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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 quinta, o primeiro dia da lunação é ótimo para as relações sociais e os novos contatos. Lua em harmonia com Júpi-
ter aumenta o otimismo e que deve ser usado na medida para equilibrar as emoções. O início da manhã pode ser mais 
tenso. A Lua em conjunção com Saturno aconselha foco, disciplina e responsabilidade. Podemos nos sentir cobrados e 
pessimistas, mas também será fundamental se manter conectado à realidade, já que a noite pode ser mais pesada. No 
início da tarde a Lua em harmonia com Urano provoca alguma novidade ou uma boa ideia. A noite ótima para relaxar. 
O Sol em mau aspecto com Netuno torna todos mais sensíveis e vulneráveis. Melhor será aceitar e encarar a realidade.
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Tenha calma para evitar desentendi-
mento com alguém. Pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
ou encontrar muita harmonia, vai 
depende de sua atitude. De tarde 
mantenha o bom astral para soluções 
fi nanceiras. À noite agitada sujeita 
a novidades e falta de sono. 82/482 
– Vermelho.

Determinação, sensualidade e mui-
to calor humano nos relacionamen-
tos. As crises devem ser superadas 
com coragem e uma atitude austera, 
ainda mais as fi nanceiras. Melhore a 
organização de sua vida para evitar 
os desperdícios. Saia da rotina e 
divirta-se à noite que promete ser 
agitada. 77/377 – Azul.

Sol em mau aspecto com Netuno 
torna todos mais sensíveis e vulne-
ráveis. Melhor será aceitar e encarar 
a realidade. Mercúrio em Sagitário 
dificultando as comunicações e 
provocando enganos através de 
palavras dúbias. As suas atitudes 
que tomar atraem ou afastam as 
pessoas. 68/168 – Cinza

A Lua na fase Nova facilita negocia-
ções. Esta quarta não é boa à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar desentendimentos por 
pontos de vista divergentes. Brigas 
e rompimentos devem ser evitados 
com o uso do bom senso e da con-
ciliação. 72/372 – Branco.

É bom ter cuidado nas dívidas de muito 
valor, que não devem ser as-sumidas. 
Terá defi nição dos rumos que sua vida 
deve tomar no ano que vem vindo. 
Liberalidade demais pode causar 
problemas, cuidado. Use de habilidade 
ao tratar com as pessoas nesta metade 
de semana. 86/886 – Amarelo.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar as 
emoções. O início da manhã pode 
ser mais tenso. Evite alimentar 
desejo que não poderá realizar no 
momento. As emoções fi cam mais 
fortes no fi nal do dia e isso pode levar 
a ressentimentos. 61/261 – Verde.

Através da organização e de uma 
maneira mais direta de agir pode 
ganhar mais dinheiro. A situação 
melhora ainda mais nesta quarta 
com o Sol na casa dois, a casa do 
dinheiro. Um dinheiro atrasado ou 
devido deverá chegar no próximo 
mês ainda com o Sol em Sagitário. 
54/754 – Lilás.

Lua em harmonia com Júpiter au-
menta o otimismo e que deve ser 
usado na medida para equilibrar 
as emoções. Pela manhã haverá 
maior inspiração e ao fi nal da tarde, 
nervosismo devido a imprevistos 
e situações inesperadas. Um novo 
ciclo de vida dará maior motivação. 
71/171 – Branco.

A Lua em conjunção com Saturno 
aconselha foco, disciplina e res-
ponsa-bilidade. O período é bom 
para tratar da saúde e programar 
as viagens. Aproveite para progra-
mar o que fazer neste fi nal de ano, 
sem alterar demais a rotina antes 
do aniversário. 92/592 – Marrom.

É melhor pensar bem melhor antes 
de agir, prestando atenção aos de-
talhes nesta metade de semana. 
Irá demonstrar os sentimentos de 
amor e amizade, melhorando suas 
relações ao agir de forma mais 
racional e orga-nizada. Dedique-
se ao seu trabalho. 43/543 – Azul.

