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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 sexta é o vigésimo oitavo dia da lunação. De manhã a Lua em conjunção com Netuno deixa o astral 

ainda mais sensível e melhora a intuição. Este é o momento para olhar para dentro de si mesmo e encontrar 

respostas. As atividades introspectivas, meditativas e artísticas estarão favorecidas. Buscar refúgio na arte e 

na espiritualidade pode trazer mais confi ança. A noite deve ser de muita renovação. A Lua em bom aspecto 

com Plutão permite ir fundo nas nossas emoções. 
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Além de atitudes de certa tensão 
pode aumentar a melancolia e o 
mau humor. Faça uma análise da 
situação que está vivendo e prepare 
as bases para tomar importantes 
decisões em breve. A versatilidade 
aumenta chance de novos lucros. A 
noite deve ser de muita renovação. 
71/571 – Verde.

As relações ficam abaladas por 
atitudes possessivas, lamuriosas ou 
ciumentas. Aumento da atração pelo 
luxo, pela beleza e pela estética. Com 
a Lua em seu signo o dia é de alguma 
dificuldade nas comunicações, 
gerando abalos e rompimentos 
devido à falta de entendimento e a 
teimosia. 12/712 – Branco.

Facilidade de entendimento no fi nal 
da tarde, originalidade e ótimas 
ideias. Dia propício para tratamento 
de saúde e ao restabelecimento de 
suas energias. Precisa manter bom 
relacionamento com seus familiares, 
amigos e fazer novos e bons contatos 
no trabalho. 92/992 – Amarelo.

Precisa manter a harmonia no 
seu ambiente e dedicar-se a sua 
atividade. Evite um rompimento 
brusco devido ao isolamento. O dia 
benefi cia a saúde e as viagens. Este é 
um momento de valorização intensa 
da arte e da criatividade. Para agir 
saiba esperar o momento com calma. 
62/462 – Azul.

Durante a parte da manhã maior 
imobilidade, tentando não nos atrasar 
e terminar todas as tarefas. Livre-se 
de coisas superadas prepare-se para 
algo novo e inédito que surgirá. Evite 
os desperdícios fi nanceiros e antes 
de gastar a mais faça suas contas 
para não exagerar 38/438 – amarelo.

Há muita vontade de manter as 
parcerias sociais e profi ssionais, mas 
pode não conseguir. Evite atitudes 
críticas que podem gerar mal-
entendido com pessoas queridas, 
amigos e familiares. Melhor agir em 
parceria com as demais pessoas até 
o fi nal de março. 54/154 – Verde.

A tarde surge emoções que darão 
facilidade de superar ressentimentos 
e se refazer de rancor e outras 
negatividades. Seu sonho de 
felicidade na relação intima está 
fi cando ainda mais sólido. O descanso 
e os momentos de lazer são muito 
importantes para o fortalecimento 
das suas energias. 75/275 – Cinza.

Dia positivo para fi rmar acordos. 
Controle as paixões fulminantes, 
mantendo o equilíbrio na relação 
sexual. Devido ao aumento do 
sentimento de apego e a preocupação 
com a segurança emocional e 
material, fi camos mais receosos de 
perder o que conquistamos nesta 
sexta. 82/382 – Cinza.

A Lua minguando nos faz impassíveis 
diante das situações que se 
apresentam. O fato das pessoas 
fi carem na mesma posição provoca 
imobilidade e falta de fl exibilidade. 
Muita afetividade continua trazendo 
o entendimento íntimo e felicidade 
conjugal. 20/420 – Marrom.

No início da tarde pode ainda 
aumentar a melancolia e humor 
aborrecido. Relaxe mais descanse, 
saindo da rotina habitual para não 
se estressar com pequenos detalhes. 
Este é um momento de valorização 
das coisas artísticas através da sua 
maior criatividade. 83/283 – Azul.

Este é o momento para olhar 
para dentro de si mesmo e 
encontrar respostas. As atividades 
introspectivas, meditativas e 
artísticas estarão favorecidas. 
Mantenha o seu entusiasmo e a 
motivação para agir e começar a 
ganhar dinheiro com o sol em breve 
na sua casa dois.. 55/455 – Branco. 

