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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 vigésimo quinto dia da lunação. Lua em bom aspecto com Vênus deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a estética, mas de tarde a Lua em aspecto negativo com Plutão pode trazer im-
previstos, gerar crises e disputas de poder. No fi nal da tarde e à noite será possível recuperar as energias. A Lua 
faz bons aspectos com o Sol e Mercúrio que trazem clareza e vitalidade. O Sol em conjunção com Mercúrio que 
está retrógrado permite fazer boas análises e traz esclarecimento, mas o início da madrugada de quarta pode ser 
agitado com o aspecto difícil entre a Lua e Urano que pode atrapalhar o sono. 
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Lua em bom aspecto com Vênus 
deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a 
estética. Controle seus impulsos e 
use o seu lado criativo e inventivo 
neste seu dia favorável da semana. 
Aos poucos conseguirá o que aquilo 
que deseja o ano que vem. 95/495 
– Branco.

A Lua plena em Libra facilita os en-
contros sociais. Seja prático e direto 
para que tudo fl ua muito bem nesta 
semana. Tenha atenção com o que 
diz respeito ao seu relacionamento 
afetivo. O seu afeto quente e envol-
vente torna as pessoas mais felizes. 
09/309 – Azul.

A Lua faz bons aspectos com o Sol 
e Mercúrio que trazem clareza e 
vitalidade.. Bom gosto pelas artes, 
pela música, pela poesia e pelo teatro 
se faz intenso e requintado. Acredite 
sem ajuda você pode muito pouco 
nesta terça, precisa dos outros para 
alcançar o que deseja neste fi nal de 
ano. 51/751 – Amarelo.

Evite prometer mais do que possa 
cumprir neste fi nal de ano, pois 
isso trará difi culdade na relação 
com as pessoas. A tarde a Lua em 
aspecto negativo com Plutão pode 
trazer imprevistos, gerar crises e 
disputas de poder.  E isso tende a 
assumir proporções exageradas. 
77/477 – Branco.

O ano que se aproxima trará novida-
des na vida social e afetiva e o tornará 
mais feliz. Saia da rotina nestes dias 
faça viagens curtas que serão felizes 
e proveitosas. O Sol em conjunção 
com Mercúrio que está retrógrado 
permite fazer boas análises e traz 
esclarecimento. 64/664 – Amarelo. 

Procure dar mais afeto para a família 
e a pessoa amada e terá momentos 
felizes. A atenção dada às pessoas 
lhe será retribuída em seguida. Com 
a Lua em Libra as pessoas tendem 
a estar mais prestativas e solícitas 
nestes dias que antecedem o Natal.  
66/566– Verde.

Precisa aproveitar este seu dia 
favorável para buscar um contato 
mais próximo com as pessoas que 
conheceu recentemente, abrir-se 
para novidade e novos pensamentos. 
Abra o coração, diga o que sente pela 
pessoa amada ou por pessoa amiga 
que o atraia. 87/987 – Verde. 

De tarde a Lua em aspecto negativo 
com Plutão pode trazer imprevistos, 
gerar crises e disputas de poder. No 
fi nal da tarde e à noite será possível 
recuperar as energias. A Lua faz 
bons aspectos com o Sol e Mercúrio 
dando clareza e vitalidade. Até os 
conselhos serão melhor recebidos. 
67/667 – Azul. 

Será mais feliz quando fi zer aniver-
sário e começar sua melhor fase do 
ano, o novo ano astral. Evite fugir 
dos seus problemas, enfrente-os. 
As soluções começam a chegar, por 
isso acredite, trace metas e tenha 
novos ideais que serão alcançados 
nos próximos meses. 44/344 – Cinza.

Irá melhorar a convivência e se apro-
ximar ainda mais do ambiente. Veja 
se os objetivos profi ssionais estão 
sendo cumpridos. Se não, prepare a 
estratégia e persiga-os até alcançar 
o que quer. O início da madrugada 
pode ser agitado com o aspecto entre 
a Lua e Urano que atrapalha o sono. 
64/664 – Verde.

O Sol em conjunção com Mercúrio 
que está retrógrado permite fazer 
boas análises e traz esclarecimento. 
Lua em bom aspecto com Vênus 
deixa o astral mais leve e facilita 
o contato com a arte, a beleza e a 
estética. Esta é a hora de refl etir, 
analisar e encontrar saída para 
problemas. 89/689 – Azul. 

