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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 é o vigésimo segundo dia da lunação. Sol em bom aspecto com Plutão renova as energias e nos ajuda a renascer. Isso 

aumenta o poder pessoal e de regeneração. A Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Leão às 10h30 da manhã. O vigor e a 

autoestima vão aumentar. O astral vai fi car dominador e com isso poderá atrair alguns desafetos. De tarde a Lua em mau aspecto 

com Vênus traz difi culdades nas relações sociais. Vai ser difícil contar com a boa vontade das pessoas. A noite será favorável 

para os estudos e a comunicação com a Lua em bom aspecto com Mercúrio, embora leve a tendência ao exagero, já que a Lua 

também forma um aspecto negativo com Júpiter que pode levar a excessos.
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Sol em bom aspecto com Plutão 
renova as energias e nos ajuda a 
renascer. Isso aumenta o poder 
pessoal e de regeneração. Muito 
breve começará algo que está sendo 
preparado. O magnetismo pessoal 
aumentado dá tendência ao con-
vencimento pela palavra para atingir 
objetivos. 90/390 – Amarelo.

Evite atritos com pessoas que sejam 
importantes para sua vida. Assuntos 
novos ganham espaço e ação. Irá 
recuperar-se de uma perda e ter 
surpresas agradáveis. No fi nal da 
manhã confi ança e alto astral com 
muito pique e disposição, energia 
de sobra. 91/291 – Azul.

A Lua vai fi car fora de curso até in-
gressar em Leão às 10h30 da manhã. 
O vigor e a autoestima vão aumentar. 
É ótimo dia para contatos sociais e 
a solicitação da atenção de alguém. 
De tarde a Lua em mau aspecto com 
Vênus traz difi culdades nas relações 
sociais. 56/756 – Branco.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajuda a manter bons re-
lacionamentos no fi nal da tarde e 
à noite. Lua em mau aspecto com 
Vênus traz difi culdades nas relações 
sociais. Vai ser difícil contar com 
a boa vontade das pessoas nesta 
quinta. 64/364 – Verde.

A Lua em Câncer de manhã ajuda a 
agir com perspicácia e tenacidade 
para atingir objetivos. Tarde de ótima 
disposição para assuntos de dinheiro. 
Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações na sua rotina. 
Ótimo momento para as relações 
sociais e sexuais. 89/589 – Vermelho.

Evite mudanças radicais e pense 
bem antes de agir e só tome atitu-
des bem ponderadas. Muita cautela 
com pensamentos negativos e uma 
propensão a comentários e críticas. 
Noite estimulante para fazer coisas 
fora do da rotina com possibilidade 
de surpresas agradáveis. 11/511 
– Branco. 

Bem cedo pode haver descontenta-
mento e certa preguiça. No fi nal do 
dia, a disposição faz a produtividade 
fi car em alta, com disciplina e ordem 
para fazer render mais todas as 
atividades, tanto profi ssionais como 
comerciais. Cuide da sua saúde neste 
fi nal de ano. 52/252 – Verde. 

Lua em bom aspecto com Mercúrio, 
embora leve a tendência ao exa-
gero, já que a Lua também forma 
um aspecto negativo com Júpiter 
que pode levar a excessos. A boa 
disposição na entrada de um novo 
ano astral torna as amizades mais 
próximas. 97/797 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar e de agir 
nesta fase mais delicada do ano. Por 
isso tenha cuidado com atitudes 
possessivas ou passionais que o fará 
enfrentar vários problemas nesta 
fase em que o Sol ativa a casa doze, 
o período mais delicado do ano. 
65/265 – Verde.

Sabendo agir irá preparar uma po-
sição fi nanceira mais estável, com 
algum benefício maior no ano que 
vem. Precisa aproveitar a tendên-
cia a se adotar princípios éticos e 
morais elevados. Problemas podem 
diminuem o interesse sexual e tirar 
a boa disposição física afetando a 
saúde. 91/291 – Cinza.

