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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 décimo segundo dia da lunação. De manhã a Lua tem aspectos positivos com Vênus e Urano que trazem disposição 

e novidades nas relações. Desde às 06h55 a Lua fi ca fora de curso até ingressar em Virgem às 11h31. Podem ocorrer atrasos 

e mudanças de planos durante este período. Vênus em mau aspecto com Urano à noite pode gerar confl itos e disputas nos 

relacionamentos, a mudança é necessária para seguir uma nova fase de mais estabilidade e segurança. A Lua em bom aspecto 

com Marte traz estímulos e pode deixar o sono agitado. É melhor canalizar essa energia de forma positiva, através do sexo ou 

de alguma atividade física.
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De manhã a Lua tem aspectos 
positivos com Vênus e Urano que 
trazem disposição e novidades nas 
relações. Sua afetividade o levará 
amar e demonstrar o que sente por 
alguém. Podem ocorrer atrasos e 
mudanças de planos durante este 
período. 45/145 – Verde.

As transformações devem começar 
dentro de si mesmo. Aproveite as 
boas oportunidades, mas espere o 
momento certo para agir. Enfrentará 
provações e obstáculos no trabalho 
e no lar aumentando a tendência a 
rancores e ressentimentos, abalando 
os ânimos. 88/388 – Azul.

Momento de dar mais atenção ao que 
se passa no nível emocional. Novos 
pensamentos geram sonhos e ideais 
diferentes que antes não existiam. 
Fique perto de suas amizades e 
do ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade. 
54/554 – Branco.

Pode criar uma base mais sólida nas 
questões fi nanceiras. O Sol em Áries 
atinge a casa dez que infl uencia o 
destino, a profi ssão e as questões 
materiais. Possibilidade de novas 
aspirações através do aprendizado. 
Pode sofrer perdas por atitudes 
impensadas. 26/126 – Cinza.

O final de março traz maior 
autoconfi ança, criatividade e novas 
aspirações. Termine o mês saindo 
da rotina, fazendo viagens ou 
perseguindo um novo ideal. É 
preciso uma atitude serena e de paz 
para se resguardar da tendência a 
discussões. 82/182 – Amarelo.

Desde às 06h55 a Lua fi ca fora de 
curso até ingressar em Virgem às 
11h31. Podem ocorrer atrasos e 
mudanças de planos durante este 
período. Novas experiências serão 
vividas e ajudarão a encontrar 
um novo caminho. Alguém irá 
se aproximar e mexer com suas 
emoções. 67/867 – Verde.

É tempo de dedicação ao trabalho 
rotineiro, podendo resolver qualquer 
situação. Um encontro importante 
pode acontecer estimulando os 
sentimentos amorosos. Mesmo 
assim, emoções fortes à tarde 
aumentam a tendência a rancores e 
ressentimentos, abalando os ânimos. 
48/448 – Escuras.

De manhã pode sentir-se vago e confuso, 
pois falta clareza e discernimento. O 
seu lado conquistador está a mil com 
o Sol transitando em Áries. A Lua 
em bom aspecto com Marte traz 
estímulos. É melhor canalizar essa 
energia de forma positiva, através do 
sexo ou de alguma atividade física. 
56/356 – Branco.

Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida. Seus sonhos fi cam 
mais próximos e algum deles pode 
tornar-se realidade neste mês. Início 
do dia irritadiço podendo levar a 
brigas e discussões com danos graves 
para as relações. 46/746 - Marrom

Vênus em mau aspecto com Urano à 
noite pode gerar confl itos e disputas 
nos relacionamentos, a mudança é 
necessária para seguir uma nova fase 
de mais estabilidade e segurança. 
Logo mais à tarde os impedimentos 
começam a se dissipar aos poucos. 
32/832 – Vermelho.

O Sol na casa dois favorece as 
aquisições e as vendas. Cuide 
melhor de quem ama e demonstre 
o que sente por alguém. À tarde 
podem surgir implicâncias e atritos 
e será preciso se esforçar para 
manter o astral alto, sendo melhor 
se esforçar para manter o bom astral. 
42/142 – Cinza.

