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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 segunda é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua transita em Câncer tornando mais fácil perseguir 

objetivos com perspicácia e muita habilidade ao agir. Depois do meio dia haverá maior integração e harmonia 

e a sensibilidade fi cará ótima. À noite um aspecto negativo da Lua com Urano dá uma energia que acelera o 

nervosismo e provoca situações sem que possam ser resolvidas e dar tempo de concluir a anterior e promovendo 

interrupções estressantes.

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
)

Mesmo vivendo a fase mais delicada 
do ano pode melhorar o convívio na 
relação intima. À noite um aspecto 
negativo da Lua com Urano dá uma 
energia que acelera o nervosismo. 
Preocupe-se mais consigo mesmo 
e faça novos planos pessoais para 
serem realizados após o aniversário. 
67/967 – Verde.

Com a Lua em Câncer animação 
e satisfação amorosa. Busque a 
sintonia de alma com seu par. As 
mudanças começam a acontecer, 
mesmo que algumas ainda não 
tenham sido iniciadas. Precisa 
dar-se mais às pessoas próximas 
e demonstrar seus sentimentos. 
18/618 – Azul.

O início do dia promete ser bem 
integrado, com a boa sensação de 
as coisas estarem nos seus devidos 
lugares. A tarde poderá levar adiante 
aquele assunto que precisa ser logo 
resolvido. Depois do meio dia haverá 
maior integração e harmonia e a 
sensibilidade fi cará ótima.  91/991 
– Amarelo.

Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades que possam aparecer. 
É preciso cuidado nos atos e em 
compromissos que possam signifi car 
mudança mais profunda no ritmo 
de vida. Boas chances surgem, 
mas precisa seguir em frente com 
persistência e determinação. 02/302 
– Branco.

Com a Lua em Câncer busque o 
contato com o ambiente e a família. 
A agitação emocional atrapalha 
seus planos e leva ao pessimismo. 
Vale caprichar na ambientação ou 
simplesmente servir ou receber o 
café-da-manhã na cama nesta manhã 
de segunda. 34/434 – Vermelho.

Tudo neste momento gira em 
torna da sua vida social, por isso 
divirta-se. Evite compromissos 
que possam significar mudança 
mais profunda no ritmo de vida. 
A vida se encarregará de renovar 
seu pensamento, mas não espere 
muito tempo para ser mais sociável. 
98/698 – Verde.

É preciso cuidar das coisas 
importantes, sem querer mandar 
em tudo. Antes de agir prepare-se 
bem para não errar. Fique atento 
com a precipitação trará perdas 
irreparáveis neste fi nal de fevereiro. 
A Lua em Câncer agrega e aproxima 
as pessoas na intimidade desde cedo. 
54/354 – Verde.

Confi ança e otimismo serão maiores 
pela manhã. A sensibilidade ainda 
é grande e o torna mais generoso 
com as pessoas que ama. Busque a 
sintonia de alma com seu par para 
ter uma base emocional mais sólida 
que ajude a estruturar a vida em seu 
ambiente. 99/399 – Cinza.

Abra  caminho  para  novos 
relacionamentos na vida pessoal 
e profi ssional. Mantenha conversa 
aberta e sincera que o torna mais 
atraente e ajuda a conquistar amigos. 
De noite um aspecto negativo da 
Lua com Urano dá uma energia que 
promove interrupções estressantes. 
54/354 – Marrom.

Os negócios materiais ficam 
favorecidos, dedique-se a encontrar 
soluções. Preserve aquilo que já 
possui, embora às vezes possa achar 
muito pouco e sempre queira mais. 
O Sol na casa dois dá a chance de 
ganhar aquilo que lhe é devido, 
mas não exagere na ânsia de mais 
dinheiro. 44/344 – Cinza.

Ainda podem ocorrer atritos no 
ambiente de trabalho ou no lar 
nestes últimos dias de fevereiro e 
início de março. Dedique-se a novas 
atividades e aperfeiçoe as antigas 
para serem colocadas em ação 
logo depois do seu aniversário, não 
comece nada antes para não perder. 
94/494 – Azul.

