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3/elf — rod. 4/alan — ludo — mail — riad. 6/rio-mar. 10/paradigmas.

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

Esta sexta, o dia da lunação que acontece as 22h08 no signo de Aquário é muito bom para começar coisas novas e 

iniciar novas relações. A Lua ingressa em Aquário desde as 06h38 tornando o astral mais extrovertido e amistoso. 

As pessoas fi cam com a mente mais aberta, mas será preciso enfrentar alguns desafi os nos relacionamentos. Vênus 

em mau aspecto com Saturno pede compromisso e responsabilidade em todas relações pessoais. À noite a Lua entra 

na fase Nova e a partir de agora será possível sentir mais a energia de Aquário. 
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Permaneça junto das pessoas que 
ama, vai precisar deles para suprir 
o aumento de sua carência afetiva. 
Pela manhã maior facilidade para 
relações afetivas. Não se desespere, 
um novo contato pode gerar otimis-
mo e boa disposição agora que a lua 
é nova. 93/393 – Vermelho.

Pela manhã poderá estar mais 
carente e isso será ótimo para os 
contatos afetivos. Há chance de maior 
satisfação nos encontros e até nas 
compras, que serão de bom gosto. 
Mude aquilo que não lhe agrada, e 
procure segurança material e emo-
cional.  21/821 – Azul.

Dê mais atenção a quem o ama, para 
receber o mesmo afeto, carinho e 
atenção. A Lua Nova aumenta a 
tendência às inovações e mudanças 
coletivas. O instinto protetor faz 
enxergar as carências das pessoas. 
Demonstre o que sente por quem 
ama e seja feliz. 92/192 – Amarelo.

Manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos será a melhor 
maneira de terminar bem a sexta-
feira. Aproveite e demonstre o que 
sente por seu amor. Este é um bom 
período para iniciar algo, visto que 
com seu astro a Lua na fase nova 
haverá disposição e vitalidade. 
19/319 – Branco.

O sentimento afetivo será muito mais 
importante devido ao envolvimento 
na relação sexual que pode ser 
frustrante. Dedique a sua atenção a 
alguém que o atrai e a quem você ama. 
O fi nal da noite será propicio para 
diálogos e manter boas conversas na 
intimidade. 56/456 – Claras.

Fará contatos importantes e pode 
tomar decisões arriscadas, mas não 
queira abraçar o mundo. Esta fase 
de lua Nova é boa para começar o 
que foi preparado. Na metade do 
dia obrigações cansativas tendem 
a pesar sobre os ombros. 90/290 
– Verde.

Na metade do dia obrigações cansati-
vas tendem a pesar sobre os ombros. 
Sexta feira de intensa atividade so-
cial, mas precisa evitar os exageros 
e excessos que sua determinação 
provoca. À noite haverá uma forte 
sensação de vitalidade e de disposi-
ção emocional. 73/273 – Branco.

Nesta sexta podem surgir paixões 
e desejos exagerados ou excessos 
que podem abalar a saúde. Vênus 
em mau aspecto com Saturno pede 
compromisso e responsabilidade 
em todas relações. Será preciso 
enfrentar alguns desafi os nos rela-
cionamentos. 56/556 – Lilás.

Sexta muito boa para atividades re-
lacionadas ao comércio, com chance 
de lucros. Para ser mais popular no 
trabalho precisa reforçar os vínculos 
na vida pessoal.  Se souber agir pode-
rá aumentar o seu ganho mensal, pois 
o Sol continua na casa do dinheiro e 
da fortuna. 38/438 – Amarelo.

Faça viagens e mantenha contatos 
importantes que impulsionarão suas 
atividades neste começo de feverei-
ro. Neste fi nal de semana passará a 
desejar maior conforto e bem-estar 
em seu ambiente. Um período de 
força total irá começar logo depois 
do aniversário, por isso aguarde até 
lá. 55/655 – Verde.

Cuide melhor de sua saúde, para que 
não venha a sofrer até o aniversário. 
Evite desabafar problemas, pois as 
pessoas estão mais fechadas ou 
desconfi adas e mais carentes tam-
bém.  As respostas para as dúvidas 
estão dentro de você mesmo, não 
procure longe o que está bem perto. 
15/215 – Azul. 

