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3/ant — fog — ser. 4/card — rest. 5/copra — etnia. 8/ice cream. 9/abrasivos.

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

Esta quinta é o vigésimo sexto dia da lunação. A quinta será um dia de maior leveza. Desde cedo a Lua em harmonia com 

o Sol traz clareza e no fi nal da manhã a Lua faz aspecto positivo com Vênus que favorece as relações sociais, os contatos so-

ciais e nos deixa mais amorosos. O desafi o será manter essa energia, pois no início da noite a Lua em tensão com Marte que 

vai nos deixar mais agressivos, levando a raiva e a irritabilidade sendo fundamental manter a calma para evitar atritos. A 

comunicação pode ser agressiva. Mercúrio em tensão com Plutão pode causar explosões, brigas e discussões. Podem surgir 

revelações desagradáveis. O melhor será entender o ponto de vista dos outros, sem imposição e manipulação.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

O Sol em seu signo aumenta à 
vontade para tomar as iniciativas 
e decidir o rumo a tomar na vida. 
A visão realista dos fatos sobre as 
pessoas e o bom senso artístico 
levará a contatos sociais intensos, 
descontraídos e muito positivos no 
trabalho.74/374 – Cinza.

Lua em harmonia com o Sol traz 
clareza e no fi nal da manhã a Lua faz 
aspecto positivo com Vênus que favo-
rece as relações sociais, os contatos 
sociais e nos deixa mais amorosos. O 
dia tende a levar a rispidez nas atitu-
des com explosões temperamentais. 
29/329 – Azul.

A comunicação pode ser agressiva. 
Mercúrio em tensão com Plutão 
pode causar explosões, brigas e 
discussões. O excesso de franqueza 
e sinceridade nesse caso resulta 
em gafes e difi culta a comunicação 
levando a incompreensão. 34/734 
– Branco.

Lua faz aspecto positivo com Vênus 
que favorece as relações sociais, os 
contatos sociais e nos deixa todos 
mais amorosos. Algo novo dará uma 
boa disposição social e aumentará a 
vontade de melhorar de vida neste 
mês de abril. O comércio promete 
ser intenso.53/453 – Amarelo.

Desde cedo a Lua em harmonia com 
o Sol traz clareza, A insegurança leva 
a teimosia e a petulância. Imagine e 
acredite em transformações, mas 
sem aventurar-se e arriscar o que 
possui tudo bem real. O melhor será 
entender o ponto de vista dos ou-
tros, sem imposição e manipulação. 
83/283 – Azul.

Evite atritos com amigos, parentes 
ou familiares, devido ao desgaste 
que isto provoca. As transformações 
devem ser feitas aos poucos, sem 
iludir-se com promessas. O desafi o 
será manter essa energia, pois no 
início da noite a Lua em tensão 
com Marte que vai nos deixar mais 
agressivos. 67/567 – Verde.

Mercúrio em tensão com Plutão pode 
causar explosões, brigas e discussões. 
Podem surgir revelações desagradá-
veis. Mantenha bons relacionamentos 
no trabalho e nas relações sociais. A 
insegurança e a teimosia causam pro-
blemas. A relação sexual está intensa 
e bastante interessante.56/656 – cores 
escuras. 

O desejo de aventurar-se tende a 
provocar difi culdades no relacio-
namento sexual. A teimosia que se 
faz exagerada molda um quadro de 
comportamento inseguro. O dia é 
bom para os assuntos econômicos e 
as viagens, embora possa prejudicar 
um pouco a saúde.56/856 – Azul.

O aspecto positivo com Vênus que 
favorece as relações sociais, os 
contatos sociais e nos deixa mais 
amorosos. Muita afetividade no rela-
cionamento amoroso e boa vontade 
para relacionar-se na intimidade. 
Demonstre o que sente pelas pes-
soas e terá chance de ser feliz no 
amor.78/678 – Amarelo.

As pessoas tendem a reagir de forma 
passional e dramática no fi nal desta 
quinta à noite. O relacionamento 
social e sexual deve melhorar nesta 
quinta e fi rmar-se até o fi nal desta 
semana. Fique perto de quem você 
ama e dê mais atenção ao ambiente. 
90/690 – Azul.

