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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 terça é o décimo oitavo dia da lunação. De manhã a Lua em Câncer em bom aspecto com Netuno deixa mais 
empáticos e compreensivo. A tarde deve ser de muita de generosidade. A Lua em aspecto positivo com Júpiter expande 
as emoções. A noite pode ser um pouco tensa, pois poderemos acessar emoções pesadas e trazer à tona questões que 
ainda não foram bem processadas. Esse contato da Lua com Plutão possibilita eliminar padrões destrutivos. A Lua 
canceriana revela um estado de espírito reservado. Todos se sentem mais amorosos receptivos e protetores. Será muito 
gratifi cante estarmos com as pessoas mais com as quais tenhamos intimidade. O lar ganha especial importância.
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É tempo de alargar os horizontes 
e perceber que há muito por fazer 
neste novo ano que está se aproxi-
mando. A tarde deve ser de muita 
de generosidade. A Lua em aspecto 
positivo com Júpiter expande as 
emoções. É bom se preparar para 
transformações em 2018. 59/459 – 
Vermelho.

Sendo necessário agir, deve ter cau-
tela, pois pode surgir imprevisto se 
mudar seu ritmo de vida. Pense bem 
antes de fazer ou falar para não ter 
que voltar atrás no que disse. Em alta 
as atividades que usem a capacidade 
de perceber o ambiente. O lar ganha 
especial importância. 77/377 – Azul.

Mantenha-se atento aos novos 
rumos que virão em sua vida. O dia 
facilita as conexões emocionais e 
melhora a relação amorosa. Terá 
uma maior atenção das pessoas 
com quem convive na intimidade, 
dos seus familiares e dos amigos 
mais próximos. 62/662 – Amarelo.

Possíveis reviravoltas em qualquer 
situação farão prevalecer o futuro, 
a renovação com a Lua cheia em 
seu signo. Se estiver preparado 
pode pensar em união, mas evite 
rompimentos radicais. Mais sensível, 
precisará de algum isolamento para 
produzir mais e melhor neste fi nal 
de ano. 68/368 – Branco.

Os planos devem ser seguidos, sem 
alterações repentinas. Fique perto 
das pessoas a quem confi a. Mantenha 
o bom humor na vida social e no amor, 
reatando com quem você gosta. 
Viagens e passeios que envolvam 
a família e amigos estão favoráveis. 
87/587 – Amarelo.

A Lua Cheia melhora as relações que 
estavam um pouco mais tensas. Um 
bom momento para decidir retomar 
atividades paradas e levar adiante 
planos traçados antes. Se precisar, 
improvise, mas não deixe de agir e 
falar o que sente as pessoas próxi-
mas. 22/322 – Branco.

Os resultados esperados irão apare-
cer em breve em 2018. As mudanças 
podem se realizar imediatamente, 
desde que tenham sido preparadas. 
A Lua Cheia em Câncer aconselha 
a não exagerar nos gastos. 62/462 
– Verde.

Será melhor evitar compromissos 
que exijam decisões importantes, 
abrir algum negócio e dar início a 
relacionamento que seja duradouro. 
Possíveis reviravoltas em qualquer 
situação farão prevalecer o futuro, 
a renovação. Dê atenção aos negó-
cios, visando ganhar mais dinheiro. 
10/410 – Azul.

Aguarde, depois do aniversário não 
haverá mais a dúvida, aumentando 
ainda mais a certeza do que deseja 
no novo ano astral. Fique perto das 
pessoas a quem ame e respeite. A 
noite pode ser um pouco tensa, pois 
poderá acessar emoções pesadas que 
ainda não foram bem processadas.  
24/724 – Amarelo.

Esta terça sendo um dia guerreiro é 
ótima para agir e mudar as emoções 
para viver um verdadeiro clima de 
festas. Ao falar refl ita antes para não 
se arrepender depois. Mantenha um 
clima de otimismo. Cuide melhor 
da saúde neste fi nal de ano, e faça 
viagens de lazer. 38/338 - Azul. 

A atividade social e os negócios em 
andamento irão trazer satisfação e 
equilíbrio. Se surgir algum imprevis-
to nestes últimos dias de 2017, virão 
às soluções em breve depois que o 
ano novo começar. Por isso não se 
afobe e aguarde o momento certo 
para resolver tudo. 96/796 – Verde.

