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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 sexta, é o quinto dia da lunação. Lua em bom aspecto com Mercúrio que termina a sua retrogradação, 

pode trazer excelentes e luminosas ideias desde a madrugada desta sexta. No início da manhã a Lua forma 

um aspecto difícil com Júpiter que pode provocar exageros emocionais e alguns conflitos no ambiente domés-

tico ou com quem temos mais intimidade. Às 23h52 Mercúrio retoma o movimento direto e a comunicação 

deve voltar a fluir com mais harmonia neste final de ano, tanto na vida social como no ambiente doméstico.
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No início da manhã a Lua forma 
um aspecto difícil com Júpiter que 
pode provocar exageros emocionais 
e alguns confl itos no ambiente do-
méstico. No fi nal da tarde e início da 
noite pode ocorrer distração, melhor 
deixar as coisas importantes para 
depois. 85/485 – Cinza.

De manhã deverá tomar uma atitude 
fi rme e objetiva que no futuro trará 
o resultado tão esperado. O lado 
fi nanceiro terá melhoria através de 
seu desejo de progredir sempre mais. 
Use de força de vontade e dedicação 
reforçando seus vínculos íntimos. 
39/339 – Azul.

O começo do dia é ótimo para plane-
jar algo e envolver-se com pessoas 
de quem você goste convivendo 
mais com elas. Tenha paciência 
com situação mais difícil que se 
resolverá aos poucos neste começo 
de ano. Precisa seguir o rumo que o 
momento indica e manter-se fi rme 
nele. 62/362 – Azul.

Cuide melhor das parcerias, socie-
dade, principalmente do casamento. 
Neste meio de mês, dedique toda sua 
atenção a alguém especial. Evite a 
mágoa por pequenas ofensas. As 
viagens que não sejam necessárias 
devem ser evitadas, faça tudo pla-
nejado. 93/393 – Lilás.

Evite o descaso pela dor e necessi-
dade alheia, procure ajudar. Sendo 
gentil com todas as pessoas com que 
convive verá surgir novos e impor-
tantes relacionamentos. Começa a 
vencer os obstáculos e as difi cul-
dades e realizar novos negócios. 
52/252 – Amarelo.

Fortes emoções podem até mesmo 
abalar um relacionamento amoroso. 
De manhã fi que ao lado de pessoas 
queridas, sendo gentil com elas e 
recebendo a mesma atenção que 
dispensar. A preguiça aumenta a 
noite, é bom não forçar a barra em 
novas situações. 85/585 – Verde.

Mostre-se caloroso, mas evite a posse 
e a passionalidade que pode levá-lo 
a agir sem pensar bem. Analise as 
consequências dos seus atos e pense 
antes de falar ou agir no fi nal do dia. 
De manhã ainda será melhor dedi-
car-se a algum assunto e resolvê-lo. 
29/229 – Vermelho.

Logo poderá melhorar seu conforto 
e o das pessoas que ama. Saiba 
entender o ponto de vista alheio 
mantendo o equilíbrio social e con-
trolando o ciúme. No fi nal da tarde 
todos fi cam mais tensos, a preguiça 
aumenta e a coisas devem ser dei-
xadas para depois. 94/694 – Verde.

O Sol em seu signo ajuda a encontrar 
soluções e a resolver questões pen-
dentes que preocupam. Faça viagens 
programadas e mantenha diálogos 
importantes, usando de dinamismo 
no trabalho irá se elevar depois do 
aniversário. 23/223 – Marrom.

Enfrente os obstáculos e encontrará 
soluções antes mesmo do que ima-
gina. Nesta fase mais delicada evite 
os desejos exagerados. Precisa se 
animar e começar a preparar algo 
novo para colocar em ação depois 
que começar seu novo ano astral logo 
após o aniversário. 26/726 – Azul.

Evite mal-entendido com uma pes-
soa amiga ou com quem trabalha e 
mostre sua dedicação e dinamismo 
naquilo que faz. No fi nal do dia cui-
dado ao falar o que pensa, pois, suas 
palavras serão mal compreendidas. 
Bom momento para conversas e a 
reconciliação. 14/614 – Branco. 

Esta sexta, além de ser seu dia favo-
rável da semana começa ideal para 
dedicar-se a vida amorosa, pois pode 
viver uma paixão intensa e profunda. 
Pode também resolver situações 
pendentes que o incomodem na 
vida material devido à sensibilidade. 
72/472 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 22 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Francisca Xavéria Cabrini, 
São Queremon, São Flaviano, São Floro, e Dia do Anjo Harahel, cuja virtude 
é a coragem.  Hoje aniversaria o ator João Signorelli que nasceu em 1956, o 
ator Eri Johnson que faz 57 anos e a atriz Alinne Moraes que nasceu em 1982. 