O Sol em Áries ativa a casa do 
casamento e das sociedades, que 
começam a se tornar importantes. 
Por isso, poderá fi rmar importantes 
alianças e parcerias ou rompê-las 
definitivamente. Unindo-se aos 
demais receberá uma energia 
poderosa. 38/338 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 28 de Março de 2018. Dia de São Sixto III, São Guntrano, 
São João de Capistrano, São Malco, São Castor, e Dia do Anjo Haziel, 
cuja virtude é a bondade. Dia do Diagramador e Dia do Revisor. 
Hoje aniversaria o escritor Mário Vargas Llosa que faz 82 anos, a cantora 
Zizi Possi que nasceu em 1956, a atriz Mônica Carvalho que chega aos 
46 anos e a cantora Lady Gaga que nasceu em 1986.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau difi cilmente promete o que não 
pode cumprir. Sua maneira de agir, madura e sensata, atrai a atenção 
e o apoio dos mais velhos. A força de vontade indica que com calma e 
paciência você poderá ser bem-sucedido. Mas há tendência à discussão 
levar até à violência. Desconfi a de quem não conhece bem, mas tem o 
hábito de perdoar sempre, mesmo aos mais ferrenhos inimigos. No lado 
negativo pode ser sarcástico e cortante no modo de falar.

Dicionário dos sonhos DENTES – Arranca-
los indica que está 

perdendo a chance de uma grande realização profi ssional. 
Que caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte: 15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Para atrair muito dinheiro: Simpatia para atrair dinheiro, 
fortunas, heranças esquecidas, ganhar na loteria, enfi m, tudo 
aquilo que possa lhe proporcionar rendimentos e ótimos negócios. 
Pegue seis grãos de pimenta preta, arroz cru, duas velas comuns, 
dois frascos de vidro. Faça numa terça onde tenha toda a calma 
do mundo para realizar essa simpatia. Esterilize devidamente os 
frascos de vidro e após secá-los coloque o arroz e a pimenta. Na 
frente de cada frasco com os ingredientes que acabou de colocar 
o arroz e a pimenta, acenda a vela (uma para cada frasco). Deixe 
ali nesse estado por uma hora, depois as apague com spray de 
água ou qualquer outra coisa que não seja soprando. Parece 
estranho, tome muito cuidado. Você deve colocar um frasco na 
cozinha e o outro na sala, em locais que consiga observar, porém 
escondidos, bem longe dos olhares dos curiosos.
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Tirullipa, que tem mais de 10 
milhões de seguidores e é fi lho do 
cantor, compositor, humorista Tiriri-
ca, apresenta o stand-up “Taquipariu 
Doido. Além de comemorar seus 
vinte anos de carreira Tirullipa trará 
ao palco histórias que relembram sua 
trajetória. A apresentação conta com 
diversos estilos de humor: stand-up 
comedy, piadas, paródias, causos, 
imitações, dublagens, música, fi guri-
no arrojados e muito mais. Indicado 
para todos os tipos de público, o show 
conta com situações do cotidiano, 
além das mais engraçadas imitações 
de diversos personagens, cantores e 
celebridades. Com Tirullipa, Tripa 
e Angelo. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
318, Barra Funda. Sábado (14), às 21h e 
domingo (15) às 20h. Ingressos: de R$ 70 
a R$ 120.

Tirullipa apresenta seu stand 

up inédito e comemora

20 anos de carreira.

v

“Palpitação”, do 
Pequeno Teatro de 
Torneado, volta aos 
palcos para mais 
uma temporada com 
reestreia dia 3 de abril

Com Pitty Santana e 
William Costa Lima, 
que também assina 

a direção e a dramaturgia, 
montagem busca referências 
no livro As Cidades Invisíveis, 
do escritor cubano Italo Calvi-
no (1923-1985), e o conceito 
de modernidade líquida, do 
filosofo polonês Zygmunt 
Bauman. Pitty Santana e o 
dramaturgo e diretor William 
Costa Lima estão em cena em 
um instigante jogo, amparados 
pelo olhar e pelo treinamento 
em Teatro-Dança. A ilumina-
ção propõe um sensível jogo de 
olhares para territórios como 
o centro, a periferia e a ideia 
contemporânea de margem. 
A peça conta a relação entre 