De manhã a Lua em Câncer em bom 
aspecto com Netuno deixa mais 
empáticos e compreensivo. A tarde 
deve ser de generosidade. Evite 
aumentar suas dívidas com gastos 
a mais e viagens não programadas. 
O contato da Lua com Plutão possi-
bilita eliminar padrões destrutivos. 
91/391 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Crispina, Santo 
Anastácio, São Dalmácio, São Nicécio, e Dia do Anjo Micael, cuja virtude 
é a fé. Dia do Voluntário. Hoje aniversaria o cantor e pianista Little 
Richard que faz 85 anos, o tenor espanhol José Carreras que nasceu 
em 1946, cantora Ângela Rô Ro que chega aos 68 anos e a atriz carioca 
Danielle Winits que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é inteligente, inquieto, otimista, 
determinado quer alcançar o sucesso através do conhecimento e força 
de vontade. É também inteligente, liberal, impaciente. Mas precisa de 
estímulos mentais constantes, mudanças e novos horizontes. Gosta 
de viver a de forma intensa aprecia os esportes até radicais, buscando 
atividades às vezes arriscadas. Tem interesse pela comunidade e pela 
política. Pode ser tenso quando as coisas não caminham no seu ritmo. 
Precisam ter cuidado sempre com traições, falsas notícias e maledicências.

Dicionário dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e 
vida longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, 
separação ou afastamento do marido. Corta-los cui-
dado com seus inimigos, tê-los nos pés e nas mãos, 
sorte no jogo durante sete dias. Números de sorte:  
08, 21, 35, 41, 69 e 86.

Simpatias que funcionam
Fim das brigas: Pegue duas gemas de ovo, papel 
branco, pires branco e mel. Coloque as gemas no 
pires, escreva o seu nome e o da pessoa amada num 
papel branco, coloque também no pires e cubra 
com mel. Deixe durante sete dias em um canto de 
sua casa e depois jogue tudo em um jardim ou em 
água corrente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PPVP
ROTADEFUGA

COLOSTROUP
MICOSDCAE
ATABACAXI

UNICAADONIS
CANINDEAND
EGNAIMIR

ACREERORAIMA
EMUBOLOM
GRESIDEIA

PITORESCOT
OIAQUISI

ENEMUALEC
ATELIEELO
LEUCOCITOS

Trajeto de 
emergência
em edifícios
em perigo

Mau, em
inglês

Apelido do
autor de
"Sampa"
(Mús.)

Fruta do
drinque

piña
colada

A filha
herdeira
de todos
os bens

Polo
cearense

de turismo
religioso

Moeda
comum à
França e
à Lituânia

Bondade
de ânimo
para com
alguém

Elemento
químico

essencial
à tireoide

Enrique
Iglesias,
cantor

espanhol
Trocar

uma (?):
conversar

(pop.)

(?) verde,
certifi-
cação

ambiental

(?) Bald-
win, ator
que imita 
Trump (TV)

Local de
trabalho
do artista
plástico

Glóbulos
atacados
pelo HIV
(Fisiol.)

E, em
inglês

Traço do
malandro

Desafios profissionais de atores
de comédia, como o de Steve

Carell, em "Pequena Miss
Sunshine" "Parente" do quati

Real
Dalton

Trevisan,
escritor

(?) Quatro,
cidade (MG)

Pedaço 
de vela

Prática mesquinha no
Congresso Nacional

Classificação literária
de "Inocência"

Vexames
(gíria)

O primeiro
leite da
mãe,

depois
do parto

Ave aus-
traliana

O estado
mais oci-
dental e o
mais se-
tentrional
do Brasil

Inusitado
Meio de a-
cesso a u-
niversidades

Para cima,
em inglês

Cadeia
(pop.)

Paixão de
Afrodite
(Mit.)

Acalentar

Doce de a- 
niversários
Subdivisão

do éon
Cabeça 
de gado

Rio
paulista

Silício
(símbolo)

Deixar, 
em inglês

Pronome
favorito do 
possessivo

Neste
lugar

Evaristo
Costa,

jornalista
União (fig.)

2/up. 3/and — bad — let. 6/ateliê. 7/malícia. 8/colostro. 10/leucócitos — rota de fuga. 16/papéis dramáticos.
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“Vozes”

“Vozes” é um espetáculo teatral inédito, de suspense 
a comédia, aonde reúne o gênero de fi lme noir e o qua-
drinho. A peça conta a estória de Alberto, um detetive 
policial, que está ganhando destaque na mídia por ter 
muitos casos resolvidos. O que ninguém imagina é que 
o segredo do seu sucesso é que ele vê e ouve espíritos. 
Até que um dia ele se depara com um crime num famo-
so show de variedades. A cantora principal do show é 
encontrada morta no seu camarim. Quando o detetive 
Alberto começa a investigar este assassinato ele nem 
imagina que este pode ser o caso mais importante da sua 
carreira.Com Diego Becker, André Pateta, Clara Lyrio e 
Wagner Galvão.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141.
Quartas e quintas às 21h.Ingresso: R$ 50. Até 14/12. 

