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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 quarta é o vigésimo primeiro dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade e 

dá um astral iluminado. Muita compreensão, junto com muita espiritualidade. Às 13h55 a Lua entra na fase Minguante e começa um 

período de recolhimento e preparação para a Lua Nova e o eclipse solar que vai acontecer no dia 15. Melhor será descansar e recuperar 

as energias para enfrentar a fase de mudanças que virá. A Lua em bom aspecto com Plutão renova as energias e no fi nal do dia se 

alinha a Júpiter em uma conjunção que aumenta as emoções dando mais otimismo, generosidade e tornando todos mais amorosos. 
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Terá novas oportunidades e saídas 
para recomeçar algo neste fi nal do 
mês de fevereiro. A mudança do 
pensamento sem a fi xação que faz 
permanecer são pontos negativos. 
Mantenha um contato maior consigo 
mesmo e faça planos para depois do 
aniversário. 66/266 – Vermelho.

Em dia de consolidar conquistas pela 
ação fi rme e determinada, já que a 
capacidade de observação é ampliada. 
Poderá superar os problemas que vem 
preocupando se agir de forma prática. 
Sendo generoso com as pessoas 
próximas e terá grandes alegrias. 
15/515 – Azul.

Desde a madrugada a Lua em bom 
aspecto com Netuno aumenta 
a sensibilidade e dá um astral 
iluminado. Muita compreensão, 
junto com muita espiritualidade. 
Use a capacidade de observação 
ampliada e o gosto de viver a vida. 
46/346 – Amarelo.

A Lua entra na fase Minguante e 
começa um período de recolhimento 
e preparação para a Lua Nova e o 
eclipse solar que vai acontecer no dia 
15. São boas as chances de realizar 
aquilo que está preparando para o 
futuro muito em breve. O dia é muito 
favorável, aproveite. 27/427 – Branco.

Necessidade de viver as emoções mais 
profundas e superar as velhas formas 
de estar no mundo. Procure manter 
o modo de se comunicar de forma 
a surpreender. Reconsidere alguns 
pontos de vista e comece a agir para 
resolver assuntos pendentes. 38/538 
– Vermelho.

O relacionamento social terá 
definições agora que o Sol está 
se aproximando de Peixes. Terá 
novidades e conquistas importantes 
até o fi nal do mês de fevereiro. 
É tempo de reiniciar algo em 
sociedades e parcerias, renovando 
seu espírito e a sua disposição para 
amar. 26/326 – Verde.

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
o que gosta e procure elaborar e 
expressar suas emoções. Evite fazer 
mudanças mais profundas do que 
as esperadas. Fique atento evitando 
perdas que se deixar poderão ocorrer 
repentinamente. 69/269 – Cinza.

Com a Lua Escorpião melhora a 
relação no amor. Necessidade de 
viver as emoções mais profundas e 
superar as velhas formas de estar 
no mundo. Vai precisar de uma 
base emocional mais sólida que será 
completa junto de alguém em quem 
confi a totalmente. 76/376 – Azul.

Talvez seja preciso pôr uma pedra no 
passado e caminhar adiante de forma 
determinada. Coloque a confi ança em 
alta. É tempo de renovação de seus 
conceitos pessoais. Para se sentir 
bem, fuja de gente autoritária e mude 
o ambiente com o Sol indo este mês 
para Peixes. 44/344 – Branco.

Mantenha a paz no seu ambiente e 
não faça negócios repentinos e nada 
que queira que seja duradouro. É o 
momento de receber benefícios e 
melhorar seu ganho material através 
de um novo projeto em longo prazo, 
mas cuidado com a ganância que o 
leva a perder. 32/432 – Azul.

Aguarde o Sol em seu signo que 
dará novos interesses e aumenta sua 
energia. Por isso procure elaborar e 
expressar suas emoções, senão elas 
poderão explodir. Cuide da saúde e 
dê atenção as suas atividades, mas 
não se afaste da família e do seu 
ambiente. 42/324 – Verde.