Está mais sensível e carente de 
romantismo e precisa mostrar isso 
à pessoa intima neste fi nal de ano. 
Com a Lua em seu signo os relaciona-
mentos devem ser francos e realistas. 
Aposte no que traga segurança e 
conforto, evite fi car só no fi nal desta 
terça. 55/755 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 12 dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora de Guada-
lupe (padroeira da América Latina), Dia de São Maxêncio, São Cury 
,São Vicelino, Santa Dionísia e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é 
a inteligência. Hoje aniversaria o apresentador e empresário Sílvio 
Santos que faz 87 anos, o cineasta e jornalista Arnaldo Jabor que 
nasceu em 1940, o piloto Emerson Fittipaldi que chega aos 71 anos 
e a atriz e modelo Adriana Alves nascida em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem boa estrela e consegue 
sucesso devido ao seu espirito de aventura. Sociável, amigável 
sabe combinar negócios com prazer. Criativo, inteligente tem forte 
determinação e é incansável quando busca os seus objetivos. Tam-
bém é ambicioso e idealista, bastante receptivo ao avaliar pessoas 
e situações. Costuma ser bastante franco e pode ser uma pessoa 
difícil de lidar em certos momentos. Procura sempre novos desafi os. 
É sensível e generoso, gosta da literatura, jurisprudência e usando 
a diplomacia pode alcançar sempre seus intentos.

Dicionário dos sonhos
CAMA – De casal é sinal de felicidade do cônjuge. 
Estar deitado com pessoa do sexo oposto, sorte 
no jogo durante três dias. Estar deitado, doenças. 
Ver outra pessoa deitada, união ou casamento 
próximo. Números de sorte:  08, 10, 20, 33 e 54.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, 
papel branco liso e açúcar. Como fazer: faça em 
qualquer dia da lua nova. Escreva três vezes no 
papel o nome completo dele em forma de cruz. 
Jogue uma pitada de açúcar sobre o papel e dobre 
três vezes sem deixar o açúcar cair. Ponha o papel 
dobrado embaixo do pé da cama no lado direito.
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Assassino
que rece-
be ordens
de outrem

Despreza-
do; aban-
donado
(bras.)

A lente pa-
ra perto e 
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"O Livro
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Terreiro
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cereais
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Polinésia Francesa
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nistas que não se-

guem as tendências
da arte do vestuário

Conjunto de
tradições do povo
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o Bar Mitzvah
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organiza-
ção (pop.)

Atleta da
corrida 

de 42 km
(?) Vegas,
a Capital
Mundial 
do Entre-

tenimento,
nos EUA

Mostrar com alarde

Variedade de (?),
atrativo da TV por

assinatura
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MARATONISTA
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TELIEA
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VIRAOSIC

CANAISCOCA
OSTENTAR

3/cot — ilê — sur. 4/teen. 6/coxias — eletro. 7/soturno. 10/desarranjo.
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Comédia e drama
Pinga fogo, com cenas organizadas em quatro capítulos, ilustra a 

estória de personagens criados sob a regência do signo fogo. Frente 
a oportunidades e mudanças, as nuances do espetáculo levam a refl e-
xões do singelo ao obscuro, da palavra à ação. Com uma composição 
forte, a apresentação é capaz de retratar vidas e expor o amargo das 
relações humanas.

Serviço: SESI Vila das Mercês, R. Júlio Felipe Guedes, 138,  Jardim Botucatu, tel.  
2946-8172. Quartas e sextas, às 20h.Entrada franca.Até 27/12.

Espírita
O espetáculo “Entre Amigas” 

de cunho espírita, fala da evolu-
ção do espírito do menino Lizan-
dro, assassinado covardemente. 
Com o auxílio do seu mentor, 
Joseph, ele mostra o significado 
da importância do amor, da paz 
e da amizade, através da história 

das quatro amigas, Bia, Carmem, 
Lia e Nina, a qual está acon-
tecendo no plano físico. Com 
Angel Nathã, Danielle Franco, 
Letícia Di Buono, Sayonnara 
Leandro, Sergio Seixas e Simone 
Candido.