Aumenta o interesse por ativida-
des inovadoras que tendem a me-
lhorar os seus ganhos neste fi nal 
de ano. Pode alcançar uma posição 
fi nancei-ra melhor com negócios 
e trabalho temporário. Use a sua 
criatividade para melhorar a vida 
no novo ano de 2017 que vem vindo 
aí. 67/167 – Amarelo.

Muita afetividade garantirá bons 
momentos íntimos intensifi cando 
a relação sexual. Facilidade para 
expressar os sentimentos às pes-
soas e dizer dos seus sentimentos 
às pessoas que ama. Faça isso de 
forma mais racional para que con-
siga tomar uma decisão defi nitiva. 
78/778 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 30 de Novembro de 2016. Dia de Santa Maura, Santo 
André Apóstolo, São Troiano, Santa Justina, São Zózimo, e Dia do 
Anjo Aniel, cuja virtude é a vitória. Dia do Cinema, Dia do Estatuto da 
Terra, Dia do Patrono, e Dia do Síndico. Hoje aniversaria José Bonifá-
cio de Oliveira Sobrinho, o Boni que faz 82 anos, o técnico de futebol 
Muricy Ramalho que nasceu em 1955, o cantor inglês Billy Idol que 
faz 72 anos, o ator Ben Stiller que nasceu em 1965 e a apresentadora 
Angélica que completa 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau será célebre por seus talentos 
e ideias. Criativo, versátil com capacidade de comunicação, você tem 
uma personalidade animada. A sua grande necessidade de amor e ex
-pressão faz com que nem sempre seja perceptível às outras pessoas. 
Obtém vitória em situações difíceis e alcança sempre a harmonia entre 
pessoas de personalidade diferente. Possuem o domínio das ciências, 
artes e a inspiração através de facilidade para a meditação. No lado 
negativo aparecem os charlatães e os espíritos perversos aqueles que 
querem enganar as pessoas.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias. 
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso. 
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos. 
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50.

Simpatias que funcionam
Para conquistar a pessoa amada: No primeiro sá
-bado do mês, coloque em 2 litros de água as pétalas 
de duas rosas vermelhas bem bonitas, um pouco de 
mel e canela em pó, e deixe ferver. Depois de fria, 
derrame essa água do pescoço para baixo logo após 
tomar um banho caprichado. Enrole as pétalas que 
sobrarem em um papel cor-de-rosa com o nome da 
pessoa que quer conquistar e enterre em um vaso 
florido.
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Lívia Mattos

A cantora e 
acordeonista Livia 
Mattos apresenta o 
seu primeiro trabalho 
solo “Vinha da Ida”.

Com trajetória peculiar, 
a artista vem cons-
truindo o seu caminho 

na música de forma sólida 
e diversa: como sanfoneira 
da banda de Chico César; 
circulando com seu trabalho 
autoral em festivais como 
Akorden Festival Wien, na 
Áustria, e “Accordions Arou-
nd The Wolrd, em NYC; como 
solista convidada da Orques-
tra Sinfônica da Bahia; como 
participante selecionada pelo 
programa OneBeat , nos EUA; 
com experiências de shows 
em grandes festas de rua, 
como Carnaval e São João; 
além da vasta experiência de 
criação da interface música/
cena. O álbum é composto por 
dez canções autorais, sendo 
duas em parceria com o acor-
deonista franco-português 
Loïc Cordeone – que participa 
da faixa “Vou lá” - e uma com 

Nota- musical
A cantora e compositora 

Roberta Campos lança seu 
novo clipe. O vídeo é da música 
“Abrigo” , sucesso da mineira 
na trilha da novela “O Outro 
Lado do Paraíso” (Globo). 
As imagens foram gravadas 
no Rio de Janeiro com dire-
ção geral e roteiro de Bruno 
Bennec. Em clima lúdico, 
ela aparece em diferentes 
tamanhos, sempre sozinha e 
interpretando a canção in-
trospectiva.  Roberta Campos 
é nacionalmente conhecida 
por sucessos como “Varrendo 
a Lua”, “Mundo Inteiro”, “De 
Janeiro a Janeiro” e “Minha 
Felicidade”, essa última tema 
de abertura da novela “Sol 
Nascente” (Globo). (www.
youtube.com/watch?v=meR-
bMxfxCvM).