Algo a alcançar será a força que irá 
motivá-lo neste seu dia favorável, 
acredite e poderá obter. Irá recupe-
rar aquilo que perdeu. O astral vai 
fi car dominador e com isso poderá 
atrair alguns desafetos. De tarde a 
Lua em mau aspecto com Vênus traz 
difi culdades nas relações sociais. 
81/281 – Cinza.

O convívio social deve melhorar, 
com relações sexuais mais intensas 
e muita felicidade ao lado de alguém. 
Há muito entusiasmo com o Sol 
se aproximando da casa três para 
mudar. Persista mais um pouco e 
alcançará um desejo que tem há 
muito tempo neste fi nal de ano. 
21/621 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Novembro de 2017. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 76 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948, o cineasta Bille August que também faz 69 anos, o ator Lou Ferrigno 
que nasceu em 1952 e a atriz  Maria Ribeiro que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi -
culdade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse 
o único. Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar 
experiências e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de 
angústia e inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose 
sufi ciente de sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes 
sobre si mesmo e sobre a vida em geral.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua 
descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. 
Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam Para ter muita 

sorte em tudo: 
Para ter muita sorte apenas utilize um incenso de lavanda (que 
pode ser encontrada em qualquer loja de artigos esotéricos). 
Acenda o incenso de lavanda e com muito cuidado para evitar 
queimaduras e intoxicação, espalhe suavemente a fumaça 
pelo seu corpo, assim você estará ainda mais receptivo para 
ter facilidades e conquistas em sua carreira, para obter um 
bom trabalho e aumentar o poder da atração. Outra fragrância 
poderosíssima, uma simpatia simples para a sorte, é a que usa 
o eucalipto. No dia de uma prova na escola ou faculdade, ou 
ainda num teste ou para obtenção de um emprego, utilize antes 
de sair um incenso a base de eucalipto, pois ela estimula sua 
concentração e seu poder de reação frente aos acontecimentos.
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Sambista 
carioca de
"Coração
Leviano"

Localiza-
ção da al-
catra nos
bovídeos

Indígena
do Mato
Grosso

(?) sorte,
recado no
rodapé de

provas

Título de
álbum de
Michael
Jackson

Local
para

prática de
esportes

Recurso es-
sencial à

câmera do
paparazzi

(?) Effe,
repórter

do "Vídeo
Show"

Código da
Bolívia na
internet

Que de-
monstra
gentileza

(fem.)

No (?):
imedia-
tamente

Tradicional
número
chinês

da sorte

(?) del
Plata,
porto

argentino

Oscar
Wilde,

escritor
irlandês

Significa
"filho", em

nomes
escoceses

“(?) Vo-
cê!”, bor-
dão de Va-
nucci (TV)

Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Indivíduo obcecado
por adquirir e acumu-
lar dinheiro (p. ext.)

Cabelo,
em inglês

Pessoas
sem

caráter

(?) Val-
detaro:

atuou em
"Joia
Rara"

Alfred No-
bel, químico

Digna de
elogios
(fig.)

(?) Kilmer,
astro do
Cinema

Última
consoante

Código
(abrev.)

"Nacional",
em Inpe

Ama-seca
(bras.)

Tipo de cabo de
conexão (Eletrôn.)
Pai de João e de

Tiago (Bíblia)

Poema
lírico

Antigo jo-
go da CEF

Ave de cujas fezes é
retirado e produzido
um fino café (BR)

Sufixo de
"frutose"
Página
(abrev.)

Trecho
inicial de
viagens

Ocorrência com as
fotos íntimas de

Carolina Dieckmann
que moti-
varam a
lei com 
o nome 
da atriz

Su-sudoeste (abrev.)

