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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 terceiro dia da lunação. A Lua junto com Júpiter em uma conjunção deixa o astral mais positivo. Às 10h06 a Lua 

em mau aspecto com Urano pode trazer imprevistos e mudanças de planos. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar 

em Escorpião às 14h41. O astral vai fi car mais tenso e as emoções bem intensas. Mercúrio em bom aspecto com Plutão permite 

uma comunicação mais ampla que faz ir a fundo nos assuntos. Às 17h03 o Sol ingressa em Libra e se inicia a Primavera que 

marca o início da nova estação. À noite a Lua em aspecto positivo com Vênus nos convida ao prazer e maior intensidade social.
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O astral vai fi car mais tenso e as 
emoções bem intensas. Poderá 
surgir algum aborrecimento pessoal 
repentino ainda nesta sexta. Os 
confl itos ocorrem por atitudes como 
o sentido de posse e aumento do 
ciúme nos relacionamentos sociais. 
Será um bom fi nal de dia para o 
recolhimento. 65/865 – Verde.

A situação em geral deve melho-
rar ao usar de atitudes afáveis e a 
delicadeza nos contatos. Haverá 
um sentido maior à determinação 
para obter aquilo que deseja. Siga 
adiante tomando algumas decisões 
importantes adiadas antes usando 
sua intuição. 54/654 – Azul.

Mercúrio em bom aspecto com 
Plutão permite uma comunicação 
mais ampla que faz ir a fundo nos 
assuntos. Deve ter cuidado com pes-
soas que nutrem ambições que des-
consideram interesses dois demais e 
querem a qualquer custo realizar sua 
vontade. 61/561 – Amarelo.

O dia é ótimo para as relações sociais 
com a Lua em Libra na fase nova. Use 
de muito entusiasmo nas relações 
íntimas e sexuais e irá conquistar 
e encantar a todos. Às 17h03 o Sol 
ingressa em Libra e se inicia a Pri-
mavera que marca o início da nova 
estação. 45/145 – Verde.

O romantismo melhora as relações 
amorosas. A depressão e a melan-
colia, fatores negativos que pode 
empanar a alegria de momentos de 
lazer e descanso. Atividades que 
envolvam riscos podem ser bem 
desenvolvidas e os compromissos 
materiais serão muito produtivos. 
84/484 – Amarelo.

Perigo de acidente, atritos ou discus-
sões neste fi nal de lua minguante. 
Dia bom para tratamentos de saúde 
e tudo que seja benéfi co ao orga-
nismo. Pequenos aborrecimentos 
perturbam em casa ou no trabalho. 
Realize o que não deu certo antes, 
suas chances aumentam agora. 
99/399 – Verde.

Terá novos objetivos, dedique-se a 
atividade rotineira e cumpra o que 
foi combinado. Precisa resolver situ-
ações difíceis, que ainda o perturbam 
tanto no lar como no trabalho. A 
insatisfação é o fator negativo que 
pode empanar a alegria do lazer e 
descanso no fi nal desta sexta.  54/854 
– Amarelo.

Uma oportunidade de melhorar a 
sua situação profi ssional está a cami-
nho. Lua em mau aspecto com Urano 
pode trazer imprevistos e mudanças 
de planos. À noite a Lua em aspecto 
positivo com Vênus nos convida ao 
prazer e maior intensidade social.  
81/681 – Azul.

Nesta sexta pode aumentar a pregui-
ça e a difi culdade de se satisfazer na 
sua escolha. Use sua habilidade para 
expressar o que sente e convencer 
as pessoas. Precisa evitar que suas 
ambições o impeçam de ver a reali-
dade como ela realmente é. 53/953 
– Amarelo.

Este é um dos dias mais negativos 
e perigosos, por isso devemos ter 
muito cuidado com tudo a volta. O Sol 
e a Lua em Libra aumentam a chance 
de receber convites para festividades 
e comemorações. Inicie algum novo 
trabalho ou atividade que esteja em 
seus planos. 54/254 – Azul. 