Com o início da lunação será bom 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. Difi cul-
dade para se avaliar com exatidão 
pessoas e fatos tende a provocar 
enganos. Procure fi car perto da 
pessoa amada e dê atenção à família. 
16/516 – Rosa.

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.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 27 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Ângela de Mérici, 
São Julião, São Mauro de Gália, São Henrique de Ossó, São Marius 
Theodorico, e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a descoberta. Dia do 

Orador. Hoje aniversaria o ator Ary Fontoura que completa 84 anos, 
o apresentador de televisão Raul Gil que nasceu em 1938, o cantor e 
compositor Djavan que chega aos 67 anos, a atriz Bridget Fonda que 
faz 53 anos e o ex-campeão olímpico de vôlei Maurício (o Tande) que 
nasceu em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é tranquilo, humanitário e idea-
lista. É uma pessoa bem informada e com muita percepção. Muito 
expansivo e com intuição consegue soluções práticas e pode até ser 
conselheiro. A sua perseverança, paciência e objetividade o ajudam a 
atingir seus objetivos. Seu senso de justiça apurado luta pela igualdade 
e a fraternidade. Não consegue fi car parado muito tempo no mesmo 
lugar, pois ama a liberdade, rebelando-se com relacionamentos sufo-
cantes. É um rebelde sem causa, que chama atenção por suas ideias 
liberais e fi lantrópicas.

Simpatias que funcionam
Para mulher feia arrumar namorado: A mulher 
que se acha feia sofre por causa disso. Porém, as forças 
ocultas poderão ajudar uma mulher feia a conseguir 
namorado bem-apessoado, até causando inveja nas 
amigas. Deve pegar uma palma de espada de São Jorge, 
cortá-la em três pedaços e colocá-la para ferver por 
três horas. Deixe a água esfriar e lave o rosto com essa 
água, sempre solicitando que São Jorge transforme-a 
de “dragão” em princesa bela e desejada.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado 
com suas palavras, que podem compromete-lo. Nú-
meros de sorte: 10, 19, 33, 49 e 63.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Cena da comédia “Acorda Pra Cuspir”.

A insanidade dos 
tempos modernos é o 
tema da comédia do 
autor americano Eric 
Bogosian, “Acorda Pra 
Cuspir”

Através do protagonista 
José Silva, o monólogo 
conta a história de um 

homem que se vê refém de 
um sistema social que busca 
incessantemente o sucesso, 
o dinheiro e a fama a todo 
custo. Uma visão satírica 
dos tempos atuais. Loucura 
e ambição se jogam no ima-
ginário coletivo rendendo 
a plateia a sua forma mais 
entregue de sequestro: o riso 
Sua visão satírica do mundo 

Cantora Fortuna.

O espetáculo “Tic Tic Tati”, com a cantora Fortuna re-
força a proposta de unir música e literatura de qualidade, 
alguns poemas de Tatiana Belinky viraram músicas de 
Hélio Ziskind, que no show são interpretadas por Fortuna, 
acompanhada por cantores-bailarinos, quatro músicos, 
além do Coro Cênico composto por senhoras do Projeto 
da Terceira Idade do Sesc Consolação. No palco, Fortu-
na tem a companhia Denise Yamaoka, Luana Bichiqui, 
Fernando Alberti, Matheus Severo e Judah Raposo, que 
interpretam diversos personagens. O repertório do CD 
Tic Tic Tati possui 14 canções, sendo dez composições 
de Hélio Ziskind sobre textos de Tatiana Belinky, duas 
composições de Ziskind em parceria com Tarsila  e duas 
dividindo autoria com Fortuna e Gabriel Levy.

 Serviço: Teatro Vivo, Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 2460, Morumbi, tel. 3279-1520. 
Domingos (5,12,19 e 26/02) às 15h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia)  e R$ 30 e 
R$ 15 (meia). 