Mantenha o ritmo e leve adiante os 
seus projetos pessoais sem temer 
reveses ou impedimentos. Mantenha 
boas relações com amigos, a família e 
a pessoa amada já que a participação 
social é muito importante. A noite 
se amplia o desejo de servir e ajudar 
quem você ama. 27/327 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 07 de Fevereiro de 2018. Dia de São Ricardo de Toscana, 
Santa Juliana de Bolonha, Santa Coleta, Santa Eugênia, Dia da 
Beata Maria da Providência e Dia do Anjo Iehuiah, cuja virtude é a 
simpatia. Dia do Gráfi co. Hoje aniversaria o cantor Pepeu Gomes 
que completa 66 anos, o ator James Spader que nasceu em 1960, 
o ator Ashton Kutcher que faz 40 anos, a atriz Carolina Magalhães 
que nasceu em 1979 e a atriz Tina Majorino que chega aos 33 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui uma percepção 
bastante aguda a respeito da malícia das pessoas. É dado a ilusões, 
mas de um modo geral sabe reconhecer a realidade e não costuma 
enganar-se nessa área. Espontâneo e cheio de ideais contagia as 
pessoas; inteligente, prático e realista. É uma pessoa que aceita 
novas ideias, é progressista. Um de seus desafi os é reconhecer o 
seu poder interior. Precisa de um lar tranquilo para deixar fl uir o 
melhor de sua personalidade e amadurecer como pessoa. Uma vez 
observadas essas condições, tende a desenvolver notável poder 
de concentração.

Dicionário dos sonhos
ADULTÉRIO – Se a pessoa desconhecida comete-
lo: boa sorte e ganhos. Com alguém que conhece: 
indica inveja e desgosto. Ser vítima: aborrecimentos 
passageiros, com chance de ganhos em seguida. 
Números de sorte: 01, 30, 64, 76 e 78.

Simpatias que funcionam
Acabar com a labirintite: Pegar sete folhas de 
mangueira e colocá-las na fronha do travesseiro, 
na parte de dentro da fronha (pode fi car do lado 
do colchão para não incomodar). Dormir por sete 
noites seguidas e jogá-las fora. O importante é 
que a pessoa nunca mais deverá comer mangas. 
É tiro e queda
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VOOSILESA
LEITORY
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LAMBRIAM

CLIQUEAQUI

Escola
literária
de Santa 

Rita Durão

Mamífero
ovíparo

natural da
Austrália 

Diz-se do
jogo sem
emoção

(fig.)

Última par-
te do intes-
tino delga-
do (Anat.)

Campo 
energético
individual 
(Parapsic.)

Profissio-
nais que
orientam

os turistas
(?) nos
acuda:

confusão
(pop.)

Grupo
sanguíneo
do doador
universal

Getúlio 
Vargas, ex-
presidente
do Brasil

Em pris-
cas (?): 

no passa-
do (poét.)

Mário
Quintana,

poeta
gaúcho

Maior
estado

brasileiro
(sigla)

Compositor
baiano de
“Marina” e
“Maracan-

galha”, 
faria 100
anos em

2014

Disco, em inglês

Fruto avermelhado por
fora e esbranquiçado e
gelatinoso por dentro

Batata (?),
acompanhamento da

carne assada
Sudoeste (abrev.)

Ácido
utilizado
na fabri-
cação de 

explosivos
A entrega
feita pelos
correios

Listagem;
relação

O nome da
letra “R”

Correio,
em inglês
Fantoche;
marionete

Intacta
A Árvore
Sagrada

do Sertão
(?) ótico de códigos
de barras: é usado
em supermercados

Tudo, em inglês

Instrução
para se
acessar

links

Revesti-
mento

interno de
parede

“Mictório”
de cães
em ruas
Enxergai

Intensa
reação
de ódio

Radiano
(símbolo)
Ator curiti-
bano que 

interpretou o Atílio e
o Gentil

em “Amor
à Vida”

Canção
conhecida
como “A
Bandeira

Estrelada”

Viagens
feitas por
aeronaves

Sobre, em
inglês

Postura
para foto

Feitio da
forquilha
Água, em
francês

Abando-
nam o
recinto
Andava

2/on. 3/all — eau. 4/disc — imbu — mail. 6/lichia. 10/clique aqui — hino dos eua.

Nota 
No dia 4 de abril de 2018 o ícone 

Cazuza completaria 60 anos, uma 
data a ser lembrada e comemorada. 
O cantor e compositor Marcelo 
Quintanilha, lançou o álbum CAJU, 
para honrar este ícone de uma 
geração. No repertório estão 11 
canções de Cazuza, como “Blues 
da Piedade” que ganhou versão 
à capela; “Codinome Beija-Flor”, 
numa versão valsada; “Exagerado”; 
“Azul e Amarelo”; e “Brasil”, 
com participação de sua filha 
Nina Quintanilhadando voz da 
nova geração. Fechando o álbum, 
a canção “Caju”, de Marcelo 
Quintanilha reverencia Cazuza com 
versos “quase tão livres quando 
a alma desse tão poeta”, contra o 
tédio, contra os chatos, e contra 
as convenções.
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Simoninha apresenta o show

“60 anos de Bossa Nova”.

