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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 vigésimo sexto dia da lunação. Pela manhã a Lua forma um bom aspecto com Saturno que dá foco e 

muita objetividade e logo em seguida, às 10h28 fi ca fora de curso até ingressar em Escorpião exatamente ao meio-

dia. Por isso vai deixar o astral mais carregado, mas também propício à cura nesta semana de Lua Minguante, em 

que será mais fácil livrar-se dos males de saúde encerramento a lunação de Escorpião. No fi nal da tarde e início 

da noite, a Lua em conjunção com Marte nos deixa mais agressivos e assertivos. 
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Olhe para as possibilidades que a 
vida lhe oferece neste próximo ano.  
Mas sem uma atitude objetiva será 
mais difícil conseguir o sucesso. É 
preciso unir pessoas para alcançar 
uma conquista. Cuidado com o 
humor alterado, a melancolia e o 
sentimentalismo.  77/477 – Branco.

É preciso se aprofundar nas questões 
pessoais, mantendo as emoções sobe 
controle. Com o Sol transitando em 
Sagitário, vive uma boa relação na 
vida conjugal e sexual. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas poderão 
resolver impasses e desfazer mal-en-
tendidos.  99/499 – Azul.

Pode ser que certas dúvidas ainda 
tragam perturbações e isso descon-
trole seu emocional. Mercúrio ajuda 
no desembaraçando de papeladas 
e leva a resolver situações. Melhor 
período para terminar tarefas e 
projetos com a Lua em Libra pela 
manhã na fase minguante. 98/498 
– Amarelo.

Pela manhã a Lua forma um bom 
aspecto com Saturno que dá foco e 
muita objetividade e logo em segui-
da, às 10h28 fi ca fora de curso até 
ingressar em Escorpião exatamente 
ao meio-dia. Não se afaste dos seus 
ideais, mas aproveite boas oportuni-
dades que irão surgir. 54/354 – Azul.

Nesta quarta o astral mais carrega-
do, ajuda a se livrar dos males de 
saúde encerramento a lunação de 
Escorpião. Os assuntos de trabalho 
o preocupam, mas antes de irritar-
se, veja se a situação de agora não 
pode se tornar favorável mais tarde. 
55/455 – Amarelo.

As relações sociais fi cam fortes de 
manhã com a Lua transitando em 
Libra e isso pode acabar levado a 
uma nova relação sentimental. Irá 
melhorar a situação material ao 
receber um dinheiro. Dedique-se 
a atividades novas e contatos com 
pessoas a quem sensibilize. 56/456 
– Verde.

Bons lucros e êxito podem chegar 
através do trabalho que realiza no 
momento. Podem se abrir novos 
caminhos para uma nova socieda-
de, uma parceria ou nova união de 
trabalho. Atitudes diplomáticas e 
equilibradas poderão resolver im-
passes e desfazer mal-entendidos. 
89/689 – Verde.

É mais fácil contarmos com a cola-
boração das pessoas de manhã, com 
a Lua em Libra. Aqui, tudo deve ser 
muito equilibrado. No próximo ano, 
de Júpiter poderá ganhar mais di-
nheiro, mas use o idealismo. Procure 
adaptar-se a situações novas que 
virão na relação intima e sexual. 
54/354 – Azul. 

Com o humor alterado e maior sus-
cetibilidade estará mais julgador e 
poderá sentir-se insultado por muito 
pouco. O poder de organização das 
situações é que fará tudo melhorar. 
Dedique-se a encontrar soluções 
para sua vida e das pessoas que ama. 
92/492 – Branco.

Tenha calma diante de tensões pois 
vai começar a fase mais delicada do 
ano. Se tiver alguém ao lado terá 
tranquilidade nas relações. Controle 
as emoções para não ser levado a 
certo desequilíbrio emocional. Ati-
tudes possessivas provocam crises 
no amor, evite-as. 52/152 – cinza.