Terá a ajuda de alguém para suas 
realizações já que o dia é bom 
para superações. Procure realizar 
suas tarefas com prazer, amor e 
paixão. Este é o momento para 
olhar para dentro de si mesmo e 
encontrar respostas. As atividades 
introspectivas e artísticas estarão 
favorecidas.  78/378 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 16 de Março de 2018. Dia de Santa Luiza de Marillac, São 
Carlos Garnier, São Taciano, São Agapito, São Hilário, Santo Antônio 
Daniel, e Dia do Anjo Jabamiah, cuja virtude é a confi ança. Hoje 
aniversaria o cineasta Bernardo Bertolucci que nasceu em 1940, o 
vocalista Branco Mello que chega aos 55 anos e o treinador de futebol 
Adilson Batista nascido em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é normalmente ágil direto e rápido, 
seja em sua atividade profi ssional, ou nos seus relacionamentos humanos. 
É perceptivo e inteligente, boas habilidades práticas e persuasivas, 
mas também tem inclinações místicas e fi lantrópicas, podendo buscar 
as causas humanitárias. Os seus pensamentos imaginativos e originais 
poderão conduzi-lo a trabalhar nos meios de comunicação. Sua intuição 
quando seguida sempre indicará os caminhos. Por isso deve estar 
sempre atento a voz do coração. Sua sensibilidade fará com que tenha 
bons amigos em todos os setores de sua vida.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para acabar com a má sorte no amor: Espete, 
em 1 maçã, 7 cravos-da-índia. Coloque no centro 
de 1 bacia e polvilhe sobre ela 7 pitadas de açúcar. 
Adicione 2 litros de água quente (previamente 
fervida) e deixe amornar. Então, tome um banho 
como de costume e, logo após derrame o preparado 
da bacia sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, 
pensando com fé que sua vida amorosa estará livre 
de qualquer mal. Jogue os restos do banho no lixo 
e reutilize a bacia depois de lavada.
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Brasilidade 
O grupo teatral “Os Ciclomáticos Compa-

nhia de Teatro “ apresentará dois espetáculos: 
“A Farra do Boi Bumbá”, nos dias 17 e 24 de 
março e “Casa Grande e Senzala – Manifesto 
Musical Brasileiro”, nos dias 18 e 25 de março. 
O grupo possui uma linguagem própria e apos-
ta na contemporaneidade da encenação e da 
escrita. “A Farra do Boi Bumbá”, acontece em 

volta do lindo boi que vive nas terras de um rico 
fazendeiro. Catirina está grávida e seu desejo 
é comer a língua desse boi. Pai Chico trabalha 
na fazenda e, querendo agradar sua esposa, vai 
atrás do animal. É a partir desse momento que 
começa a confusão e a história se desenvolve. 
Nessa peça, o diretor vasculhou o universo do 
teatro para abordar as farsas medievais e as 
festas brasileiras. A “Casa Grande e Senzala – 
Manifesto Cultural Brasileiro”, se inspira na obra 

de Gilberto Freyre para contar o que é o povo 
brasileiro hoje. Para isso, o grupo usa a obra do 
autor como texto e pretexto, junto às lendas e 
músicas. A peça faz uma trajetória do Brasil por 
meio dos índios, negros e portugueses, além de 
abordar o canto das lavadeiras, dos sertanejos e 
a poesia popular dos sambas-enredo.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, 
Santo Amaro. Sábado (17 e 24) e domingo (18 e 25) às 
17h. Entrada franca.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Camila Titinger e Nikolay Lugansky se apresentam com a Osesp.

A Osesp apresenta 
obras de Beethoven 
sob o comando de 
sua Regente Titular 
Marin Alsop, com 
a participação do 
pianista russo Nikolai 
Lugansky

O concerto do dia 22 terá 
transmissão ao vivo em 
360º (e em Realidade 

Virtual para quem dispuser 
do equipamento adequado) 
através da página da Osesp no 
Facebook e do site ofi cial da 
Orquestra. O repertório será 
composto por três obras do 
compositor alemão: a Abertura 
Leonora nº 3, Op.72b; o Con-
certo nº 4 Para Piano em Sol 
Maior, Op.58, com solos de Lu-
gansky; e a Sinfonia nº 3 em Mi 
Bemol Maior, Op.55 – Eroica. 
Esta última faz parte da série 
As Nove Sinfonias, que trará 