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste primeiro dia e grau é orgulhoso, prático 
e altamente intuitivo. Honesto trabalhador, com capacidade para liderar 
tem uma personalidade carismática e profunda capacidade de compre-
ender as pessoas. Reservado, se preocupa com o bem-estar dos outros, 
mas nunca perde o seu jeito desconfi ado e realista. Mostra-se sempre 
muito amável com os amigos e obediente com os familiares. Costuma 
dedicar-se a atividades ligadas a bibliotecas, livrarias e o comércio, 
onde obtém grande sucesso. No lado negativo, no entanto, pode ser 
levado a fraudes e provocar a ruína para os outros ou para si mesmo.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagera-
dos. Sujas, traição. Remenda-las, difi culdades. Calcá-las, 
prejuízos. Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no 
jogo. Ganha-las novas, novos amores. Compra-as, melhoria 
de posição e satisfações íntimas. No pé de outra pessoa, 
ciúmes. Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam
Conquiste um grande amor na noite de reveillon: Se você 
está procurando um novo amor, deve seguir algumas das nossas 
dicas para garantir que seu objetivo será realizado na noite de 
ano novo. Primeiro, comece por utilizar roupa interior novinha 
em folha e, de preferência, cor de rosa para atrair o amor para 
sua vida. Esta é a grande dica da simpatia de ano novo. Por outro 
lado, pode conseguir também uma grande ajuda cumprimentando 
uma pessoa do sexo oposto na hora do brinde de meia noite.  
Se você já tem alguém debaixo de olho, escreve o nome dessa 
pessoa na sola do sapato esquerdo, sete vezes. Assim que bater a 
meia noite, deve bater sete vezes no chão com esse pé, enquanto 
repete o nome da pessoa a cada batida. Se você é casada e quer 
garantir amor durante todo o ano, utilize lençóis novos na cama 
e comece o ano da melhor maneira.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Torneio
do espor-
te de Ber-
nardinho 

Braço, 
em inglês

Dono do
cavalo Pé
de Pano

(TV)

Número
inteiro

indeter-
minado

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Terra, 
em inglês

Reação
típica da
pessoa 

"estourada"

"(?) pêsa-
mes!", pa-
lavras de
consolo

Desprovi- 
do de sen-

so ético

A "casa"
do filósofo
Diógenes

(Ant.)

(?) Gay 
paulistana:
a maior

do mundo

Cerca
viva que

limita
jardins

Classe
(?): verbo 
ou adjetivo

(?) social:
Facebook
ou Twitter
(Inform.)

Grito 
de dor

comum na
topada

Divisão didática da 
Literatura brasileira
Símbolo grego da
beleza masculina

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)

Obra como
"A Viúva
Alegre"

Tipo de empresa que contribui para a
redução da informalidade nos

pequenos
negócios

Situação
benéfica

aos traba-
lhadores,
diminuída

com a
crise eco-

nômica

Tribunal
(p. ext.)

(?) mental:
pode ser
evitado
com o

teste do
pezinho

Mr. (?),
funkeiro
carioca

A chegada
ao topo,
para o

alpinista

As cédulas
brasileiras

A quem 
pertencem
os filhos,
segundo a
tradição 

muçulmana

(?) Abrão,
jornalista
Marcelo
(?), ator

Satélite
(abrev.)
Pequena
fazenda

Cami-
nhava

Brado em
touradas

Chapéu
militar

Arvoredo
frutífero

Armação
de óculos
Cada som
da salva

Obra, em
latim

Ar, em
inglês

Infecção
produzida
por larvas 
de moscas

Avenida
(abrev.)

Tipo de sa-
que (tênis)

3/ace — air — arm. 4/land — opus. 5/berne — catra. 7/opereta.
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Obra de Zico Farina.

A mostra Arquipélago de Zico Farina, é 
um trabalho sobre o isolamento e que usa o 
espaço da exposição como uma metáfora para 
criar um mapa imaginário. A série é composta 
por 13 imagens em tamanhos diferentes e em 
P&B que remetem a ideia de diversas ilhas. 
As imagens são o resultado da observação 
sobre o silêncio da solidão. De acordo com 
o fotógrafo essa forma de apresentar as ima-
gens, fragmentadas,  nos obriga a observá-las 
mais de perto, e essa aproximação serve para 
descobrir em cada uma delas uma poética 
escondida em coisas ordinárias, em simples 
objetos ou paisagens.

Serviço: MIS - Museu da Imagem e do Som, Av. Europa, 
158, Jardins, tel. 2117-4777. De terça a sábado das 10h às 21h 
e aos domingos das 9h às 19h. Entrada franca.

Elefante do zoológico de São Paulo.

Localizado em uma área de 824.529 m² de Mata Atlânti-
ca, o parque aloja nascentes do histórico riacho do Ipiran-
ga, cujas águas formam um lago que acolhe exemplares de 
aves de várias espécies, além de aves migratórias. Assim 
como o lago, a mata abriga animais nativos de vida livre, 
formando maravilhosa fauna paralela. Por meio da exibi-
ção de mais de 3.000 animais, representados por espécies 
de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, o 
Zoológico de São Paulo promove a conscientização do 
público sobre as diversas formas de vida sobre a Terra.

