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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 décimo sexto dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Saturno equilibra 
as emoções durante toda a parte da manhã e permite focar mais no trabalho, na organização das atividades e 
realização das metas que tiver em mente. Mas não pode deixar de lado a sensibilidade e as emoções que ajudam 
a manter o equilíbrio. A Lua em aspecto negativo com Netuno pede atenção que dê mais atenção às emoções para 
encontrar o equilíbrio, caso contrário poderá se sentir confuso e vulnerável. A Lua em bom aspecto com Plutão 
à noite renova e fortalece as energias.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes. Precisa aceitar 
as situações difíceis, enfrentá-las 
e, ainda assim ser efi ciente. Na 
parte da manhã poderá focar mais 
no trabalho, na organização das 
atividades e realização das metas que 
tiver em mente.  92/992 – Vermelho.

Os projetos que tem em mente 
tendem a ser bem-sucedidos, 
melhorando seus ganhos. A Lua 
em bom aspecto com Plutão à noite 
renova e fortalece as energias. 
Já no fi nal da noite e começo da 
madrugada, a fase não é boa para 
o entendimento dificultando as 
comunicações. 21/921 – Verde.

Controle a tendência a falta ânimo 
para saber como ir adiante e 
alcançar o que vinha buscando. O 
relacionamento íntimo pode abalado 
entre você e a pessoa amada. Seja 
objetivo no trabalho e prepare-se 
obter o reconhecimento de chefes 
e superiores. 77/377 – Azul.

Situações críticas começam a ser 
superadas e serão afastadas. Veja tudo 
de com clareza, sem iludir-se com as 
aparências. Com determinação pode 
vencer obstáculos passageiros. Já 
conseguirá sentir-se mais confi ante 
e seguro. Os vazios de sua vida logo 
serão preenchidos. 63/363 – Branco.

De manhã haverá uma sensação de 
que as coisas caminham bem. Se 
estiver só, poderá conhecer uma 
pessoa atraente. Saia da rotina faça 
viagens e reveja velhos amigos que 
estavam afastados. Faça contato 
com pessoas que impulsionem sua 
carreira. 87/487 – Verde.

Pela manhã vai se sentir mais 
cobrado já que as pessoas, tanto 
chefes como familiares ficam 
mais exigentes e severos. Precisa 
evitar o desgaste de sua imagem 
cumprindo o que foi proposto. Os 
contatos sociais e profi ssionais o 
levarão a tomar um novo rumo em 
seu trabalho. 82/582 – Cinza.

Usufrua do convívio com o seu 
ambiente e dos seus amigos nesta 
sexta. Algumas dúvidas o farão 
refl etir um pouco mais até decidir-se. 
Procure manter o controle sobre as 
situações antigas e aguardar boas 
novas que irão chegar em breve com 
o Sol em Peixes. 44/344 – Cinza.

Demonstre seus sentimentos e 
pode mudar sua vida. A tendência 
no fi nal do dia é de muita atividade 
física e mental. Já no fi nal da noite e 
começo da madrugada de sábado, a 
fase não é boa para o entendimento 
dificultando as comunicações. 
33/533 – Branco.

Desde a madrugada a Lua em bom 
aspecto com Saturno equilibra 
as emoções durante toda a parte 
da manhã e permite focar mais 
no trabalho, na organização das 
atividades e realização das metas que 
tiver em mente. Algo muito desejado 
deve chegar inesperadamente, se 
ainda não veio. 38/438 – Amarelo.

Sua vida começa a andar mais 
depressa e os acontecimentos serão 
renovadores. Poderá encontrar um 
novo rumo e até se está só, um 
novo amor. Faça contato com novos 
ambientes e conheça outras pessoas. 
Melhor o recolhimento com o seu 
amor. 74/374 – Rosa.