Diz-se do
leitor in-
veterado

Agir como
quem quer

"colher
maduro"

(dito)

Caixas de shows de ilusionismo

Técnica de massagem

3/bad — mac — rca. 4/hair — jacu — zoom. 6/bororo. 7/zebedeu. 8/livresco. 9/onzenário.

A peça “As Malvadas” 
conta a estória de 
três irmãs que moram 
em um pequeno 
apartamento de muito 
baixa renda

Em um dia comum de 
faxina recebem um 
convite para uma gran-

de festa que irá acontecer 
naquela noite. O grande 
problema é que o convite é 
individual e somente uma po-
derá ir à festa. Pelo envelope, 
não é possível saber qual das 
três foi a convidada. Sharon, 
a mais velha, é atriz de teatro 

Nota- Musical
Já está disponível em todas 

as plataformas digitais, o novo 
álbum do cantor Celso Sim, “O 
Amor Entrou Como Um Raio”. 
Autor destes versos acima, o 
compositor baiano Batatinha, 
Oscar da Penha, morreu em 
1997 aos 72 anos e deixou 
uma obra rara de sambas 
extremamente sofi sticados e 
existencialistas. Em 2017 são 
20 anos sem Batatinha. “O 
Amor Entrou como um Raio”, 
lançado pelo selo Circus, traz 
11 canções de Batatinha com 
uma formação musical contem-
porânea e arranjos tropicalistas 
que penetram, tangenciam e 
contornam o gênero samba com 
violões, cavaquinho, guitarra e 
bandolim de Webster Santos, 
cello de Filipi Massumi, músi-
cos baianos residentes em São 
Paulo como o pernambucano 
Maurício Badé (percussão). ara 
ouvir, acesse: (www.youtube.
com/playlist?list=PLVXe9_
cvR_SENaaW8KGZkeHoEA-
DGawh0k).

Grafi smo

A exposição  Geometrias 
Insuspeitas do Cotidiano  
apresenta 28 obras, 16 fotogra-
fi as e uma instalação com 12 
peças do artista baiano Kiolo. 
O fi o condutor da mostra é 
o modo característico que o 
artista enxerga seu entorno, de 
maneira geométrica, enqua-
drada, emoldurada, alinhada. 
Com trabalhos isentos de 
mensagens de protesto ou de 
assuntos polêmicos, e focado 
na expressão de sua arte, Kiolo 
apresenta uma série de obras 
inspiradas em seu olhar. 

Serviço: Gabriel Wickbold Studio & 
Gallery, R. Lourenço de Almeida, 167, 
Vila Nova Conceição, tel. 3051-4919. De 
segunda a sexta das 11h às 18h. Entrada 
franca. Até 8/12.

A exposição dog.art. Projeto desenvolvido pelo Sciacco 
Studio apresenta esculturas caninas das raças Dachshund, 
Golden, Pitbull, Vira-lata e um convidado especial: o gato, 
pintadas por artistas plásticos e celebridades, entre eles: 
Olegário de Sá, Jóia Bergamo, Anitta, Giovanna Ewbank, 
Adriana Volpi e Binho Ribeiro. Além disso, serão ofere-
cidas ofi cinas gratuitas para quem deseja produzir o seu 
próprio toy art. Desde os seus primórdios o homem possui 
uma forte relação com os animais. Os cães e gatos, por 
sua vez, vêm encontrando seu lugar dentro dos núcleos 
familiares. Mas a situação de abandono vem aumentan-
do gradativamente. O projeto surgiu com o objetivo de 
chamar a atenção da sociedade à necessidade de ati-
tudes que possam transformar esse cenário, educando 
crianças e jovens para que aprendam a amar e respeitar 
os animais e chamando a atenção dos adultos sobre a 
responsabilidade com os bichos.

