitar o 
fi nal desta quarta. 
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A Lua aquariana dá maior interesse 
aos relacionamentos sociais e 
provoca profundas renovações. 
Por isso cuidado com atitudes de 
rompimentos que gerem estresse. As 
vantagens agora vêm da capacidade 
de escolha que se amplia e se faz mais 
refi nada. 98/598 – Branco.

É o momento de se organizar o 
ambiente e colocar tudo nos seus 
lugares. Evite atitudes possessivas e 
até passionais que serão responsáveis 
por crises no amor. Vai começar a 
fase mais delicada do ano, por isso 
mantenha a rotina. Dedique-se ao 
trabalho corriqueiro e terá bons 
resultados. 26/426 – Azul.

É preciso conter críticas fáceis, 
mesmo em tom de brincadeira e 
moderar as exigências. Pode contar 
com algum benefício rápido, o dia 
é indicador de alegria e felicidade 
nas relações sociais. Precisa manter 
um bom relacionamento a sua volta 
e abrir a mente para novidades. 
94/394 – Cinza.

O dia é bom para as terapias em 
geral, inclusive massagens ou 
qualquer forma de aliviar a pressão. 
Aumenta a chance de realizar um 
dos seus sonhos. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
no amor, por isso seja prudente e 
faça tudo bem pensado e planejado. 
21/721 – Branco.

As transformações iniciadas chegam 
ao auge e se consolidam neste fi nal 
de março. Evite enganos que trarão 
distanciamento e perdas pessoais 
que podem prejudicar. Um dia dos 
mais negativos e perigosos, por isso 
deve ter muito cuidado com tudo que 
lhe diga respeito. 82/182 – Vermelho.

É preciso conter críticas mesmo em 
tom de brincadeira. Precisa manter o 
ânimo e a boa vontade nas parcerias 
sociais e profi ssionais já formadas. O 
dia com a Lua minguante aconselha 
a se manter dentro do que estava 
agendado sem alterar a rotina do 
dia a dia. 47/247 – Verde.

É preciso conter críticas fáceis que 
afastam pessoas. Poderá defi nir uma 
situação em sua vida e saber o rumo 
que deve tomar. Não deve deixar para 
depois o que pode resolver agora. 
Evite atitudes que tragam problemas 
e difi culdades nas relações intimas e 
sexuais. 43/443 – Cinza.

Neste dia será bom cultivar os 
amores duradouros, encontrar 
alguém que queira compromisso. 
Novos pontos de vista precisam 
ser aceitos. No fi nal da tarde a Lua 
em mau aspecto com Júpiter pede 
moderação nos argumentos, pois a 
tendência é exagerar na defesa do 
nosso ponto de vista. 38/438 – Cinza.

Problemas pessoais ou íntimos 
tendem a afastá-lo da família e dos 
amigos mais próximos. Evite cometer 
excessos de qualquer tipo que serão 
prejudiciais a sua saúde. É tempo 
de recuperar a boa disposição. O 
trabalho fi ca em destaque, assim 
como os assuntos do cotidiano. 
37/637 – Amarelo.

O relacionamento social pode ter um 
atrito com pessoas próximas, devido 
à necessidade de mudanças em sua 
vida. É preciso promover mudanças, 
mas sem cometer excessos. A Lua 
em bom aspecto com Urano pode 
trazer novidades à noite e agitar o 
fi nal desta quarta. 18/718 – Azul. 

Tenha muita atenção com a 
probabilidade de acontecimentos 
dramáticos e imprevistos, que 
poderão alterar o rumo dos 
acontecimentos. Surgem novas 
oportunidades que darão maior 
motivação para agir. Algo devido irá 
chegar ao setor fi nanceiro nesta fase 
depois que o Sol entrar em Áries. 
33/633 – Branco.

A quarta é um dia indicador de alegria 
e felicidade, bom para a saúde, 
negócios e tudo mais. Conte com 
ajuda de alguém que será importante 
para suas realizações pessoais. 
Resolverá assuntos mais leves de 
forma prática e direta, com mais 
segurança e fi rmeza. 93/593 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Março de 2018. Dia de Santa Matilde, São Eutíquio, 
São Afrodísio, São Bonifácio, e Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é 
a nobreza. Dia Nacional da Poesia, Dia Nacional dos Animais e Dia do 
Careca. Hoje aniversaria o ator Lucio Mauro que completa 90 anos, 
o ator Michael Kane que nasceu em 1933, o escritor e autor Manoel 
Carlos também faz 85 anos, o comediante Billy Crystal que nasceu 
em 1947 e o vocalista Jordan Taylor Hanson que chega aos 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é versátil, confi ante, atraente e 
popular. É uma pessoa que combina os opostos, vai do forte senso 
material a fortes premonições e habilidades psíquicas. Por isso, 
terá mais possibilidade de êxito com a aplicação da inteligência no 
lado prático, menos abstrato ou especulativo. A cura é um de seus 
mais importantes interesses. O tempo excessivo vivido nas grandes 
cidades pode obscurecer lhes temporariamente as ideias. Necessita 
dos ambientes naturais ou campestres para refl etir com mais clareza.