Serviço: Casa, Café e Teatro, R. 13 de 
Maio, 176, Bela Vista, tel. 3159-0546. Sextas 
às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 15/12.

Com locução de 
Christiane Tricerri, que 
contará a história das 
personagens no musical

As cantoras Ellen Nicole, 
Wangora Lins e Keilla Re-
gina, acompanhadas pelos 

músicos Bruno Vieira (violão de 
7 cordas), Lipe Canindé (cava-
quinho), Ivan Mellilo (fl auta), 
Rodrigo Sanches (pandeiro) e 
Parcio Anselmo (percursão), 
passearão pela obra de Chiquinha 
Gonzaga e Nair de Tefé, as irmãs 
Miranda (Carmem e Aurora), Ma-
rília Batista e Araci de Almeida, 
Clementina de Jesus e Jovelina 
Pérola Negra, Elizeth Cardoso, 
Dolores Duran, Clara Nunes e 
Dona Ivone Lara, com a locução 
de Christiane Tricerri, que conta-
rá a história destas personagens 
no musical “Matriarcas do Brasil”.

Local: Teatro Bibi Ferreira, Av. Briga-
deiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Terças às 20h30. Ingresso: R$ 
50. Até 19/12. “Matriarcas do Brasil”. 
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“Matriarcas do Brasil”

Nany People

O show “TsuNany” relata de maneira divertida os 
diversos mal-sucedidos hábitos da vida moderna, como 
a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em 
excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso in-
discriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, 
consequentemente, os hábitos sobre os relacionamentos 
sociais, afetivos e sexuais. Nesse novo solo, a atriz apre-
senta uma personagem que traz o comportamento de uma 
Relatora Social, que expõe assuntos sobre os diversos 
temas e permite o espectador se tornar um observador 
de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea e 
a intensa interação com o público.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. 
Domingo (17) às 20h30. Ingresso: R$ 40. 
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Diferença

Neste dia de sua vida,querido(a) amigo(a), creio que Deus quer que 
você saiba .....QUE A VIDA SE MOVE ATRAVÉS DA SUA FÉ...... 
que você está fazendo a diferença, quer você saiba disso ou não. 
Então não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Você fez isso ontem 
novamente. A maneira como você tocou a vida de alguém ontem 
fez a diferença. E você está sempre fazendo isso, você sabia? Sim, 
sim ... seu sorriso, sua palavra de encorajamento, a sua vontade de 
ser apenas “presente” com o outro, tem tocado as pessoas de mais 
formas do que você imagina. Eu só estou te dizendo isso hoje para 
que você nunca perca a fé. Fé em como a vida está se movendo 
através de você - e como você está se movendo ao longo da vida.
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Os piratas Capitão Pantufa, 
Espadinha e Barnabé passam 
os dias recolhendo o lixo que 
encontram pelos oceanos 
e lembrando das antigas 
batalhas na peça Piratas do 
Caramba”. Numa manhã en-
contram uma misteriosa gar-
rafa que poderá transformar 
suas vidas. Surge um dilema: 

continuar suas vidas pacatas 
ou se arriscar no mar em busca 
do tesouro. Eles decidem por 
novas aventuras. Com Rafael 
Pequeno, Vanessa Bonandi e 
Renato Pitanga.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, Higie-
nópolis, tel. 3823-2323. Sábados e domingos 
às 17h40. Ingresso: R$ 40. Até 25/02.

Cena do infantil “Piratas do Caramba”.

Infantil
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O humorista Evandro Santo, 
em seu show “Eu com vocês” 
não consegue se diferenciar 
da plateia, para ele cada um 
presente ali alimenta suas ins-
pirações, o espetáculo abrange 
um universo de comedia de si 
mesmo, sua história de vida, 
cotidianos comuns a todos e 
relatos dos ali presentes em 
seu show. Baseado na pre-
missa de que “somos todos 
muito interessantes”. Evandro 
brinca consigo mesmo e com 
sua plateia, gerando uma hu-
manização no palco que ele 
defi ne apenas como sendo um 

Stand-up Comedy

Humorista Evandro Santo.

“adereço” para essa divertida 
experiência.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 
176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. Sexta (15) 
às 23h59. Ingresso: R$ 40. Até 22/12.


