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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 vigésimo terceiro dia da lunação. Lua em bom aspecto com Marte deixa o dia bastante ativo e cheio 

de energia. Muita iniciativa e força, mas precisamos concentrar esforços para promover mudanças positivas. Às 

18h38 a Lua entra na fase Minguante e este é o momento de recolhimento. Hora de preservar a energia e usar 

efeitos efetivos de cura e eliminação das situações negativas e superadas em sua vida. A Lua continua em Leão 

aumentando o brilho e dando muita disposição para atividades sociais e para comandar situações.
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No começo do dia o momento é 
bom para fazer exercícios e ativi-
dades físicas, se mexer. Lua em 
bom aspecto com Marte deixa o dia 
bastante ativo e cheio de energia. É 
preciso adaptar-se as situações para 
colocar vários assuntos em ordem 
com enorme agilidade nesta sexta. 
90/290 – Branco.

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral. Durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos e 
humor um tanto pesado. Com a Lua 
em Leão em um bom aspecto com o 
Sol o astral fi ca bem mais festivo no 
fi nal do dia. 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu devido 
lugar nas suas relações. Há uma 
necessidade de organização e certo 
grau de seletividade no que se quer 
fazer. Precisa manter a confi ança e 
seguir adiante, sem mudanças im-
pulsivas demais. 57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e se-
riedade. Há boa disposição para amar 
e ser amado junto com a necessidade 
de aperfeiçoamento dos sentidos. 
Problemas familiares serão vencidos 
aos poucos. Nas primeiras horas 
pode se sentir sobrecarregado pelos 
afazeres devido à pouca paciência. 
20/920 – Cinza. 

A Lua em Leão dá brilho para cati-
var as pessoas e levantar o astral. 
Tenha cuidado com a tendência a 
mudar alguma coisa na sua rotina e 
arrepender-se depois. Não faça nada 
sem pensar muito bem. Precisa tomar 
atitudes mais racionais e cuidar da 
sua saúde. 92/392 – Amarelo.

Com o Sol em direção a Sagitário 
precisa manter a humildade e 
bom senso nas relações pessoais. 
A Lua em Leão dá brilho para as 
relações sociais e faz os encontros 
importantes e marcantes. Apenas 
o ciúme pode ser responsável por 
problemas íntimos e sofrimento 
amoroso. 41/241 – Verde. 

A Lua continua em Leão aumentando 
o brilho e dando muita disposição 
para atividades sociais. Siga passo 
a passo, sem pressa, em direção ao 
que deseja e irá melhorar sua vida. 
Conseguirá o que vem perseguindo 
há muito tempo e realizará em breve 
um sonho. 79/379 – Cinza.

Lua em Leão dá muito entusiasmo 
e disposição trazendo alto astral. 
O Sol em nosso signo expande os 
horizontes e nos leva a se aprofun-
dar nas coisas que desconhecemos. 
Alguém pode ajudar a tomar uma 
decisão importante que vinham 
sendo adiada. 86/786 – Azul. 

Às 18h38 a Lua entra na fase 
Minguante e este é o momento de 
recolhimento. Hora de preservar a 
energia e usar efeitos efetivos de cura 
e eliminação das situações negativas 
e superadas em sua vida. Relaxe e 
imagine um desejo se realizando 
porque logo depois do aniversário. 
90/390 – Branco.

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação à dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. Um 
grande amor pode ser atraído para 
perto de você neste seu dia favorável 
da semana, se estiver só. Não desista 
de um sonho porque pode estar 
próximo o momento de ser realizado 
neste fi nal de ano.  22/322 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 10 de Novembro de 2017. Dia de São Leão Magno, 
São Justo, Santa Ninfa, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude 
é a compreensão. Dia do Balconista e Dia do Trigo. Hoje 
aniversaria o jornalista e apresentador Marcelo Tas que com-
pleta 58 anos e a atriz, modelo e apresentadora  Jackeline 
Petkovic que nasceu em 1980. 

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é atraído por todos os tipos 
de relacionamentos, tanto sociais como amorosos. Conserva 
antigas amizades e tem sonhos proféticos e revelações du-
rante o sono. Está quase sempre ligado às artes, à beleza e 
assuntos que o torne conhecido dos demais. Aprecia demais 
o lar à família e o ambiente em que vive, dando um toque 
especial à decoração.