Cena da peça “Palpitação”.
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Transformações

uma prostituta e um marinheiro 
e a transformação de um vila-
rejo em uma cidade ao longo 
de vários anos. O abandono 
da pesca pela industrialização 
do vilarejo em uma cidade de 

processamento de arroz traz 
um questionamento sobre a 
expansão dos territórios e a 
infl uência dos processos de mo-
dernização diante da natureza 
e suas infl uências nos lugares 

intuitivos e afetivos do homem 
contemporâneo.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça 
Franklin Roosevelt, 158,  Consolação, tel. 
3258-4449. Terças e quartas às 21h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 25/04.

Homenagem de Fabiana Cozza interpretando clássicos 
de Dona Ivone Lara. A cantora é acompanhada pelo vio-
lonista Alessandro Penezzi. O show inaugura o projeto 
“Samba Imenso”, que apresentar, mensalmente, a dis-
cografi a de nomes consagrados do samba brasileiro por 
meio da voz de um intérprete da nossa música, sempre 
em uma formação intimista. Idealizada por Fabiana e 
Penezzi, esta apresentação celebra parte do cancioneiro 
de Dona Ivone e seus parceiros, com destaque para o 
mais “reluzente” na opinião de Fabiana: o poeta Délcio 
Carvalho, entre as canções que serão apresentadas desta 
parceria, destaque para “Nasci para Sonhar e Cantar”, 
“Sonho Meu” e “Liberdade”.

Serviço:  Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (31) às 21h e domingo (01/04) 
às 18h. Ingresso: R$ 30.

Fabiana Cozza

Fabiana Cozza canta 
Dona Ivone Lara
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À beira de uma estrada, em plena 
Inglaterra medieval, uma mulher 
de vasta experiência e de ardorosa 
oratória conta a história de sua vida 
exemplar, universal e única: seus amo-
res incansáveis, seus rancores, suas 
paixões e vinganças, suas traições e sua 
grandeza, seu conhecimento profundo 
do pecado, da salvação e do espírito 
humano. E ela o faz sem poupar nin-

guém, nem a si própria. As coisas são 
ditas como são, sem enfeites, de forma 
clara, irreverente, e simples. A Mulher 
de Bath é uma mulher à frente de sua 
época, e deixará de queixo caído as 
feministas da atualidade. Com Maitê 
Proença e Alessandro Persan.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, Higienópo-
lis, tel. 3662-7232. Sextas e sábados às 21h e domingos 
às 18h. Ingresso: R$ 70. Até 01/04.

Feminista medieval

Maitê Proença
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Decisão
Neste dia de sua vida querido(a) 

amigo(a), acredito que Deus quer que 
você saiba ... Que chegou a hora de ter 
clareza sobre quem você é e o que você 
escolhe. Na vida de todas as pessoas 
existem momentos que uma decisão é 

necessária. Uma grande decisão. Uma 
escolha importante. Este momento é 
agora. O que você tem que escolher, hoje, 
é quem você é e quem você escolhe ser, 
e o que você deseja experienciar em sua 
vida. Lembre-se, não decidir é decidir. 
Amor, Seu Amigo. Neale Donald Walsch.

Comédia 
Ary Toledo é um artista Brasileiro internacionalmente 

conhecido, lotando teatros por onde se apresenta, seja no 
Brasil ou exterior como Portugal, Japão e Estados Unidos. 
É sem dúvida, o maior humorista brasileiro de todos! No 
seu novo show, comemorando 54 anos de carreira, Ary 
Toledo irreverente fala do cenário político do Brasil e 
do mundo, brinca com bom humor falando de sogras, 
parentes e crianças.

Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Saúde, tel. 2935-4120. Sextas 
às 21h30 e sábados às 21h. Ingresso: R$ 80. Até 28/04.

Stand-Up