Superando alguns problemas, virá 
melhoria da situação material e 
financeira. Bom para expressar 
sentimentos e usar de solidariedade. 
Há uma ampliação do sentido de 
posse e aumento do ciúme nos rela-
cionamentos íntimos.  Não exagere 
no ciúme que afasta o amor de perto 
de você. 09/509 – Verde.

Encare a realidade dos aconteci-
mentos e aceite as situações que a 
vida dá numa boa, sem revolta com 
os problemas que serão resolvidos. 
Uma atitude generosa pode ser 
uma forma prática de demonstrar 
seus sentimentos. Até o aniversário 
siga a rotina, sem mudar sua vida. 
88/388 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Setembro de 2017. Dia de São Maurício, São Focas, 
São Emerenciano, São Tomás de Vilanova, e Dia do Anjo Hahahel, 
cuja virtude é a força. Dia Nacional da Fauna, Dia Nacional da 

Juventude Brasileira, Dia da Confraternização, Dia do Con-

tador, Dia do Economista, Dia do Técnico Agropecuário e Dia 

dos Amantes. Hoje aniversaria a cantora Vanusa que faz 70 anos, o 
goleiro Velloso que nasceu em 1968, o ator Jonas Torres que nasceu 
em 1974, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno faz 41 anos e a 
modelo Fernanda Tavares que nasceu em 1980.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste último dia e grau é prático, disciplina-
do, altamente intuitivo, honesto, trabalhador e com capacidade 
de liderança. Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm 
bom discernimento para avaliar situações e pessoas. Sente ne-
cessidade de alguém ao seu lado, para partilhar suas ideias e 
planos. Normalmente vive relacionamento estável e duradouro. 
No lado negativo tende a ser muito reservado e sempre quer 
ter o domínio de tudo.

Dicionário dos sonhos
BOI - Ver diversos, abundância. Preto, luto. Malhado, 
brigas e desavenças em família. Se for perseguido, não 
assuma compromissos neste período. Gordo, sorte no 
jogo. Esquarteja-lo, ganhos na loteria. Números de 
sorte:  09, 13, 39, 60 e 93.

Simpatias que funcionam
Melhorar de vida: Pegue um lenço branco, uma caixa 
de fósforos vazia, três grãos de milho e três dentes de 
alho. Guarde a caixa com os ingredientes atrás da porta 
de seu quarto. No dia seguinte, enterre a caixa num 
canteiro de rosas; pegue três rosas, retire as pétalas 
e enrole no lenço branco. Guarde esse lenço dentro 
de uma gaveta e não deixe que ninguém toque nele 
para não levar sua sorte embora.
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A atriz Carol Hubner 
estreou na peça 
“Amor, Humor,
o Resto é Bobagem”

A comédia de situações e 
relacionamentos conta 
sobre o cotidiano de 

quatro amigos solteiros que vi-
vem de maneira independen-
te, porém moram no mesmo 
apartamento. Laura, Mariana 
e Tadeu, papeis de Michelle 
Galego, Mônica Carvalho e 
Sandro Pedroso recebem a 
socialite Nicole, vivida por 
Carol Hubner, para comple-
tar o quarteto que passa por 
diversas hilárias situações. A 
socialite é comunicada do pe-
dido de divórcio do milionário 
Antônio Augusto em plena 
festa de aniversário e, falida, 
encontra como alternativa se 
mudar pra casa dos amigos e 
vê sua vida ser alterada com-
pletamente.  

Serviço: Teatro Jardim Sul, Av. Giovani 
Gronchi, 5819. Sábados às 21h e domingos 
às 19h. Ingressos: R$ 50 e  R$ 25 (meia).