Movimentada vida social e chance 
de conquistar novas amizades. 
Quarta-feira de harmonia e sen-
timento de integração propicia 
melhores sentimentos em relação 
aos dias anteriores. Grande vigor 
e disposição para realizar viagens, 
tirar férias e fazer caminhadas e 
passeios. 32/832 – Branco.

Encerre situações materiais, sem 
forçar nada. A presença da Lua em 
seu signo ainda de manhã ajuda a 
ver o outro lado de uma situação. 
Se enfrentar difi culdade mantenha 
as emoções sobe controle, logo 
tudo ir se acalmar. Uma nova etapa 
começará na carreira profi ssional no 
ano que vem. 57/457 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 13 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Luzia -protetora dos 
olhos, Santa Otília, Santo Orestes, São Marimoni, e Dia do Anjo Daniel, 
cuja virtude é o trabalho. Dia do Ótico, Dia do Defi ciente Visual, 

Dia do Marinheiro, Dia do Pedreiro e Dia do Lapidador. Hoje é 
aniversário da escritora e poetisa mineira Adélia Prado que nasceu faz 82 
anos, a atriz paranaense Isadora Ribeiro que nasceu em 1964, o ator Jamie 
Foxx que faz 50 anos e a cantora e vocalista Amy Lee nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é sempre muito eloquente e gosta 
da literatura. Entusiástico, criativo, otimista e muito talentoso. Mesmo 
que tenha uma natureza inquieta o desejo pela estabilidade indica que 
é preciso ser prático e objetivo. Diante de indecisões deve usar sua 
intuição para encontrar o caminho certo. Suas esperanças sempre são 
renovadas, possuindo grande alegria de viver. Age por impulsos e isso 
pode torná-lo indisciplinado e criar situações embaraçosas em sua vida. 
Precisa decidir o que quer para conseguir a suas metas.

Dicionário dos sonhos
BARBA – Se for uma barba normal está sempre rela-
cionada a riquezas, melhoria e prosperidade. Grande 
demais, indica que seus projetos não se realizarão. 
Barba escura, preta é riqueza. Branca, solução favo-
rável de seus projetos. Fazer a barba é aviso de um 
negócio inesperado. Barba cheia é riqueza. Corta-la 
é sinal de sorte durante três dias. Números de sorte: 
09, 12, 18, 35, 43 e 88.

Simpatias que funcionam
Uma vida de saúde em 2018: No fi nal deste ano 
não podemos nos esquecer da saúde, não é mesmo? 
Para que 2018 seja um ano repleto de saúde e livre de 
qualquer negatividade, você vai precisar dos seguintes 
ingredientes: – 1 pau de canela – 1 folha de louro – 5 
lascas de gengibre – 10 folhas de hortelã. Misture todos 
os ingredientes em 500 ml de água quente e deixe 
em infusão. Depois de 10 minutos, coe e beba tudo. 
Faça isso antes de sair para curtir à beça o réveillon, 
para que 2018 será um ano muito saudável!
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Amelinha

Há pouco tempo a cantora e compositora Amelinha 
lançou o álbum, “De Primeira Grandeza - As Canções 
de Belchior” (Deck). O disco é uma homenagem ao 
conterrâneo e amigo Belchior, no qual ela interpreta 
canções dele como “A Palo Seco”, “Alucinação”, “Pa-
ralelas” e “Mucuripe”.  Neste show além das canções 
do disco, no repertório estão alguns de seus grandes 
sucessos, como “Frevo Mulher”, “Foi Deus Quem fez 
você”, “Galope Rasante” e “Mulher Nova Bonita e 
Carinhosa”. Amelinha será acompanhada da banda 
formada por Julio Brow (violão e guitarra), Estevan 
Sincovitz (baixo), Ricardo Prado (teclado e acordeon) 
e Caio Lopes (bateria).

 
Serviço: Sesc 24 de Maio, R. 24 de Maio, 109,  Centro, tel. 3350-6300. Quinta 

(14) às 18h e 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Coral La Cappella Divina.