Natal  
Um coral de Natal com cantos de diferentes 

credos, religiões e fi losofi as espiritualistas, 
interpretados com diversos instrumentos 
musicais. Em síntese esta é a proposta do 
evento “Festa do Sol”, que o grupo Coro 

Cântaro, sob regência de Elisabet Just rea-
liza.  Neste concerto, as vozes femininas do 
Coro Cântaro, acompanhadas por violoncelo, 
piano elétrico, fl auta transversal e instru-
mentos de percussão, trazem cantos pagãos, 
cristãos, judaicos, islâmicos, budistas, hin-
duístas, indígenas e de divindades africanas, 

abraçando diversas linhas espiritualistas e 
propondo um Natal para todos. Coro Cântaro 
é um  coro de vozes femininas nascido em 
2015, constituído de cantoras amadoras.

Serviço: Livraria NoveSete, R. França Pinto, 97, Vila 
Mariana. Tel. 5573-7889. Sábado (9), às16h. Ingressos: R$ 
35, para crianças de até 10 anos, entrada franca. 

Guerra e mulheres
A narrativa ofi cial das guerras é masculina. Na imensa maio-

ria dos casos, conhecemos a história através de depoimentos 
de homens, sejam eles soldados, comandantes, capitães, 
presidentes ou historiadores. Recém-premiada com o Nobel 
de Literatura, a escritora bielorrussa Svetlana Alexievich en-
trevistou centenas de mulheres que sobreviveram à Segunda 
Guerra e transformou os relatos no premiado livro ‘A Guerra 
Não Tem Rosto de Mulher’.Com Carolyna Aguiar, Luisa Thiré 
e Priscilla Rozenbaum.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, Higienópolis, tel. 3662-7232. Sextas e sábados 
às 21h, domingos às18h. Ingressos: de R$50 a R$ 60. Até 17/12.

Carolyna Aguiar, Luisa Thiré e Priscilla Rozenbaum.

AVOA! Núcleo Artístico.

“Solos de Rua 
- Atamento 2: 
Anunciação” é uma 
ação artística e urbana 
do ...AVOA! Núcleo 
Artístico, dirigida por 
Luciana Bortoletto

A montagem não está 
nos palcos italianos, 
em teatros, em salas de 

espetáculos. Está nas ruas do 
centro de São Paulo. Mais pre-
cisamente na confl uência das 
ruas XV de Novembro e Rua do 
Tesouro. O público que passa e 
os muitos que param  assistem 
a uma intervenção cênica, ur-
bana, artística e... Inquietadora. 
É característica do grupo, que 
completou dez anos de estra-
da em 2016, estar nas ruas, 
dançar nas ruas, se misturar 
às pessoas e coisas da rua. Aos 
que passam e aos que assistem, 
fi ca a incerteza e a dúvida do 
que estão presenciando. Com 
Edi Cardoso, Luciana Borto-
letto, Izabel Martinelli, Mônica 
Caldeira, Rodrigo Rodrigues

“Solos de Rua - Atamento 2: Anunciação”
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Provocadores convidados: Érika 
Moura, Fabrice Ramalingom, 
Luis Louis, Robson Lourenço, 
Rogério Tarifa e Valéria Cano 
Bravi. Músicos convidados: 

Daniel Arruda Van Ham (Per-
cussão), Fernando Ruggiero 
Goldenberg (Trompete), João 
Batista di Brito (Sax) e Luciana 
Bortoletto (Zabumba). 

Serviço: Início na Rua XV de Novembro, 
esquina com a Rua do Tesouro, centro de 
São Paulo – Referências de localização: 
próximo à Estação de Metrô Sé e Pátio do 
Colégio. De quarta (6) a sexta (8) às 15h30. 
Entrada franca.

Comédia
Divulgação

Libere o Passado
É o momento de terminar com ele e liberá-lo. Não continue 
olhando para trás, pois, então, você não vê as oportunidades 
que estão em seu agora. Não há nada a corrigir, nada a reviver 
e não há necessidade de continuar com isto. É quando você 
começa a ver as coisas de forma diferente que a sua vida co-
meça a mudar, e está na hora...

Cada parte de sua vida se revelou de forma adequada. Sabemos 
que nem sempre é fácil de entender, então, não tente. Você 
terá o seu momento de “Ah” quando for a hora certa e até, 
então, apenas, deixe-o ir. Mantenha as lembranças felizes para 
aqueles momentos de lembranças, mas libere o resto. Tenha 
a sensação de paz que entra em seu ser, enquanto você sim-
plesmente libera tudo e apenas seja. Está feito… deixe-o ir.

O pensamento para hoje é: Assim que você se perceber olhan-
do para o passado com menos amor, deixe-o ir. É o momento 
de acabar com isto, para que você possa continuar a viver a 
sua vida.

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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