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3/art — los. 4/adam — foul. 6/tetris — velvet. 10/comutativa.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRomântica
A peça Tô Grávida 

estreia no proximo dia 
três e fala de uma das 
épocas mais lindas, po-
rém delicada, da vida de 
um casal: a gravidez e 
o nascimento do bebê. 
A história de Thales e 
Bianca é contada em dois 
tempos distintos: o pre-
sente - onde os dois estão 
fazendo terapia de casal 
e falam diretamente com 
a plateia, criando assim 
uma cumplicidade ime-
diata com o público; e o 
passado, que entremeia o 
discurso deles, contando 
e ilustrando sua trajetó-
ria em cenas hilariantes. 
Com Fernanda Rodrigues 
e Paulo Vilhena.

Serviço: Teatro Cetip, R. Coropés, 
88, Pinheiros, tel. 4152-9370. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 18h. 
Ingressos: R$ 70 e R$ 80. Até 30/04.

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, o quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar de-
sentendimentos. A Lua plena em Áries fi ca fora de curso no fi nal da quarta-feira, até ingressar em Touro na madru-
gada de quinta. Passa a predominar o bom senso e a segurança. Contamos com maior estabilidade emocional. Afeto, 
ternura e conservadorismo, são características dessa Lua. É melhor darmos continuidade a projetos já iniciados. 
Devido ao aumento do sentimento de apego e a preocupação com a segurança emocional e material, fi camos receosos 
de perder. Os relacionamentos estáveis e duradouros terão maior importância na noite desta quarta-feira.
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A Lua nova em seu signo torna os 
relacionamentos bem mais fáceis. 
Pode ter a valorização dos atos e 
uma nova forma de realizar o que não 
agrada. Ótimos dias para comprar e 
vender, fechar bons negócios ou co-
meçar a guardar dinheiro até o fi nal 
da semana. 56/756 – Vermelho.

Precisa muito do apoio dos amigos, 
colegas e familiares, conte com eles 
para resolver problemas penden-
tes. Com o Sol em Peixes evite ser 
moralista e critico demais em suas 
atitudes. Há propensão à intolerân-
cia e irritabilidade. É melhor dar 
continuidade a projetos já iniciados.  
82/182 – Amarelo.

Demonstre que seus sentimentos 
são sólidos e não provoque ciú-
mes – a fi delidade contará muito. 
Mantenha o ritmo e obterá bons 
lucros através do trabalho. Precisa 
manter os bons modos e a gentileza 
que contam muito em suas atitudes. 
Invista na sua aparência até o fi nal 
da lua nova. 45/445 – Verde.

É tempo de renovação em sua vida, 
até mesmo de mudar a forma como 
realiza algo. Pode não gostar de 
manter aquilo que agradava há pouco 
tempo. Atividades ligadas à fama 
estão favoráveis e terão reconheci-
mento sendo as mais favorecidas. 
25/625 – Branco.

As pessoas devem ser ouvidas antes 
de agir, pois poderão ajudar muito ao 
tomar decisões. Evite tentar resolver 
assuntos de dinheiro e fi nanciamen-
tos. Ao fi nal do dia chance de surpre-
sa agradável, possibilitando sair um 
pouco da rotina e fazer algo diferente 
do habitual. 44/544 – Amarelo.

Mantenha a boa vontade ao lidar com 
as pessoas, procure a compreensão 
junto das pessoas que ama e dos 
amigos. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
de gostar ou não. Há propensão à 
intolerância que pode causar rea-
ções ou problemas com os outros.  
9/399 – Verde.

Bons resultados podem começar a 
chegar a sua vida. Passa a predominar 
o bom senso e a segurança. Contamos 
com maior estabilidade emocional. 
No fi nal da tarde pode viver uma 
paixão passageira. Evite gastos com 
dividas que depois serão difíceis de 
saldar. 77/577 – Verde.

Está muito carente de romantismo 
e afeto, podendo mostrar um humor 
instável e sem critério. Cuide mais 
de sua aparência no resto desta 
semana até o fi nal da lua nova. Faça 
uma reforma no seu modo de vida 
e mude aquilo o que não agrada no 
ambiente de trabalho, renove-se. 
34/634 – Azul.

Mantenha o romantismo nas relações 
amorosas e elas serão felizes. O dia é 
bom mesmo para negócios e trabalho. 
Seja direto e mais aberto na relação 
com o ambiente e mude o que não 
agrada no seu ambiente para não 
sofrer depois por arrependimento. 
78/678 – Cinza.

Evite atritos com as pessoas próxi-
mas, conciliando situações sociais 
que possam atrapalhar um bom ne-
gócio.  Senso estético, bons modos e 
gentileza contarão muito nesta tarde. 
Ao fi nal do dia, boas chances de sur-
presas agradáveis, saindo da rotina e 
do ambiente. 63/463 – Verde.

Mantenha o ritmo de vida, e o rumo 
traçado com fi rmeza. Se precisar 
mudar faça isso com calma e sabe-
doria para não sofrer perdas. Uma 
atitude generosa no amor será 
muito melhor do que o ciúme e o 
sentimento de posse exagerado que 
atrapalha a sua felicidade na vida a 
dois. 66/366 – Branco.

Pela infl uência do uso de meios 
eletrônicos as relações afetivas 
podem estar sobe tensão. Melhorias 
começam a chegar, tanto em casa 
como nas atividades profi ssionais. 
Tome algumas decisões importantes 
nesta quarta e faça aquilo que seja 
do seu gosto. 55/455 – Azul. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 01 de Março de 2017. 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 73 anos, o colunista e apresen-
tador Leão Lobo completa 63 anos, a modelo e apresentadora Ana Hickmann 
que nasceu em 1981 e o cantor Justin Bieber que faz 23 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.