Nota
Gabriel Elias é um dos novos 

destaques da música nacional. 
Com números impressionantes 
na internet, são mais de 19 
milhões de acessos no YouTube 
e 1,3 milhão de  seguidores no 
Facebook, o cantor e compo-
sitor lançou no começo desse 
ano seu primeiro álbum, “Solar” 
(Deck). Agora ele apresenta 
seu novo trabalho, o EP “Casa 
de Praia”, em todas plataformas 
digitais. O EP foi produzido por 
Rafael Ramos (Pitty, Vanguart, 
Titãs) e gravado no estúdio 
Tambor (Rio de Janeiro), em 
formato ao vivo. Nele estão 
quatro releituras acústicas de 
canções já conhecidas do públi-
co e cantadas em coro em seus 
shows. Entre elas, “Pequena 
Flor”, cujo clipe que acaba de 
ser divulgado (www.youtube.
com/watch?v=PrHzSxP0ypg). 

Zizi Possi

Com direção de José Possi Neto, o novo espetáculo de 
Zizi Possi, “À Flor da Pele”, promete emocionar o público. 
A apresentação reconstrói o caminho que uma personagem, 
mergulhada num processo de depressão, faz para sair das trevas 
e reencontrar a luz. Assumindo um tom confessional, Zizi vai 
encarnar as dores da doença do século e reconstruir o caminho 
da felicidade através de um roteiro que une música e poesia, 
tornando-os remédios sem efeitos colaterais. Zizi interpreta 
poemas de Eduardo Ruiz, poeta e autor de peças de teatro, 
somados a citações de F. Nietzsch e Donna Tartt. E musical-
mente, a cantora conta com a parceria de Felippe Venâncio, 
na direção musical, e divide o palco com os músicos Vinicius 
Gomes e Daniel Grajew. Entre as músicas que farão parte do 
roteiro estão “O que Será (À Flor da Pele)”, de Chico Buarque 
e “La vida es mas compleja de lo que parece”, de Jorge Drexler.

Serviço: 04, 09, 10, 11, 17 e 18 de outubro. Local: Teatro Cetip, R. dos Coropés, 
88. Quartas (04, 11 e 18), segunda (09) e terças (10 e 17) às 21h. Ingressos: de R$ 
50 a R$ 160.

Vidas
Na peça “Eigengrau, No Escu-

ro”, Rosa acredita em tudo, do 
amor verdadeiro à numerologia. 
Ela aluga um quarto no peque-
no apartamento de Carol, uma 
engajada ativista que luta contra 
a opressão da sociedade domina-
da pelos homens. Marcos aposta 
no poder do marketing - na vida 
pessoal e profi ssional. Ele, por 
sua vez, divide seu espaçoso imó-
vel com Tomás Gordo, que está 
vivendo um luto que parece não 
ter fi m. Em uma cidade grande 
e massacrante, procurar pela 
pessoa certa e por um lugar no 
mundo pode levar esses quatro 
jovens a caminhos inesperados 
e, por vezes, sombrios. Com 
Andrea Dupré, Daniel Tavares, 
Renata Calmon e Tiago Real.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Quintas e sextas às 21h. Ingresso:R$ 40. 
Até 06/10.

Comédia

Peça “Amor, Humor, o Resto é Bobagem.”
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Cena da peça “Eigengrau, no Escuro”

Tenha calma!
Neste dia de sua vida, acre-
dito que Deus quer que você 
saiba... Que a manhã chega 
todos os dias; o nascer do sol 
não falha, nem o pôr-do-sol. 
Dê um tempo. É tudo que é 
necessário. Simplesmente 
dê um tempo. Não tente 
apressar o rio. Os ciclos da 
vida se apresentam, se com-
pletam, e aplainam todas as 
rotas e terrenos. Tente não 
ser capturado pelo quadro 
atual. Observe, de prefe-
rência, o Grande Quadro. 
Lá sua paz será encontrada. 
Os ciclos compensarão este 
momento, se você permitir, 
e até isso passará.
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.