Serviço: Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073. De segunda a sábado das 7h 
às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 22h. Entrada franca. Até 30/11.
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Sucesso de crítica e público, o monólogo Alice, 
retrato de mulher que cozinha ao fundo retrata a 
relação de amor entre a poetisa Gertrude Stein 
(1874-1946) e a cozinheira e escritora Alice  B. 
Toklas (1877-1967), que dedicou os últimos 21 
anos de sua vida à divulgação da obra de sua 
companheira em uma época que nem se falava 
em homoafetividade. Na efervescente Paris dos 
anos de 1920 e 1930, Gertrude recebia aos sábados 
em sua casa na 27 Rue de Fleurus os escritores 
Ernest Hemingway, Guillaume Apollinaire e James 
Joyce, os pintores Pablo Picasso, Georges Braque 
e Henri Matisse, além de outros artistas e críticos 
de arte que representavam a nata intelectual 
europeia da época. Os quadros de todos esses ar-
tistas adornavam as paredes da residência. Esses 
ilustres convidados se encontravam aos sábados 
na casa das duas escritoras norte-americanas, 
diante de uma mesa farta, para travar grandes 
debates sobre estética e arte, sobretudo sobre o 
cubismo, movimento artístico que estava em alta 
naquele tempo. Para ter acesso à casa e às longas 

Nicole Cordery

“As Malvadas”
infantil e tem certeza de que foi 
endereçado a ela, já que “é da 
classe”. Sheila, a irmã do meio, 
participou de vários testes para 
ser dançarina em programas de 
TV, e está certa de que foi a con-
vidada. Já a mais jovem, Shirley, 
sonha com uma impossível car-
reira de modelo e não tem dúvida 
nenhuma de que o convite é seu. 
A partir daí, acontecem várias 
trapaças, discussões, alianças, 
brigas e traições. Com Germano 
Pereira, Chico Terrah e Marcio 
Marinello.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping 
Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 
Vila Andrade, tel. 2122-4087. Sábados, às 
21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
60. Até 16/12.Cena da peça “As Malvadas”.

Dog Art
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Quem te enviou?

conversas que se desenrolavam no ateliê anexo, 
bastava ao recém-chegado responder à pergunta 
“quem te enviou?”. Com Nicole Cordery. 

Serviço: Biblioteca Mário de Andrade, R. da Consolação, 94, Con-
solação, tel. 3775-0002. Segundas às 19h. Entrada franca. Até 27/11.
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Diversão
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba......QUE A DIVER-
SÃO NÃO É DEFINIDA 
PELA AUSÊNCIA DE 
SITUAÇÕES DESAFIADO-
RAS......mas pela ausência 
de raiva sobre elas.
Claro, é natural se sentir 
“alimentado” com algu-
mas das piores condições 
da vida física. No entanto, 
a diversão está em adotar 
uma perspectiva que per-
mita que você olhe para 
estas condições frente a 
frente e demonstre quem 
você é, apesar delas. Qual 
a diversão nisto? você 
poderia dizer. A diver-
são está na vitória, meu 
amigo. A diversão está 
na vitória.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Refl exões

Amor social
A comédia moderna “Quem Ama 

Bloqueia”, texto inédito de Renato 
Bellamin, conta a história de Rogé-
rio e Selma, um casal comum em 
suas vivências diárias, mas que, 
como a maioria das pessoas hoje 
em dia, vive em torno da Internet, 
de Smartphones, Iphones e seus 

aplicativos. O uso abusivo dessas 
ferramentas, que na peça é mostra-
do de forma cômica e escancarada, 
afeta o relacionamento do casal no 
dia a dia e o resultado são muitas 
intrigas, confusões e insatisfações. 
Ciúmes, supostas traições, stalker 
e nudes são alguns dos assuntos 
abordados no espetáculo, que pela 
própria temática atual, é de fácil 

identifi cação por parte do público, 
que vive o impacto da tecnologia 
influenciando completamente a 
forma do ser humano se relacionar 
com o outro e com o mundo. Com 
Carla Fioroni e Renato Bellamin. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel.  3289-2358. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 07/12.