Este dia é bem animado parta 
iniciar coisas novas e aproximar-se 
de pessoas dando início a novas 
relações. Organize-se para não 
prejudicar o desenvolvimento de 
seus projetos pessoais. Por isso 
organize sua vida e aplique sua 
poderosa imaginação para fazer 
inovações. 67/767 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 26 de Fevereiro de 2018. Dia de Santo Alexandre, São 
Deodoro, São Nestor, São Porfírio e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude 
é o auxílio. Hoje aniversaria o cineasta Bill Duke que nasceu em 1943, 
o cantor Michael Bolton que faz 65 anos e a cantora Corinne Bailey 
Rae que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau, primeiro decanato, possui um 
temperamento forte e tende a respeitar mais as pessoas inteligentes e 
de conceitos morais semelhantes aos seus. É ambicioso e com habilidade 
para avaliar rapidamente as situações, e com isso pode supervisionar 
grandes projetos. É organizado e competente, características que o 
destacam em qualquer empreendimento. Em geral prefere pensar muito 
antes de tomar uma decisão e pode ser uma pessoa de muitos talentos 
e vocações, realizando vários tipos de trabalho ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

Simpatias que funcionam
Firmar mais a relação do casal: Pegue papel, 
caneta, vasilha virgem e algo doce. Escreva em cruz 
o seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque a 
vasilha debaixo de sua cama por vinte e um dias. Logo 
verá que a harmonia estará se fortalecendo entre os dois.
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Serviço de
entrega rá-
pida de en-
comendas

Desenho
de uma
marca
(red.)

Rogar a
santo ou a

Deus

Crustáceo
de carne

muito
apreciada

O de
cártamo

ajuda a e-
magrecer

"Deus não
dá (?) à
cobra"
(dito)

Primeira
fila da sa-
la de cine-
ma (bras.)

Atol 
das (?),
reserva

biológica
Diz-se do
casal que
nunca se 
larga (fig.)

A marca
política do

Estado
Islâmico

Princípio
da igualda-
de peran-
te a Lei

Forças (?):
impulsio-
nam a ma-
gia negra

Elba Rama-
lho, canto-
ra pernam-

bucana

República
da África

do Sul
(sigla)

Visita (?),
serviço de 
museus pa-
ra turistas

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

A maior e
mais pesa-

da ave
brasileira

(?) de
Queiroz,
autor de 

"Os Maias"

Arma de
guerra pa-
ra causar
incêndios

Tema das manifes-
tações de junho de

2013 Geraldo
Azevedo, cantor

Base da
omelete

Bem legal
(gíria)

Feijão cozi-
do usado
em farofa

Agride
Tipo de
rodovia

(?) Marino,
país

Mensagem
de texto

do celular

Yoko (?),
esposa de

John
Lennon

Medida do
uísque

Agência
espacial
europeia

Armação
de óculos
Gemidos
de dor

Duas modalidades
olímpicas praticadas

por Arthur Zanetti
Giselle Itiê, atrizProcesso

de ajuste
dos com-
ponentes
do carro

DebateEstado fron-
teiriço ao Uruguai, é o
maior produtor de ar-

roz do país

Aero-
náutica
(abrev.)

Roberto
Marinho:
criou as

Organiza-
ções Globo

3/san. 4/andu. 7/certame. 8/isonomia. 15/desejo de mudança.

Divulgação

A realidade é 
observada de uma 
perspectiva científi ca, 
mostrando um retrato 
fi el da sociedade, 
mesmo em seus 
aspectos mais 
sórdidos

Nessa montagem da peça 
“O Cortiço”, adaptada 
da obra literária homô-

nima de Aluísio Azevedo, nos 
deparamos com a mistura de 
vícios e virtudes e as péssimas 
condições de vida dos morado-
res do cortiço, com a sofrida 
Bertoleza, o molejo de Rita 
Baiana, Jeronimo descobrindo 
“o que que a baiana tem”, a 
graça e ingenuidade de Pom-
binha, o fogo de Estela, João 
Romão e sua sede por poder... 
e muitos outros, que são apre-
sentados pelo próprio Aluísio 
Azevedo de forma divertida. 
Livro frequentemente soli-
citado nos mais concorridos 
vestibulares do país, é a obra 
mais característica do Natu-
ralismo no Brasil, mostrando 

Cena da peça “Senhora dos Afogados”.

“Senhora dos Afogados”, drama de Nelson Rodrigues 
traz no elenco Alexia Dechamps, Joao Vitti, Karen Jun-
queira, Rafael Vitti, Letícia Birkheuer, Nadia Bambirra, 
Jaqueline Farias e Du Machado. Escrita em 1947, “Senhora 
dos Afogados” é uma peça que se aproxima das tragédias 
gregas, em que os clãs familiares se entre devoram num 
inferno de culpas desmedidas. Dona Eduarda, esposa de 
Misael, e Moema, única fi lha mulher que restara, além do 
irmão, Paulo, se digladiam em torno da questão do pudor 
e da honra da mulher, hostilizando-se devido a um ódio 
primordial. Moema, que gostaria de viver sozinha com o 
pai, urde um plano para que a mãe o traia com o próprio 
noivo, um ex-ofi cial da marinha.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740. Sextas e sábados 
às 21h e aos domingos às 21h. Ingressos: R$ 70 e R$ 90. Até 29/04.

