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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 quinto dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter leva a uma comunicação fácil que dá possibilidade de 

enxergar a situação a volta de maneira mais ampla. Muito otimismo e busca por um melhor entendimento. A Lua em bom aspecto com 

Plutão renova as emoções, mas o início da tarde pode ser um pouco tenso. A Lua em aspecto negativo com Marte aumenta a irritação. 

No fi nal da tarde será possível relaxar. A Lua em aspecto com Júpiter nos deixa mais compreensivos. A noite pode ser um pouco mais 

difícil para os relacionamentos. A Lua forma aspectos tensos com Mercúrio e Vênus que leva a muita conversa. Às 20h51 a Lua vai fi car 

fora de curso. O melhor a fazer é relaxar mais cedo na noite desta sexta. 
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Só irá resolver situações que ainda 
o perturbam depois que o Sol 
estiver em seu signo e passar o 
aniversário. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para alcançar 
aquilo que deseja. A Lua em aspecto 
negativo com Marte aumenta a 
irritação. No fi nal da tarde será 
possível relaxar. 78/578 – Azul.

Evite assumir novos desafi os, faça 
o que já sabe, com gente confi ável, 
e vasculhe aquilo que possa ser 
retomado. Um novo ciclo profi ssional 
pode estar começando. A Lua forma 
aspectos tensos com Mercúrio e 
Vênus que leva a muita conversa. 
95/495 – Branco.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais e nas relações de 
negócios comerciais.  Tenha 
cuidado para que suas ambições 
não o deixem ver a realidade à volta. 
Use de determinação com o Sol 
transitando em Peixes. Muito pique 
e disposição à noite para a relação 
a dois. 31/631 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho e a cautela é 
a melhor atitude. O desprezo pela 
prudência e autoridade perturba 
no começo da noite desta sexta. 
Aumenta a pré-disposição ao ciúme, 
à desconfi ança e a necessidade de 
se controlar o parceiro. 56/456 – 
Branco.

O elemento positivo é a sensibilidade 
diante da manifestação dos 
sentimentos e do profundo senso 
social. Terá melhoria também da 
situação material e fi nanceira com 
entrada de um benefício. Ouça 
opiniões antes de agir, pois podem 
ajudar muito. Cuide do bem-estar e 
da saúde. 53/653 – Amarelo.

Um bom momento para alcançar 
a paz em seu ambiente com o Sol 
transitando em Peixes. Está sujeito 
a enfrentar confl itos pessoais por 
suas atitudes críticas ou detalhistas 
demais. Tem tudo para tornar a vida 
e o mundo a sua volta bem melhor se 
souber agir. 56/556 – Verde.

O interesse por novas formas 
de manifestação artística surge 
de forma intensa e dominante 
nos pensamentos. Não revide 
provocações que sofrer no ambiente 
de quem não tem afi nidade. Uma 
fase de fortes emoções demonstre 
tudo o que se passa no seu íntimo. 
57/857 – Amarelo.

Muito entusiasmo nas relações 
sociais, levando-o a encantar 
as pessoas próximas, amigos e 
familiares. A Lua em aspecto 
com Júpiter nos deixa mais 
compreensivos. A noite pode ser 
um pouco mais difícil para os 
relacionamentos. 23/523 – Amarelo.

A Lua forma aspectos tensos com 
Mercúrio e Vênus que leva a muita 
conversa. O forte romantismo irá 
trazer momento que promete ser 
bem mais feliz. Compromissos 
materiais também serão produtivos 
e trarão lucros bem maiores. Use a 
sua persistência e coragem no fi nal 
do dia. 67/867 – Branco.

Tente realizar o que não deu certo 
antes, mais uma vez. Desta vez 
poderá obter o sucesso desejado, 
desde que acredite no que faz e 
deseja alcançar. A cautela com 
dinheiro é a melhor atitude para 
evitar tensões mais tarde. Pode 
perder por não valorizar aquilo que 
possui. 54/654 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
renova as emoções, mas o início 
da tarde pode ser um pouco tenso. 
Encare tudo dentro da realidade 
do dia a dia, sem deixar de manter 
a cautela. Evite o sentimento de 
posse e controle o seu ciúme. 
75/775 – Branco.