Kaki King

Internacional
A guitarrista estadunidense Kaki King apresenta seu mais recente 

álbum,“The NeckIsa Bridge totheBody” (2015). O trabalho é marcado 
pelo estilo pessoal de tocar violão, utilizando técnicas percussivas e 
afi nações diferentes. “The NeckIs a Bridge To The Body” é um show 
multimídia ao vivo, no qual Kaki toca violão sob os efeitos com dois 
canais de projeções sincronizados em tempo real com o instrumento 
e o telão no fundo do palco.Kaki King tem oito álbuns lançados e par-
ticipou, com Michael Brook e Eddie Vedder, da trilha sonora do fi lme 
“Na Natureza Selvagem”, de Sean Penn, que foi indicado ao Globo de 
Ouro como Melhor Trilha Original. Em 2006, ela foi a primeira mulher 
e a pessoa mais jovem a entrar na lista de “Deuses da Guitarra”, da 
revista “Rolling Stone”.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de maio, 109, Centro, tel. 3350-6300. Sábado (17) às 
21h e domingo (18) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 

Michel Teló

O espetáculo “Bem Sertanejo – O Musical” de Michel Teló, conta 
a história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, no 
século XVII, até os dias mais recentes e traz no repertório cerca 
de 56 sucessos de nomes consagrados, como Tonico e Tinoco, 
Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, 
Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, 
Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre outros.O elenco trará 
ainda nomes de destaque no cenário do teatro musical brasileiro, 
como Lilian Menezes, que recentemente chamou a atenção ao 
protagonizar o sucesso “Elis, A Musical”, Sergio Dalcin, cantor 
sertanejo e ator, com experiência em musicais, e o premiadís-
simo elenco de “Samba Futebol Clube” e “Aquele Abraço” que 
trabalha com o autor e diretor Gustavo Gasparani há cinco anos. 
São eles: Alan Rocha, Cristiano Gualda, Daniel Carneiro, Gabriel 
Manita, Jonas Hammar, Luiz Nicolau, Pedro Lima e Rodrigo Lima.  
A peça propõe uma viagem pelos nossos interiores, memórias, 
infância, descobertas, resgatando, assim, o sertão que há em 
cada um de nós, e ao mesmo tempo, um contato direto com as 
nossas raízes culturais.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R. Palestra Itália, 500. Sextas 
(16 e 23) e sábados (17 e 24) às 17h e 21h30 e domingos (18 e 25) às 16h e 20h30. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 220.

Concerto
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a integral das sinfonias de Bee-
thoven ao longo da Temporada 
2018, sob o comando de diversos 
regentes. O pianista Nikolai 
Luganski é considerado pela 
crítica um dos mais importantes 
pianistas da atualidade, tendo já 
se apresentado com orquestras 

como a Sinfônica de Baltimore e 
a Filarmônica de Hong Kong, e 
sob o comando de nomes como 
Osmo Vänskä, Yuri Temirkanov 
e Charles Dutoit. Quando não 
está se apresentando, Luganski 
dá aulas no Conservatório de 
Moscou. Em 2004, ganhou o 

título de “Honored Citizen of 
Ivanokva” por sua contribuição 
ao desenvolvimento do Rachma-
ninov Museum.

Serviço: Sala São Paulo, Praça Júlio 
Prestes, 16, Centro, tel. 3223-3966. Quinta 
(22) e sexta (23) às 20h30 e sábado (24) às 
16h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 222.

“Bem Sertanejo – 
O Musical”

Divulgação

Ser poderoso
Resgate o seu poder. Aborde a sua vida com os seus olhos bem abertos, 
de modo que seja capaz de ver com mais clareza as áreas que precisam 
ser mudadas, ajustadas ou apoiadas. É importante agir para fazer as 
mudanças para você. Resgate o seu poder, mas não tire o poder dos 
outros, enquanto faz isto. Um ciclo bem sucedido no equilíbrio do 
poder é importante no crescimento e no avanço. Novas parcerias ou 
contratos estão agora se tornando possíveis. Interiorize-se e decida 
quais os que você deseja cultivar e desenvolver. Estes podem estar 
em seu mundo exterior, bem como em seu mundo pessoal. Lembre-
se de que você não tem que ter o que teve no passado e que algo 
inteiramente novo pode ser criado… se você escolher que assim seja. 
O Mantra para hoje é: “Eu sei o que é certo e melhor para mim. Eu 
sou poderoso.” E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn .
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