Carolina Ferraz e Otavio Martins.

A comédia romântica “Que 
Tal Nós Dois?”, com Carolina 
Ferraz e Otavio Martins, es-
treia dia 2 de março. A peça 
com direção de Isser Korik 
conta uma história de amor, 
mas é também um recorte na 
vida de duas personagens que 

provocam uma refl exão sobre 
seus sentimentos a partir de um 
inesperado encontro.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, tel.  
3823-2423. Sextas às 21h30, sábados às 20h 
e às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: 
De R$ 40 a R$ 70. Até 29/04.

como a infl uência do meio e a 
força dos instintos determinam 
o comportamento dos perso-
nagens. Romance que segue 
de perto as determinações do 
“romance experimental” elabo-
rado por Émile Zola. A realidade 
é observada de uma perspectiva 

científi ca, mostrando um retra-
to fi el da sociedade, mesmo em 
seus aspectos mais sórdidos. 
Com Ananda Ciccone, Arthur 
Cardillo, Bruno Freitas, Cassia 
Cravo, Dina Maia, Duda Rosseti, 
Felipe Felix, Fernanda Araújo, 
Gabriel Daves, Igor Reis, Ingrid 

Alves, Leal Duarte, Marcello 
Palermo, Marcelo Miranda, 
Maria Olímpia, Raquel Ferrari, 
Tarcísio Araújo, Teo Jotta e 
Thiago Lima.

Serviço: Inbox Cultural, R. Teodoro Sam-
paio, 2355, Pinheiros. Sábados às 20h30.

Pudor e honra
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Entre 30 de maio e 3 de junho, 
acontece mais uma temporada 
do Disney On Ice. Mais de 50 
personagens juntam-se a Mi-
ckey, Minnie, Donald, Pateta 
e companhia para 11 apresen-
tações. 

Serviço: Ginásio do Ibirapuera, R. Manoel 
da Nóbrega, 1361, tel. 3887-3500. Quarta 
(30/05) às 19h30, quinta (31) às 11h, 15h e 
19h, sexta (01/06) às 19h30 e 19h, sábado 
(02/06) às 11h, 15h e 19h e domingo (03/06) 
às 10h, 14h e 18h. Ingressos: Dias de semana. 
De R$ 70 a R$ 240 e fi nais de semana. De 
R$ 90 a 320.

Disney On Ice

D
iv

ul
ga

çã
oEternos passageiros

Somos eternos passageiros de 
um lindo raio de Luz que nos 
conduz por uma viagem inten-
sa, com destino à eternidade.
Conseguir perceber, sentir e 
tocar esse raio de luz é como 
manter uma comunicação 
permanente com nossos anjos 
iluminados. Afi nal, os anjos são 
nossos guias e protetores, que, 
de uma forma abençoada, nos 
conduzem ao entendimento, 
compreensão, amor e, principal-
mente, incentivam a construção 
de uma vida de plena harmonia 
com o universo. Olhe para o céu 
e deixe que seu coração seja 
banhado por esse oceano de luz 
que irá transformar a sua vida.
Agradeça a Deus por esse fi o 
de luz que transforma nossos 
horizontes de felicidade e vida.
Deixe que esse fi o ilumine sua 
vida com os raios de felicidade.

Gotas de Crystal

Nota
O Sesc inaugura, no próximo dia 29 de abril, do-

mingo, sua nova unidade na Avenida Paulista. Locali-
zado no número 119 da Av. Paulista, a nova unidade 
ocupará 17 andares e dois subsolos, com uma área 
construída de 12 mil m², depois de remodelação do 
edifício, que no passado já abrigou a administração 
central do Sesc em São Paulo – assinada por Kö-
nigsberger Vannucchi Arquitetos Associados. Com 

expectativa de receber cerca de 18 mil pessoas por 
semana, o Sesc Avenida Paulista nasce com vocação 
para atividades de corpo, arte e tecnologia. Dispõe 
de salas de espetáculos e ofi cinas culturais, espaço 
de exposição e para práticas físico-esportivas, clínica 
odontológica, espaço de brincar, biblioteca, comedo-
ria e outros equipamentos presentes nas unidades 
do Sesc, exceto ginásio e piscina. A unidade conta 
com um café em sua cobertura, além de um mirante, 
com vista panorâmica para a cidade.