Drama
Na peça “A Oração”, o descobrimento da bíblia para as 

personagens de Arrabal fazem com que trilhem caminhos 
sinuosos onde a salvação de todos os pecados é também o 
maior obstáculo. Em contrapartida ao livro sagrado, suas 
questões esbarram no recente passado e no miserável 

presente. O livro é a esperança para obterem uma vida 
e destino com mais dignidade, pois percebem que nada 
do que viveram foi digno perante as leis cristãs. Com 
Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 
3222-2662. Segundas e terças às 20h. Entrada franca. Até 14/02.

Reestreia
O clássico “O Que Terá 

Acontecido a Baby Jane?” 
com Eva Wilma e Nicette 
Bruno faz nova temporada 
a partir de 15 de fevereiro. 
Eva e Nicette interpretam 
as irmãs Jane e Blanche 
Hudson, lendárias persona-
gens vividas por Bette Davis 
e Joan Crawford no cinema. 
Após ser uma estrela mirim 
do teatro de vaudeville, Jane 
Hudson (Eva Wilma) preci-
sou lidar com a decadência 
de seu prestígio e o posterior 
sucesso de sua irmã, Blan-
che (Nicette Bruno), que se 
transformou em uma estrela 
do cinema hollywoodiano. 
Após um trágico e misterioso 
acidente que encerrou defi ni-
tivamente a carreira de am-
bas, elas se encontram con-
fi nadas, e abandonadas,  em 
uma mansão, onde dividem 
um cotidiano recheado de 
mágoas e ressentimentos.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Ba-
rão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Quartas e quintas às 21h. 
Quartas e quintas às 21h. Ingressos: R$ 
60 e R$ 40. Até 30/03.

Cena de “Ovono”.

O espetáculo “Ovono” encer-
ra sua temporada no dia 30 de 
janeiro. A montagem tem texto 
e direção assinados pelo artista 
multimídia Ricardo Karman, 
reconhecido por montagens 
ousadas e inusitadas, fundador 
da Kompanhia Centro da Terra. 
A peça é uma aventura de fi cção 
científi ca, satírica e fi losófi ca, 
na qual um gigantesco osso 
vindo do espaço está prestes 
a destruir a Terra. A única es-
perança do planeta é Ovono, o 
mais perfeito cérebro artifi cial 
já criado, mas esta “máquina” 
está aprendendo a pensar e 
pode não estar preparada para 
a difícil missão de destruir o 
objeto ameaçador e salvar a 
humanidade. Com Gustavo Vaz, 

Monólogo
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que nos cerca e que refl ete 
a insanidade dos tempos em 
que vivemos, extrapola suas 
origens geradas no hemisfério 
norte e, mesmo traduzida por 

Mauricio Guilherme para o 
português, ganha dimensões 
universais de identificação 
e reconhecimento imediato. 
Com Marcos Veras.

Onde: Teatro Nair Bello (Shopping Frei 
Caneca), R. Frei Caneca, 569, Cerqueira 
César. Sextas às 21h30, sábados às 21h e 
aos domingos às 18h. Ingressos: Sextas 
e domingos, R$ 70 e sábados R$ 80. Até 
19/03.

Infantil
Divulgação

RICOS DE AVAREZA

Uns tentavam-no para o experimentar; outros para vê-lo 
cair na antipatia farisaica ou romana ...
Entre esses multiplicavam-se os infelizes de todo porte, ne-
cessitados de pão e de amor, de saúde e de esperança.
Jesus distinguia-os pela irradiação de que se faziam con-
dutores.
Suas almas, suas vidas.
O que pensavam, revelava mais do que diziam.
O íntimo real era o que importava.
E por isso, muitas vezes atendia não à solicitação que 
Lhe chegava, mas ao que era mais importante e Lhe não 
era pedido.

(De "Há fl ores no caminho", de Divaldo P. Franco, pelo 
espírito Amélia Rodrigues).

Últimos dias

Paula Arruda, Paula Spinelli, 
Fábio Herford, Bruno Ribeiro 
e César Brasil.

 Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, 
R. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-
3651. Sábado e segundas às 20h e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).
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