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
DORMITÓRIO – Vazio, abandono. Com muitas pes-
soas dormindo, você é estimado por todos. Alguém 
no seu quarto de dormir pode indicar a descoberta 
de seus negócios e confi dencias. Números de sorte: 
04, 44, 59, 89 e 91.

Para desfazer uma inimizade: Pegue 1 pedaço de 
papel amarelo e escreva o nome da pessoa com quem 
brigou. Coloque 1 pirâmide pequena de qualquer mate-
rial sobre o papel e deixe 15 dias, para atrair energias. 
Reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias, pedindo ao seu 
anjo da guarda para que você volte a ter amizade com 
a pessoa que deseja. Depois, jogue o papel no lixo e 
use a pirâmide para decorar o seu quarto.

“Quase Cinquenta Tons de Cinza” trata de uma re-
leitura cômica do livro que causou a maior polêmica 
mundial sobre o assunto. Uma paródia bem humorada 
focada principalmente no comportamento do personagem 
Cristian Grey. A comédia romântica satiriza os melhores 
momentos do livro. Um espetáculo leve que não cai no 
vulgar. A direção toma o cuidado de brincar com o tema 
sem fazer críticas a ele. O espetáculo “Quase Cinquenta 
Tons de Cinza” seguiu a receita e vem lotando os teatros 
por onde passa. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista. Sextas às 21h30, 
sábados às 21h30 e domingos às 19h30. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

Patchwork
Técnica conhecida por 

seus desenhos delicados, o 
patchwork em português, 
trabalhos com retalhos, vem 
ganhando contornos ousa-
dos. Com novas linguagens, 
ganhou status de arte. Todo o 
resultado da criatividade dos 
artistas plásticos que hoje se 
dedicam a técnica pode ser 
conferido na 17ª. Edição da 
Patchwork Design, que reúne 
uma feira especializada do 
setor têxtil e a Contempo-
râneo A Contemporâneo 
Exposição Internacional de 
Arte Têxtil vai apresentar 
70 trabalhos de 56 artistas 
(46 artistas estrangeiros e 10 
artistas brasileiros). Entre os 
estrangeiros, destaque para o 
trabalho da artista americana 
Barbara O Steen.

Serviço: Centro de Convenções 
Frei Caneca, R. Frei Caneca, 569, 
Consolação. De quinta (16) a sábado 
(18) das 13h às 19h. Ingressos: R$ 24 e 
R$ 12 (meia).

Cena de “Material Bond”.

Estreia dia 2 de março a mais nova obra da Kiwi Companhia de 
Teatro: “Material Bond”, uma peça que discute os desequilíbrios 
das sociedades contemporâneas, traz para a cena a realidade 
brasileira, a brutalidade da ação policial e a criminalização dos 
movimentos sociais, sintomas da injustiça social, da violência de 
Estado e os processos de desumanização, moeda corrente nos 
dias atuais. A montagem tem como força motriz parte da obra do 
britânico Edward Bond, um dos mais importantes dramaturgos 
vivos da atualidade. No elenco estão a atriz Fernanda Azevedo e 
o multi-instrumentista Eduardo Contrera, sob roteiro e direção 
de Fernando Kinas.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 3221-4704. Quintas 
e sextas às 20h, sábados às 18h. Entrada franca. Até 25/03.

Dia 4 de março estreia 
o espetáculo “Holly 
Wood Actors”

Na peça um diretor 
monta uma comédia 
musical em apenas 

um dia com método revolu-
cionário para atores excep-
cionais. No primeiro ato, o 
diretor faz teste de elenco 
com “cinco” atores (dois 
homens e uma mulher) 
que se inscreveram para a 
audição. No segundo ato, o 
diretor promove um e único 
ensaio da peça Carmensita 
que terá estreia em uma 
semana. O terceiro ato é a 
apresentação da primeira 
parte da peça Carmensita 
de acordo com a concepção 
das técnicas do diretor. O 
quarto ato é o ponto alto 
do espetáculo, que é uma 
coreografia de flamenco 

Elisa Romero e Gabriel Monteiro.
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“Holly Wood Actors”

que os atores se viraram 
para aprender através de um 
vídeo. Com Elisa Romero, 

Gabriel Monteiro, Hermano 
Leitão, Luana Martins e Pedro 
Lemos. Comédia Musical.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Sábados às 23h30. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia). Até 24/06.

“Quase Cinquenta
Tons de Cinza”
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EXERCÍCIO DE COMPAIXÃO

Se fosses o pedinte agoniado que estende a mão à bondade 
pública...
Se fosses a mãezinha infeliz, atormentada pelo choro dos fi lhinhos 
que desfalecem de fome...
Se fosses a criança que vagueia desprotegida à margem do lar...
Se fosses o pai de família, atribulado, ante a doença e penúria 
que lhe devastam a casa...
Se fosses o enfermo desamparado, suplicando remédio...
Se fosses a criatura caída em desvalimento, implorando com-
preensão...
Se fosses o obsidiado, carregando inomináveis suplícios interiores, 
para desvencilhar-se das trevas...
Se fosses o velhinho atirado às incertezas da rua...
Se fosses o necessitado que te roga socorro, decerto perceberias 
com mais segurança a função da fraternidade para sustento da 
vida.
Se estivéssemos no lado da difi culdade maior que a nossa, com-
preenderíamos, de imediato, o imperativo da caridade incessante 
e do auxílio mútuo.
Refl itamos nisso. E nós, que nos afeiçoamos a estudos diversos, com 
vistas à edifi cação da felicidade e ao aperfeiçoamento do mundo, 
façamos quanto possível, semelhante exercício de compaixão.

Albino Teixeira (De "Caminho Espírita", de Francisco Cândido 
Xavier - Espíritos diversos)
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Realidade brasileira