Natal
De 13 a 16 de dezembro acon-

tece a apresentação do Coral La 
Cappella Divina que interpretará 
canções natalinas. No repertório 
o coral cantará desde canções de 
Natal tradicionais em português e 
outros idiomas, bem como obras 
de grandes compositores, Haendel, 
Bach, Fauré, Mozart e Vivaldi. A 
regência é do maestro Sergio As-
sumpção. O coro, formado por 20 
antores, apresentará a cappella ou 
com acompanhamento de um piano 
eletrônico. O Coral La Cappella 
Divina é formado por 6 sopranos, 
6 contraltos, 4 tenores, 4 baixos e 
um pianista acompanhador.

 
Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. 

Álvares Penteado, 112,  Centro, tel. 3113-3651. 
De hoje (13) a sábado (16) às 12h30 e 19h. 
Entrada franca.

Com seu quarto 
álbum de estúdio 
recém-lançado, “Beijo 
Estranho”, o Vanguart 
segue na estrada com 
seu novo show

O novo trabalho mostra 
maior pluralidade den-
tro do próprio cancio-

neiro da banda, abrindo um 
leque poético e musical. No 
repertório do show estão as 
11 canções do disco, assinadas 
por Reginaldo Lincoln (voz e 
baixo) e Helio Flanders (voz, 
violão e piano), e alguns suces-
sos dos trabalhos anteriores. A 
sonoridade mais elaborada de 
“Beijo Estranho” transita por 
folks à la Smiths (“Eu Preciso 
de Você” e “Felicidades”), acid 
rock (“Beijo Estranho”), hi-
ppie-glam (“Todas As Cores”) 
e até os contornos soturnos da 
noite paulistana em “Quando 
Eu Cheguei Na Cidade”. Se os 
dois álbuns anteriores, “Boa 
Parte de Mim Vai Embora” 
(Deck/2011) e “Muito Mais 
que o Amor” (Deck/2013) po-
dem ser vistos como opostos, 

Vanguart.

“Beijo Estranho”

Fe
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um mais melancólico e outro 
mais solar, respectivamente, 
nesse eles encontram o equi-
líbrio. Ainda que as poesias 
de cada música tragam muito 
sentimento, esse é tratado com 

mais realidade. O grupo, forma-
do por Reginaldo, Helio, David 
Dafré (guitarras e bandolins) e 
Fernanda Kostchak (violinos), 
sobe ao palco acompanhado do 
tecladista Julio Nganga e do 

baterista Loco Sosa.

Serviço: Teatro Mars, R. João Passala-
cqua, 80, Bela Vista. Sábado (16) às 19h. 
Ingressos: R$ 160 e R$ 80 (meia). Meia-en-
trada válida com carteirinha de estudante 
ou com a doação de 1 kg. 

MPB
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Afi rmações poderosas de Louise Hay:
 1) “O ponto de poder está sempre no momento presente.”
 2) “Se eu quiser acreditar que a vida é solitária e que ninguém me 

ama, é isto o que irei encontrar no meu mundo.”
 3) “Somos responsáveis por todas as nossas experiências.”
 4) “Lembre-se, na vasta infi nidade da vida, tudo é perfeito e com-

pleto... e você também.”
 5) “Se a sua mãe ou o seu pai não souberam como se amar, seria 

impossível que o ensinassem a amar a si mesmo. Eles fi zeram 
o melhor que podiam com o que tinham aprendido quando 
crianças.”

 6) “Se estivermos dispostos a fazer um trabalho mental, quase tudo 
poderá ser curado.”

 7) “É essencial que deixemos de nos preocupar com o dinheiro e 
deixemos de lado o ressentimento com as nossas contas.”

 8) “O Amor é a grande cura milagrosa. Amar nossas obras faz mi-
lagres em nossas vidas.”

 9) “Todo pensamento que temos cria o nosso futuro.”
 10) ”Estou no lugar certo, no momento certo, fazendo o que é certo.”
 11) “Não conserto problemas. Eu conserto o meu pensamento. Então, 

os problemas se consertam.”