Dicionário dos sonhos
BURRO -  Símbolo de luta por ideias mais nobres. 
Montar em um burro indica êxito certo em negócios. 
Dentro de casa, fortuna inesperada. Estar cercado 
de muitos burros é sinal de que gente ignorante à 
sua volta. Compra-lo, aumento de fortuna. Números 
de sorte: 12, 50, 56, 76, 90 e 00

Simpatias que funcionam
Para separar um casal o mais rápido possível: Esta 
é também uma das simpatias mais fáceis de se fazer. Se 
quer separar um casal defi nitivamente este um feitiço 
poderoso. Materiais: Vinagre, Vasilha e 1 papel branco. 
Pegue no papel e escreva o nome do casal, de seguida deve 
mergulhar o papel dentro da vasilha com vinagre até que 
os nomes fi quem borratados. Depois, pegue no papel e 
jogue ele num local onde o casal passe por esse caminho. 
Isto vai azedar a relação do casal pouco a pouco até que 
um não aguente mais….

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

RLF
CENSURAR

ALGUNSMAD
CUIAOL

ATE
BE

MAFAZER
VEDADOARC

SERENANY
CUSPIRFOG

O

HRT
OARSN

VIGASOSÇ
NETAZEDA

RENOMEMEL
SCERANV
EISELITE
SALTAD

ORES

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A base da 
agricultura
do Japão

"(?) Censu-
ra", atra-
ção da TV

Brasil
A acrobacia
da Esqua-
drilha da
Fumaça

Estrutura
atacada

pelo
tártaro

A Rede
Mundial
(red.)

O sabor
da fruta
verde

Reputação
desejada
pelo pro-
fissional

A mais
recente é
a Cenozoi-
ca (Geol.)

Natália do 
Vale, atriz 
de “Os Dias
Eram Assim”

A classe 
privile-

giada na
sociedade

Aqui está!

Atletas
como
Thiago
Braz e

Fabiana
Murer

Sedativo
da tosse
José (?),
lutador

Estrondear

Divisão de
um baléTraves

Fazer
como o

artista cir-
cense que

expele
líquido

inflamável 

Habituar; 
acostumar
Arte, em

latim

Caneca
indígena
Item do 

testamento

Coreografia
de torcidas

Parti-
dários 

Louco, em
inglês

Divindade
islâmica

Pronome
indefinido

plural

Condenar; 
desaprovar

Atriz e
humorista
brasileira
que com-
pletaria

110 anos
em

23/6/2017 

Conjunto
de povos
que falam 
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Os amigos
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Medida que reduz o
prazo de tramitação
de projeto (Polít.)
Em trajes de Eva

Equipes como o 
Guangzhou Evergrande

e o Beijing Guoan
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Proibido
(?)

Williams,
tenista

3/arc — ars — mad — net. 4/aldo. 6/serena. 9/lusofonia.
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Nota- cine
“O Mundo dos Raros” é um 

documentário com objetivo de 
conscientização sobre as doenças 
raras. A ideia é mostrar a trajetó-
rias de vida, desde a descoberta 
ao tratamento e convívio com 
a doença, o que já foi feito em 
termos de leis para proteção e 
manutenção de direito e como as 
organizações apoiam e conquis-
tam vitórias. A Crossing com a 
parceria do Instituto Vidas Raras 
e o ComSaúde da FIESP, promo-
veu ação Mundos dos Raros com 
atividades gratuitas, em frente 
ao prédio da FIESP, na Avenida 
Paulista. Alguns personagens do 
documentário: a Deputada Fede-
ral, Mara Gabrilli, o Vereador, Edu-
ardo Suplicy, Regina Próspero, do 
Instituto Vidas Raras, Dr. Euclides 
Matheucci Jr., da DNA Consulting 
e Andrea Soares, idealizadora de 
todo projeto e portadora de He-
patite Auto Imune, entre outros 
personagem. (www.youtube.com/
watch?v=7rfpHtdU3ro ) .