Com a Lua na fase Cheia uma 
atitude pode provocar confl itos e 
tornar as emoções mais exaltadas. 
A tendência no fi nal do dia é de 
muita atividade física e mental. 
Tudo renasce naturalmente neste 
mês com o Sol transitando em seu 
signo. 64/464 – Branco.

O fim de semana é favorável 
para atividades que envolvam o 
público. Faça tudo com a máxima 
competência, imponha-se um alto 
nível de qualidade e terá sucesso em 
atividades criativas. Cuide melhor 
da sua saúde, que afeta a disposição 
para realizar suas tarefas ou se 
divertir. 72/172 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Fevereiro de 2018. Dia de Nossa Senhora dos 
Navegantes, Nossa Senhora da Candelária, São Feliciano de Roma, São 
Cornélio, Santa Joana de Lestonnac, Santa Catarina de Ricci e Dia do 
Anjo Seheiah, cuja virtude é a esperança. Dia de Iemanjá e Dia do 

Agente Fiscal. Hoje aniversaria o ator Luis Gustavo que completa 78 
anos, a atriz Paula Burlamaqui que chega aos 50 anos, o cantor Latino 
que nasceu em 1973, a cantora Shakira faz 41 anos e a cantora e atriz 
Amora Pêra nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é uma pessoa sensível e muito 
atenciosa, usa os seus conhecimentos para ajudar o próximo. Idealista 
e com muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a 
equilibrar os ideais com as obrigações. É protegido com uma vida 
longa e com muita saúde. Possui certa difi culdade para demonstrar 
suas emoções e tende a parecer um tanto frio e distante para algumas 
pessoas. Precisa sempre de coisas novas e desafi os, para que a vida 
não seja monótona. No lado negativo tende a se envolver com jogos 
de poder e a manipulação.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Para ter paz e harmonia no relacionamento 

a dois: Desenhe um trevo-de-quatro-folhas e, em 
cada uma das pétalas, escreva o nome do seu amor. 
Pingue na ilustração duas gotas do seu perfume 
preferido, dobre o papel e carregue-o sempre na 
bolsa ou carteira.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Carnaval
Com forró, xote e xaxado para seguir o bloco A Ema Gemeu de 

Canto a Canto. Com  cores vermelho e amarelo, a animação é emba-
lada por clássicos que não vão deixar ninguém fi car parado. Serão 
mais de três horas de folia. A brincadeira começa no Bar do Canto 
com a banda Dois Dobrado. Vale a pena aproveitar a oportunidade e 
provar deliciosas comidinhas com tendência nordestina que a casa 
oferece em seu cardápio: baiões de dois, escondidinhos e porções. 
Tudo para dar aquela energia para seguir em cortejo. Às 14h45, o 
bloco, em um pequeno carro de som, é comandado pelo astral do Trio 
Dona Zefa com zabumba, sanfona e triângulo. No repertório estão 
clássicos de diferentes gerações e músicas autorais. A Ema Gemeu 
de Canto a Canto se arrasta pela avenida Faria Lima cruzando os 
gigantes blocos para alcançar as pequenas ruas. A ideia é relembrar 
carnavais de interior ou de cidades históricas. Indispensáveis na folia 
estão os bonecos gigantes, tradicionais de Olinda, com as fi guras de 
Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

 
 Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364,  Pinheiros, tel. 3813-4708. 

Sábado (3) às 11h45. Camisetas: R$ 40. Entrada franca.

“Além do que os nossos olhos 
registram”, peça estrelada pelas 
atrizes Priscila Fantin, Luíza Tomé 
e Letícia Birkheuer, fala sobre a 
convivência de três gerações de 
mulheres, com visões diferentes 
de suas vivências particulares, 
para problemas semelhantes. A 
peça traz temas atuais como fa-
mília, amizades, classes sociais, 
racismo, homofobia e bullying, 
discutidos entre mãe, fi lha e avó. 
Ao mostrar essa complicada rela-
ção, o espetáculo consegue expor 
de maneira emocional, as agruras 

e alegrias do universo feminino. 
Três gerações e seus conflitos. 
Com humor, cumplicidade, amor, 
paixão, companheirismo e perdas. 
Passeando entre a comédia e o 
drama, é uma história que, quem 
não viveu, já presenciou ou já ouviu 
alguém contar. De maneira emocio-
nal, o espetáculo aborda as angústias 
e alegrias do universo feminino.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
s/n, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sextas às 21h30, sábados, às 21h 
e aso domingos às 20h. Ingressos: a partir 
de R$ 30. Até 11/03.