Mercúrio em bom aspecto com 
Júpiter leva a uma comunicação fácil 
que dá possibilidade de enxergar a 
situação a volta de maneira mais 
ampla. Siga adiante tomando alguma 
decisão importante. Aceite opiniões 
para tornar sua vida melhor neste 
mês de março e no resto deste ano. 
68/668 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Março de 2018. Dia de São Simplício, Santa Inês de Praga, 
São Jovino, Santa Januária, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. 
Dia da Poesia e Dia Mundial da Oração pela Unidade e pela Paz. Hoje 
faz aniversário o cantor Jon Bon Jovi que faz 56 anos, o jogador de futebol 
França que nasceu em 1976 e o cantor Chris Martin que completa 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre sensível e intuitivo. 
Sendo objetivo e empreendedor, se sai bem trabalhando em parceria. 
É também bem prático e determinado. Muito sensível e atencioso, usa 
os seus conhecimentos para ajudar o próximo. É muito querido por 
todos devido a sua modéstia, humildade e bom humor. Idealista e com 
muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a equilibrar 
os ideais com as obrigações. Consegue sucesso fi nanceiro graças ao seu 
talento e modo de ser. No lado negativo, pode ser orgulhoso, ambicioso 
e querer sempre se sobrepor aos seus semelhantes.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
financeiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra 
pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, 
infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Simpatia contra vizinhos e outras pessoas 

fofoqueiras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça 
esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de pimenta-
malagueta e coloque para ferver em 1 litro com água. 
Depois deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. 
Feito isso, derrame um pouco desse preparado no portão 
da casa da vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, 
enterre com a mesma, em um jardim perto de sua casa 
ou em um vaso com a planta comigo-ninguém-pode. 
Nunca conte para ninguém sobre a simpatia.
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Artigos
baratos e
de baixa

qualidade

Cidade do
RJ, onde 
se encon-
tra o MAC

Dar a volta
por (?):
superar
(pop.)

Rival do
CRB no
futebol

alagoano

Símbolo 
de massa

(Fís.)

Desdobra-
mento

artístico
do Barroco

A cor mais
feminina 

do guarda-
roupa

(?)
Gordon,

aliado de
Batman

A classe
no topo da
pirâmide

social

O continen-
te onde se
localiza o
Everest 

(?)
eleitoral,
atração
política

Menina ou
moça, no
tempo im-
perial (BR)

Montar
armadilha 
para pegar

a caça 

Cenário
típico dos 
comerciais
de cerveja

(?) Picasso,
pintor es-
panhol de 
“Guernica”

Confede-
ração da
indústria
(sigla) 

Formato a-
proximado
do oceano
Atlântico

Refina-
mento de
maneiras

(fr.)

Dentro,
em inglês

Dispositi-
vo do piloto automá-

tico de aeronaves

Duas opções para se “temperar”
o café ou a caipirinha

Latitude
(abrev.) 
Bruma;
neblina

Ordem dos
advogados

(sigla) 
Barulhento

Maior
(síncope)

“Cerebral”,
em AVC

Longe, em
inglês

Pedra
vermelha
Pessoas a-
madas (gír.)

Orixá da
sedução
Bem, em
espanhol

Protagonis-
ta de “O Alienista”,

de Machado de Assis

Parceiro do Gordo, no
Cinema

Árvore 
de tronco 
muito largo
Dividir-se

Filho do
bisneto

“A esmola
quando

(?) muita
o santo 

desconfia”
(dito)

Cama usa-
da em am-
bulâncias (?) Fernan-

des, cantor
baiano 
de Axé

Isabelle 
Carré, atriz
francesa 

O “Pagode da Ofensa 
– O Show de Humor”, 
estreia em 8 de março

O grupo formado por 
Eros Prado, Xaxá, Lelê 
e Tatá reúne hoje mais 

de 3 milhões de seguidores 
no YouTube, ultrapassou 300 
milhões de visualizações em 
vídeos, mais de 900 mil se-
guidores no Facebook e mais 
de 130 mil no Instagram. O 
grupo leva ao palco quadros 
mais pedido do canal, como 
“As Paródias da Ofensa”, 
“Cantadas da Ofensa”, “Due-
los de Rimas” e “Trotes da 
Ofensa”, onde o público tem 
a oportunidade de trolar seus 
próprios amigos. Irreverente e 
dinâ mico o Show de Humor” 
tem uma pegada mais leve do 
que estamos acostumados a 
conferir na internet. O show 
percorreu mais de 30 cidades 
do Brasil em 2017, e já  iniciou 
a turnê  2018. No ano de estreia 

Os humoristas Eros Prado, Xaxá, Lelê e Tatá entram em cartaz em 8 de março.