Resultado de uma investiga-
ção cênica sobre relacionamen-
tos abusivos, “Ador-Ador”, o 
trabalho inaugural do Coletivo 
Solto de Teatro, estreia no dia 
16 de março. A peça tem base 
na linguagem do Teatro Perfor-
mativo e nos movimentos da 
dança-teatro japonesa Butoh, 
“Ador-Ador” evidencia estrutu-
ras violentas da sociedade pa-
triarcal que afetam os relacio-
namentos heteronormativos. 
O espetáculo questiona a exis-
tência do amor sem opressão, 
as construções de gênero e as 
fórmulas prontas para cada fase 
de uma relação amorosa, do 
primeiro encontro ao término 
de um casamento. As diferentes 
formas de violência sofridas 
pelas mulheres, das mais sutis 
às mais evidentes, são resul-

A partir de longa 
pesquisa sobre 
representações do 
feminino, e sobre o 
conceito de abjeção 
proposto pela fi lósofa 
e psicanalista Júlia 
Kristeva, Janaina 
Leite orientou o 
processo de criação 
coletiva de “Feminino 
Abjeto”, montagem 
performática

O espetáculo também 
é atravessado por 
referências à artista 

espanhola Angélica Liddell, 
conhecida por sua radicali-
dade e exploração de limites 
entre arte e vida. A dimen-
são fronteiriça presente na 
ideia de abjeção somada à 
provocativa dialética misó-
gina que marca a obra de 
Liddell foram os principais 
nortes para a pesquisa que 

Cena de “Feminino Abjeto”.

Youtuber Pyong Lee, criador do maior

canal de hipnose do Youtube

O novo espetáculo “Absurdamente”, do youtuber Pyong 
Lee, criador do maior canal de hipnose do Youtube, em 
única sessão, dia 22 de março. Infl uenciador digital, má-
gico, dançarino e referência mundial em hipnose, Pyong 
conquista novos fãs a cada dia, tanto no YouTube quanto 
fora dele. À frente do maior canal de hipnose do mundo 
(4,4 milhões de inscritos e 200 milhões de visualizações), 
ele apresenta um show hipnótico que é uma viagem aos 
mistérios da mente humana e deixará o público surpreso 
com os grandes segredos que a habilidade do homem pode 
revelar. Durante a apresentação, Pyong interage com a 
plateia e escolhe alguns voluntários para uma brincadeira 
com a realidade, tanto quem participa quanto quem assiste 
presencia uma experiência sobrenatural.  

 
Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360. 

Quinta (22) às 21h. Ingressos: a partir de R$ 80.

“Feminino Abjeto”
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se desenrolou, gerando um 
material inteiramente autoral 
partilhado por 14 artistas, 
atrizes, performers e artistas 
visuais, no palco, sendo 13 
mulheres e uma pessoa não 
binária. Com cenas solos e 

outras coletivas, o espetáculo 
tem como foco principal o 
tema da abjeção em relação 
ao feminino. A primeira cena 
lembra uma cozinha com vá-
rias comidas, que na cena fi nal 
vira um desenho de uma mãe, 

na qual antropofagicamente, 
as artistas devoram. 

 
Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-

lino, 1000,  tel. 2076-9700. Sextas (16 e 23) e 
sábados (17 e 24) às 21 h30  e domingos (18 
e 25) às 18h30 e quarta (21) e quinta (22) às 
21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

“Absurdamente”

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Transformação

Comece cada dia despertando aspectos seus. Seu crescimento na 
compreensão e na expansão é a maneira de ajudar a mudar o seu 
mundo. À medida que você desperta, assim também aqueles ao seu 
redor e isto afeta tudo, em todos os lugares. A maneira mais rápida de 
mudar o seu mundo é começar a se tornar mais consciente e atento 
a quem você é, seus dons e poderes especiais. Cada um de vocês é 
uma parte importante do todo e a melhor coisa que você pode fazer 
é colocar a sua energia em seu crescimento e permitir que o resto do 
mundo encontre o seu próprio caminho, também. Não se preocupe 
com os outros, e nem participe dos seus dramas. Apenas permita 
que eles estejam em seu próprio caminho e que você se concentre 
no seu. O pensamento para hoje é: “Sua transformação pessoal é o 
maior presente que você tem a compartilhar com o Mundo e a melhor 
maneira de afetar grandes mudanças. E assim é. Você é muito amado 
e apoiado, sempre - Sharon Taphorn.

Lançamento 
Don L apresenta o disco «Rotei-

ro pra Aïnouz, Vol. 3. O cenário do 
show é assinado por Camila Sch-
midt, com design de luz da dupla 
Mirella Brandi & Muep Etmo. Don 
sobe ao palco na companhia de 
Terra Preta, DJ Roger e Guilher-

me Held (guitarra), e conta com 
participação especial de Diomedes 
Chinaski, Lay e Nego Gallo.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro 
Alvares Cabral, S/n. Sexta (16) às 21h. In-
gresso: R$ 30.

Relacionamentos abusivos
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Inspirada na linguagem do Butoh e na música ‘Solto’,

de Elza Soares.

tado da educação machista à 
qual todos estão submetidos. 
Com Ariana Moreira, Ariene 
Saldanha, Bruna Assis, David 
Santoza, Peaga Domingues e 

Robson Alexandre.

Serviço: Escola de Teatro, Praça Roose-
velt, 210, Centro, tel. 3775-8600. Sextas, sába-
dos e às segundas às 21h e aos domingos às 
19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 02/04.