Wilson Simoninha show que faz parte do projeto “60 
anos de Bossa Nova”, que presta homenagem ao mo-
vimento musical, derivado do samba, mas com forte 
infl uência do jazz. No fi nal dos anos 1950, a cumplicidade 
entre os músicos que se reuniam nas noitadas cariocas 
e desabafavam as histórias de amor fez surgir essa que 
é considerada uma das mais belas expressões musicais 
brasileiras.Entre os músicos estavam João Gilberto, Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes que, juntos de outros com-
positores da época, consagraram sucessos como Balanço 
Zona Sul, Lobo bobo, Eu e a Brisa, Samba do Avião que 
estão no repertório do show de Simoninha.

 
 Serviço: Theatro NET São Paulo  (Shopping Vila Olímpia),  R. Olimpíadas, 

360. Quinta (01/03) às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 60 (meia). A peça traz elementos da cultura popular traduzidos de forma livre, de forma surrealista ou 

carnavalesca, explorando a dialética nos motivos religiosos ou sociais.

O espetáculo 
“Rebelião, O Coro 
de Todos os Santos” 
com texto e direção 
de Marcelo Marcus 
Fonseca estreia no 
próximo dia 24

No enredo, Artura (Ga-
briela Morato), Ca-
cimba (Elena Vago) e 

Jí (Francisco Silva) saem do 
interior do país com o intuito 
de salvar o Brasil, devolvendo 
para Portugal símbolos da 
colonização. Para cumprirem 
a missão eles enfrentam os 
terríveis Arranca-línguas, 
fi guras míticas que encon-
tram durante a viagem. Com 
música executada ao vivo, 
entre temas inéditos de Bisdré 
Santos e Marcelo Marcus Fon-
seca e peças de compositores 
esquecidos do Séc. XVIII, a 
peça traz elementos da cultura 
popular traduzidos de forma 
livre, de forma surrealista ou 
carnavalesca, explorando a 
dialética nos motivos religio-

“Rebelião, O Coro de 
Todos os Santos”

D
iv

ul
ga

çã
o

sos ou sociais que controlam 
a razão do cidadão brasileiro 
contemporâneo. A caminhada 
de Artura e Cacimba é um levan-
te com destino certo: o ponto 

exato onde pretendem devol-
ver, para reparo na Europa, um 
objeto da época da colonização 
portuguesa que, apesar da boa 
intenção, trouxe desgraça ao 

ser usado com maus propósitos.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de 
Maio, 48, Bela Vista, tel. 609-3730. Sábados 
às 20h e domingos às 19h. Ingressos: Pague 
quanto puder. Até 24/06.
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Divulgação

Permissão
Permita um tempo para apenas Ser.
Nós precisamos de você. É importante que você se abra 

mais às riquezas da vida. Encontre o seu espaço de permissão 
incondicional. Isto não é fácil, pois você está muito acostu-
mado a passar grande parte do seu tempo apenas agindo e se 
mantendo ocupado a fi m de ser produtivo, mas é esta mesma 
ação que o impede de ver os resultados que está desejando.

Medite por 15 minutos todos os dias apenas para se sentir 
bem e permitir, todos os dias. Você não pode ser melhor 
para ninguém, incluindo você mesmo, quando não está se 
sentindo melhor. Inicie um livro de aspectos positivos. Neste 
livro você pode somente escrever pensamentos, observações 
e sentimentos positivos que tem sobre si mesmo, a sua vida, 
seu mundo e os outros. Passe algum tempo todos os dias 
escrevendo neste livro.

O pensamento para hoje é: “Juntos somos mais fortes e 
podemos optar por manter as nossas intenções e atenções de 
uma maneira melhor. Vamos escolher, cada um, com sabedoria.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Jazz
O cantor Jean William e o grupo Jazz Trio, 

apresentam o show “Tonight” . Luciana Mello 
fará uma participação especial cantando algu-
mas músicas ao lado de Jean. No repertório 
serão apresentadas releituras de grandes 
obras norte americanas, de compositores 
como Leonard Bernstein e George Gershwin, 
escritas para ópera e musicais da Broadway. As 
canções retrataram as lutas sociais de latinos 
e negros nos Estados Unidos, revolucionando 
a música de sua época. O nome do espetáculo 
é uma homenagem à canção de mesmo título, 
do compositor Leonard Bernstein, que passou 
a ser reconhecido mundialmente depois de 
compor o repertório do famoso musical da 
Broadway “West Side Story Broadway”. 

 
 Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda. Quinta (22) às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia).Cantor Jean William.