Serviço: Zoológico, Av. Miguel Stefano, 4.241, Água Funda, tel. 5058-0564. De 
segunda a domingo das 9h às 17h. Ingresso: R$ 25.

Lasar Segall - Eternos Caminhantes, 1919. Confi scada do Museu de Dresden, 

participou de várias edições da Exposição de Arte Degenerada.

“Arte degenerada”
No dia 19 de Julho de 1937, 
o governo alemão, liderado 
por Adolf Hitler, inaugurou, na 
cidade de Munique, uma grande 
exposição de arte moderna com 
cerca de 650 obras confi scadas 
dos principais museus públicos 
do país

O título dado à exposição foi “Arte 
Degenerada” e o seu objetivo era 
apresentar exemplos de manifes-

tações artísticas condenadas pelo regime 
nazista. Entre os 112 artistas que tiveram 
obras exibidas naquela ocasião estavam 
Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, Piet Mondrian e Lasar Segall. A 
mostra teve inúmeros desdobramentos no 
Brasil e serviu de orientação para a perse-
guição a artistas modernos que atuavam no 
país durante o período da Segunda Guerra 
Mundial. Esta exposição visa rememorar 
a história de perseguição à arte moderna 
empreendida pelos nazistas e evidenciar o 
impacto que suas ideias tiveram no Brasil. 
A trajetória de Lasar Segall é considerada 
aqui como exemplar porque o artista teve 
cerca de 49 obras confi scadas pelo regime 
nazista, integrou a exposição Arte Dege-
nerada, em 1937, e, além de tudo, sofreu 
ataques, através da imprensa brasileira, 
que o acusavam de produzir obras de carac-
terísticas degeneradas e de ser um agente 
de desagregação da cultura local. Assim, o 
título da exposição - A “arte degenerada” 
de Lasar Segall - refere-se ao fato de que a 
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obra do artista foi considerada degenerada, 
não só na Alemanha, como também no 
Brasil. Os dois segmentos que compõem 
esta exposição tomam a trajetória de Lasar 
Segall como fi o condutor. No primeiro são 
apresentadas obras do artista que estive-
ram entre aquelas confi scadas pela ação 
dos nazistas, além da documentação sobre 
a exposição de Munique. Já o segundo é 
dedicado às manifestações antifascistas 
que se realizaram no Brasil na década 

de 1940. Destaca-se aqui a mostra Arte 
Condenada pelo Terceiro Reich, organiza-
da por Miécio Askanazy, que exibiu duas 
obras de Segall, e as fotografi as de Kurt 
Klagsbrunn, sendo quase todas inéditas. 
Contribuir para uma refl exão crítica sobre 
a perseguição à arte moderna no Brasil, 
com embasamento histórico.

Serviço: Museu Lasar Segall, R. Berta, 111, Vila Mariana, 
tel. 2159-0400. De segunda a domingo, das 11h às 19h. 
Entrada franca. Até 30/04.

Zoológico
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Guie os seus pensamentos

À medida que você aprende a seguir mais o fl uxo, você co-
meça a perceber que não se trata tanto de controlar isto ou 
aquilo; trata-se de aprender a guiar os seus pensamentos 
e de se sentir de uma maneira melhor. É um processo de 
ganhar o controle, mas não se trata de controlar. Você vê a 
facilidade na diferença?
Quando você está à vontade no seu mundo, você tem um 
conhecimento interior de que independentemente do que 
esteja acontecendo, você será guiado, você confi a, e você 
acompanha naturalmente o fl uxo. O resto é de sua escolha, 
até mais do que você realmente percebe. Quando você se 
tornar mais consciente, tudo isto se revelará. Você começa 
a saber que é você que guia o seu caminho. O pensamento 
para hoje é: “Eu adoro a facilidade do meu mundo. Gosto de 
estar no fl uxo com o ritmo da vida e saber que tudo está se 
movendo perfeitamente.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Amizade eterna
Quando Maxa, uma menina encantadora, 

conhece um Urso, os dois criam uma afeição 
muito forte e se tornam grandes companheiros 
e amigos no infantil “Minha Amiga, Maxa Meu 
Amigo Urso em Uma Aventura de Natal”. Muita 
alegria, reviravoltas e brincadeiras fazem parte 
deste universo encantador. Inspirada, com 
a mente criativa e cheia de idéias, Maxa vai 
preparar a poção mágica da fala para poder 
conversar com este Urso brincalhão, mas de 
repente, o malvado Coiote aparece fantasiado 
de Papai Noel para enganar a todos... Será que 
ele vai conseguir? Com muitas surpresas natali-
nas, todos irão curtir esta aventura e aprender 
muita coisa bacana e alegre como valorizar a 
infância, a amizade e acima de tudo, a família.

Serviço: Teatro BTC Metrô Ipiranga, R. Santa Cruz, 
2105, Saúde. Domingos às 14h, 16h e 18h.Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia).