Luíza Tomé, Letícia Birkheuer e Priscila Fantin.

O espetáculo infanto-
juvenil, com texto 
e direção de Danilo 
Cianciarulo e encenado 
pela Oroboro Cia. 
de Teatro “Bochecha 
Vermelha, Bullying? 
Tô Fora!”, mostra de 
maneira muito sensível 
a estória de um menino 
que sofre bullying 
por conta de suas 
bochechas vermelhas

Em uma escola, o que 
era uma brincadeira 
inocente transforma-se 

em um verdadeiro tormento. 
O professor Mr. Bald, atra-
palhado, porém inspirador, 
tenta com a ajuda dos próprios 
alunos solucionar o problema 
de uma forma carinhosa e 
delicada. O espetáculo iné-
dito é repleto de músicas, 
compostas pelo próprio Da-
nilo Cianciarulo junto com 
o maestro Flávio Menezes, 
especialmente para a trama. 
São seis canções, algumas de-

Eenco da peça “Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!”.

“Bochecha Vermelha, 
Bullying? Tô Fora!”

las feitas especifi camente para 
cada personagem que cantam e 
dançam, ao mesmo tempo que 
interagem e provacam direta-
mente a plateia, para que ela 
se sinta envolvida. A história é 
toda narrada pela personagem 

da vovó, que na época era uma 
das crianças da escola, e que 
será revelada apenas no fi nal da 
peça. Com Gabriel Dellilo, Paula 
Davanço, Fernanda Saba, Vítor 
Bassoli e Fernanda Cunácia.
ó, que na época era uma das 

crianças da escola, e que será 
revelada

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
s/n, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sábados, às 16h e aso domingos 
às 11h30 e às 16h. Ingressos: a partir de R$ 
10. Até 25/03.
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Um grande mistério chega aos teatros neste verão. A 
nova comédia “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa” 
conta a estória de 5 personagens excêntricos, presos 
por uma tempestade, e muitos segredos dentro de uma 
mansão mal assombrada. Coisas Estranhas Acontecem 
Nesta Casa celebra a diversidade dentro de um contexto 
absurdo. A peça fala sobre a família que podemos escolher, 
sobre os monstros que temos que matar para sobreviver, 
e sobre os problemas que devemos enterrar no nosso 
jardim. Com Pablo Diego Garcia, Pedro Bosnich, Bruno 
Sperança, Deo Patricio, Daniel Aguia e Almir Martins.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Sábados às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 04/03.

Cena “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa”.

Comédia
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Propósito de Vida

Compreenda o seu propósito de vida mais profundamente. Opor-
tunidades poderosas para cumprir os seus contratos estão em jogo 
neste momento e isto é realmente o que você veio à Terra para 
experienciar. Quando você escolhe vir e ter uma vida na Terra, 
você faz alguns planos que são importantes para você como uma 
alma. Agora o Universo está dizendo que é o momento perfeito 
para se concentrar nestes objetivos. Preste atenção para que não 
fi que preso nas distrações, as quais atualmente são muitas e não 
coloque muita importância nas coisas materiais como você faz no 
mundo físico. Mude a maneira com que encara as coisas e acolha as 
maravilhosas oportunidades que estão surgindo em seu caminho. 
O Mantra para hoje é: “Oportunidades maravilhosas para viver a 
minha vida com propósito estão acontecendo para mim agora”. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Vivências
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