O projeto Rindo!, com 
Marco Zenni, Victor Camejo, 
Rogério Vilela, Zé Neves, 
Patrick Maia e Fábio Gue-
ré*, o show vai além de um 
palco e microfone. Agora o 
show conta também com o 
“Rindo de Tudo”, um quadro 

em que os humoristas se 
revezam para comentar, de 
uma forma muito engraça-
da, as melhores notícias ou 
imagens que bombaram na 
internet durante a semana. 
Ganha aquele que interagir 
melhor com o tema abor-

dado. E quem decide isso? 
O público. Toda semana 
com temas diferentes, e as 
gargalhadas são garantidas.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. 
Paulista, 900, Bela Vista. Sábados 
às 23h59. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 
(meia). Até 31/03. 

“Pagode da Ofensa –
O Show de Humor”
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do formato de teatro, o grupo 
percorreu todas as regiões do 
país e, além da apresentação, 
o quadro trotes da ofensa é 
gravado transformando-se 

em conteúdo para o canal do 
youtube do grupo. Mesmo 
vindo de um canal polê mico, o 
show é  recheado de improvisos 
inteligentes e divertidos, com 

ú nica fi nalidade: divertir todos, 
de todas as idades.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 29/03.

Marcela Tavares

A humorista Marcela Tavares reestreia temporada do show 
“Danos Morais” em 17 de março. Neste show, Marcela Tavares 
apresenta textos inéditos, com piadas fortes, que nos faz pensar 
e rever conceitos de uma maneira extremamente bem humorada 
(há controvérsias). Os assuntos vão de política, sexo, feminismo, 
redes sociais até histórias do cotidiano que geram identifi cação 
imediata e hilária por parte do público. “Danos Morais” não é um 
solo de stand-up comum. O espetáculo conta com momentos de 
grande interação com a plateia, entre elas o grupo de whatsapp 
que é formado pela própria humorista e que inclui todos aqueles 
que foram assisti-la. A facebooker usa recursos como projeções 
interativas, sons, vídeos e internet para criar uma atmosfera de 
profunda imersão do público no espetáculo. Durante a apresentação 
os momentos de improviso são um show à parte. Marcela interage 
com o público transformando-os em parte integrante do espetáculo. 

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos 2233. Sábados às 23h59. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia). Até 07/04.

“Danos Morais”
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Marcela Tavares
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Obstáculos
Neste dia da sua vida querido 
amigo(a), acredito que Deus 
quer que voce saiba ...QUE OS 
OBSTÁCULOS NÃO SE OPÕEM 
A VOCÊ, MAS SIMPLES E GEN-
TILMENTE REENCAMINHAM 
VOCÊ...É importante não ver 
o que se coloca em seu cami-
nho com seu “inimigo”. Esse 
pode frequentemente ser seu 
melhor amigo, levando você a 
um desvio que o conduz para o 
que poderia ter sido sua maior 
pedra no caminho. Envie uma 
palavra de gratidão, então, para 
qualquer coisa que pareça estar 
“se opondo” a você agora. Todas 
as coisas na vida acontecem para 
o bem. Confi e em Deus sobre 
isso. Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Refl exões
O artista “Carlinhos Ver-

gueiro“, apresenta o show “O 
Cúmulo do Samba”, que conta 
com obras autorais, como “To-
mou seu remédio hoje” (Carli-
nhos Vergueiro), “O cúmulo do 
Samba” (Carlinhos Vergueiro), 
“Pra quem não sabe” (Carli-
nhos Vergueiro), “Como um 
ladrão” (Carlinhos Vergueiro), 
“Por que será” (Carlinhos 
Vergueiro/ Toquinho/ Vinicius 
de Moraes) e “Torresmo à mi-
lanesa” (Carlinhos Vergueiro 
/ Adoniran Barbosa), além de 
clássicos como “Capoeira do 
Arnaldo” (Paulo Vanzolini) e 
Tradição (Geraldo Filme).

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, 
Santa Paula,  São Caetano do Sul. Sexta (9) 
às 20h. Entrada franca.

Samba 

Carlinhos Vergueiro.
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