Novas oportunidades e maior moti-
vação para entrar em ação. Os dons 
de fi delidade e princípio estão va-
lorizados. Procure velhos contatos 
que gostaram de revê-lo. Melhora 
bastante o reconhecimento de seu 
talento para executar suas ativida-
des rotineiras.98/598 – Branco.

Conte com a ajuda de pessoas amigas 
para suas realizações pessoais e pro-
fi ssionais com o sol na casa sete. Este 
é o momento de unir-se a alguém 
para aumentar sua energia. Sozinho 
haverá difi culdade para alcançar o 
que pretende, conte com o apoio 
dos outros. 54/754 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 23 de Março de 2017. Dia de São Turíbio de Mogrovejo, 
São Fidélis, São Domício e Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a 
proteção. Dia Mundial da Meteorologia e do Meteorologista. 
Hoje aniversaria a cantora Chaka Khan que nasceu em 1953, o pilo-
to Ricardo Zonta que chega aos 41 anos e a atriz Nicholle Tom que 
nasceu em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau tem bom humor, é amigo, versátil, de bons 
instintos sociais e sempre se dará bem em trabalho que o coloque frente 
ao público. É independente, líder natural e quando reconhece o poder do 
conhecimento e da educação é muito bem-sucedido. Combina o conser-
vadorismo com ideias radicais, se sai bem em debates. Sabe expressar-se 
bem, melhor escrevendo. No lado negativo deve ter cuidado com a saúde, 
pois pode sofrer em certa época da vida de doença grave.

Dicionário dos sonhos
AMOR – A expressão da vida. Quando no sonho amamos 
alguém, é sinal de acréscimo de afeto por essa pessoa. 
Podemos descobrir em seguida, que a amamos de ver-
dade. Algumas vezes, no entanto este sonho pode ser 
uma compensação para um amor frustrado. Amar alguém 
fi sicamente pode ser um castigo ou perda de um valor 
verdadeiro. Amar uma pessoa que pertence a outra, 
indica perigo de escândalo e problemas sentimentais. 
Números de sorte:  71, 32, 67, 69 e 75.

Simpatias que funcionam
Para o namorado ou marido deixar de ser ciumento: 
Papel, caneta, copo, água, açúcar, vela Escreva o nome dele 
em um pedaço de papel e coloque-o dentro de um copo com 
água e açúcar. Acenda uma vela em um pires e coloque ao 
lado do copo. Reze a Santo Antônio, para que ele troque o 
ciúme do seu companheiro por mais amor. Tire o papel do 
copo, deixe-o secar e guarde-o na sua carteira. Jogue a água 
na pia da cozinha e o resto da vela no lixo. Volte a utilizar o 
copo e o pires normalmente depois de lavados.

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.

Léo Santana

Após se apresentar em diversos show e bandas sem sucesso, 
Léo Santana entrou para o Parangolé, o que levou ele a se 
apresentar no programa do SBT, o Domingo Legal. Com Rebo-
lation, o Parangolé chegou a ter sucesso internacional, batendo 
recorde nas paradas da Angola e de Portugal. Com esse efeito, 
Léo Santana e a banda conseguiram entrar para o Guinness 
Book por ter a canção mais tocada no mundo todo.

Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel. 2601-4488. Domingo 
(26) às 21h30. Ingressos: R$ 80 e R$ 120.

Dança
O diabo e seus desdobra-

mentos com a ideia de vigiar 
e punir um corpo liberto, 
ao mesmo passo que se 
associa a liberdade sexual 
a figura mítica do diabo na 
coreografia “Anatomia do 
Diabo”.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont 
Villares, 579, tel. 2971-8700. Quarta  às 
18h30, quinta às 10h30 e sexta às 15h. 
Entrada franca. Até 30/03.

Lucy Alves

Com sua inseparável sanfona e um repertório cal-
cado em referências como Luiz Gonzaga, Domingui-
nhos, Geraldo Vandré e Maria Bethania, a cantora, 
musicista e atriz Lucy Alves irá mostrar sua vertente 
compositora no show. O repertório está recheado 
do forró da melhor qualidade, ritmo que remete às 
origens da artista.

Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, tel. 3813-
4708. Sexta (24) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

MPB
Em seu segundo disco e mais recente trabalho, “Ó”, Juliana 

Perdigão segue na pesquisa em meio a produção da canção 
atual brasileira. No repertório, ela apresenta músicas de co-
legas de geração com os quais já trabalhou e tem afi nidade 
pessoal e estética, é o caso de: Kiko Dinucci, Kristoff Silva, 
Makely Ka, Ava Rocha, Guilherme Held, Negro Leo, Luiz 
Gabriel Lopes, Clima, Ná Ozzetti e Nuno Ramos.

Serviço: Sesc Consolação, R. Doutor Vila Nova, 245, tel. 3234-3000. Sábado (25) 
às 21h. Ingresso: R$ 30.

Criar novas narrativas 
e transportar o 
clássico texto “A 
Missão, Lembranças 
de uma Revolução”, 
do escritor alemão 
Heiner Müller (1929-
1995) para os dias 
atuais, discutindo 
questões ligadas à 
discriminação racial

Em síntese, esta é a pro-
posta de “A Missão em 
Fragmentos: 12 cenas 

de descolonização em legítima 
defesa”, espetáculo inaugural 
do coletivo Legítima Defesa, 
que ganha temporada a partir 
do dia 4 de abril. Com elenco 
formado por 15 performers 
negros, atores, atrizes, mú-
sico, DJ e diretor em cena, 
a peça  traz três emissários 

Revolta

da Convenção Francesa que 
vão à Jamaica, colônia inglesa, 
para organizar uma revolta 
dos escravos no inverno de 
1798/1799. Assim que estabe-
lecem as primeiras conexões, 
são alcançados pela notícia de 
que Napoleão havia tomado o 
poder no dia 9 de novembro 
de 1799. Debuisson então 

interrompe os preparativos: 
acreditando não ter o apoio do 
novo regime, trai seus compa-
nheiros Sasportas e Galloudec, 
entregando-os à coroa Britâni-
ca.Com Eugênio Lima, Walter 
Bathazar, Gilberto Costa, Luz 
Ribeiro, Junior Cabral, Mawusi 
Tulani, Jhonas Araújo, Renato 
Caetano, Palomaris Mathias, 

Tatiana Rodrigues Ribeiro, 
Nádia Bittencourt, Thereza 
Morena, Fernando Lufer, Luiz 
Felipe Lucas e Luan Charles 
e Aliadxs.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Terças e 
quartas às 20h. Ingressos: pague quanto 
puder, nos seguintes valores: R$ 1, R$ 5, 
R$ 10, R$ 15 e R$ 20. Até 17/05.
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VOTO ESPÍRITA

O Espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente: tão 
confi ante nas Leis Divinas que jamais se confi a à desesperação, por 
mais agudo que lhe seja o sofrimento; tão otimista que nunca perde 
a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o 
melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia-a-dia; 
tão diligente que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando 
lucros ou perdas o induzam a isso; tão compreensivo que facilmente 
descobre os meios de justifi car as faltas do próximo; tão fi rmes nos 
ideais edifi cantes que, em circunstância alguma, surpreende motivos 
para cair em desânimo; tão sereno que não se afasta da paciência, 
sejam quais forem os sucessos desagradáveis; tão conhecedor das 
próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação 
para registrar as fraquezas dos outros; tão estudioso que não perde 
o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos; tão 
realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, 
aceitando-se hoje imperfeito ou desajustado, como talvez seja, mas 
sempre envidando esforço máximo para ser amanhã como deve ser; 
tão entusiasmado ante a Criação e a Vida Eterna que jamais permite 
venham difi culdades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou 
obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfi m, é alguém ciente 
de que Deus está ao lado de todos, mas procura fi rmar-se, sentir, 
pensar e agir, incessantemente, ao lado de Deus.

Albino Teixeira (De "Coragem", de Francisco Cândido Xavier - es-
píritos diversos).
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