O sertanejo Rafael Yared sobe ao palco para apresentar 
seu EP, lançado recentemente que leva seu nome, Ra-
fael Yared, a grande aposta é para a canção “De Copo 
em Copo”, um modão romântico com arranjo moderno 
que colocará todos os fãs para dançar. “Este é o meu 
sexto CD e vem com a produção musical de Guto Graça 
Mello. O resultado fi cou excelente”, comenta o artista. 
O mú sico começ ou sua carreira aos doze anos de idade 
e, desde entã o, é  apaixonado pela mú sica sertaneja. “O 
sertanejo faz parte da minha histó ria e fazer o que amo 
nã o poderia ser melhor. So tenho a agradecer quem me 
acompanha e curte o meu trabalho”, comemora Rafael 
que, em referê ncia aos seus Hits “Cheiro Meu” e “Me-
xendo”, afi rma que vai emocionar e colocar o Brasil para 
“mexer”. Para o repertório do show do dia 30, além das 
canções citadas acima, Rafael Yared tocará também “Nem 
Para Te Trair Eu Presto”, “Ela Não É Você”, “Overdose 
de Prazer”, “Bandoleira”, entre outras. 

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca. 
Hoje (30) às 00h30. Ingressos: Pista Feminino: R$ 30 e Pista Masculino: R$ 50.

Sanfoneira
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o guitarrista Jurandir Santana 
– que fez a direção musical das 
faixas trabalhadas com músicos 
na Bahia. Participam também 
do disco artistas que fi zeram 
parte da caminhada da sanfo-
neira: Chico César, com quem 

continua tocando; Toninho 
Ferragutti, amigo e mestre; e Zé 
Manoel, que foi sua aproximação 
mais forte recentemente, com o 
qual montou um show conjunto. 
Na ocasião, Lívia Mattos recebe 
Chico César. Juntos, Lívia e 

Chico celebram uma parceria 
de longas datas.

Serviço: Estrella Galicia Estação Rio 
Verde (antigo Centro Cultural Rio Verde), 
Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros, tel. 
3459-5321. Sexta (01) às 21h. Ingressos: 
R$12,50 à R$ 25.

Lançamento

Rafael Yared

Divulgação

Deseje
Neste dia de sua vida querido(a) amigo(a), acredito que Deus 

quer que você saiba...... Que o desejo é uma força poderosa 
que pode ser usada para fazer as coisas acontecerem. Mas não 
confunda desejo com expectativa, ou com necessidade. O desejo 
tem uma qualidade inteiramente diferente. Você pode desejar 
algo que não precisa nem exige ter. Essa pequena diferença 
faz tudo funcionar. Essa pequena diferença é o grande truque. 
Deseje, não Exija. Desejar impulsiona. Exigir força. A vida não 
é para ser forçada, mas ela pode ser seduzida... Qualquer um 
ou qualquer coisa que você esteja tentando forçar hoje, pare. 
Simplesmente... volte para o algodão suave do desejo.

Amor, seu amigo.
Neale Donald Walsch.

Arte
 
A  exposição “Antes e Depois da Imagem – Um 

Olhar Sobre a Abstração Geométrica no Acervo 
Houssein Jarouche”, estreia no próximo dia 
01/12 e, é composta por 24 obras de Ann Hamil-
ton, Ed Ruscha, Frank Stella, Iran do Espírito 
Santo, Ivan Serpa, Judith Lauand, Luiz Zerbini, 
Max Bill, Rodrigo Torre. A mostra sinaliza um 
olhar histórico que ultrapassa o movimento 
pop art, do qual é composta a maior parte do 
acervo do galerista, dando destaque à produção 
de caráter construtivo e abstrato-geométrico. 
Tendo surgido após o auge do expressionismo 
abstrato, a pop art utiliza a sociedade de con-
sumo do pós-guerra como crítica e, por vezes, 
ironia. Período: 1º de dezembro de 2017 a 27 
de janeiro de 2018 

Serviço: Galeria Houssein Jarouche, R. Estados Unidos, 2.205  
Jardim América, tel. 3061-0690 . Terça a sexta das 10 às 19h e aos 
sábados das 10 às 17h. Entrada franca. Até 27/01. 