Dicionário dos sonhos
LÁBIOS - Vermelhos, felicidade amorosa. Páli-
dos, pequeno acidente. Belos lábios, terá domínio 
sobre sua vida. Ensanguentados, mudança de 
vida. Números da sorte: 07, 16, 20, 25 e 45

Simpatias que funcionam
Acabar com brigas de casal: Precisa de sa-
bonete novo branco, papel, caneta e milho de 
pipoca. Fure um buraco no meio do sabonete, 
bem fundo. Escreva o nome dos dois no pedaço 
de papel e pedindo que parem as brigas. Enfi e 
o papel dobrado dentro do buraco no sabonete. 
Tome banho com ele, mas antes de terminar, 
cubra com pipoca estourada e guarde bem até 
terminarem as brigas.
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Grupo Babélico

Sustentabilidade
Em tempos de crise e de cons-

ciência com o meio ambiente, ter 
uma casa sustentável é o sonho de 
qualquer um. E isso já é uma reali-
dade e poderá ser vista e visitada 
entre os dias 15 e 19 de novembro 
próximo. A Casa Sustentável conta 
com itens simples que são capazes 
de reduzir o impacto ambiental de 
forma efi ciente, como: aquecedor 
solar de baixo custo, captação da 
água de chuva e sistema caseiro 
de tratamento de resíduos. Além 
disso, a moradia foi construída de 
modo auto sufi ciente. Itens simples 
que buscam reduzir e reutilizar o 
que for possível para produzir o 
menor impacto ambiental e con-
tribuir para a qualidade de vida, 
dentro e fora da casa. Os visitantes 
poderão circular por todos os am-
bientes e ainda tirar suas dúvidas 
para saber como tudo funciona 
dentro da casa. 

Serviço: Museu Catavento, Pq. Dom 
Pedro II, Av. Mercúrio, S/N – Brás. De quarta 
(15) a domingo (19) das 9h às 17h. Ingressos: 
R$ 6 e R$ 3 (meia), grátis aos sábados. 

Nota musical
Já está no ar o novo DVD do NX Zero, “Norte 

Ao Vivo”. O show, gravado em São Paulo em junho 
desse ano, fez parte da turnê do último álbum “Nor-
te” (Deck/2015). Juntos há uma década e meia, Di 
Ferrero (vocal), Gee Rocha (guitarra), Fi Ricardo 
(guitarra), Caco Grandino (baixo) e Daniel Weksler 

(bateria) apresentam 24 músicas em “Norte Ao Vivo”. 
Entre elas, “Meu Bem”, “Fração de Segundo”, “Modo 
Avião”, “Razões e Emoções”, “Cedo ou Tarde”, além 
das novas “Nessa Cidade” e “Sintonia”, apresentadas 
ao vivo pela primeira vez nesse DVD. As faixas já 
estão disponíveis em todas as plataformas digitais. 
DVD e CD (duplo) chegam às lojas neste mês. (www.
youtube.com/watch?v=eAKnadoum8s&t=4841s)
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O cantor de óperas Calombo (fig.)
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Régis Rösing, jornalista gaúcho
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Cena de os “11 Selvagens”. 

Em cartaz o espetáculo 
“11 Selvagens” tem a 
temporada prorrogada 
até 2 de dezembro

Com direção e drama-
turgia de Pedro Gra-
nato, a peça reúne 

onze atores em situações 
onde as pessoas perdem o 
controle. No elenco, Anna 
Galli, Bianca Lopresti,  Fhe-
lipe Chrisostomo, Gabriel 
Gualtieri, Isabella Melo, 
Jonatan Justolin, Gustavo 
Bricks, Mariana Marinho, 
Mariana Beda, Rafael Car-
valho e Renan Botelho.  

Indicado ao Prêmio São 
Paulo de Incentivo ao Te-
atro Infantil e Jovem pelo 
texto original de Pedro Gra-
nato, o trabalho foi criado 
ao longo do ano de 2016 
a partir de experiências e 
observações do grupo de 
atores. São cenas do coti-
diano em que explode um 
impulso descontrolado. Da 

“11 Selvagens”
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violência à sensualidade, do 
absurdo ao trivial, são onze 
quadros interligados como 

uma camada de sociabilidade 
que pode rapidamente ser 
rompida em nossos dias.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro 
Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350. 
Sextas às 21h e sábados às 19h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 02/12.

SlowKids, brincadeiras ao ar livre.

A 9ª. edição do SlowKids está confi rmada para o dia 
18 de novembro e contará com uma série de atividades 
lúdicas, teatro, música, literatura e arte. O projeto visa 
desacelerar as crianças do universo digital e tecnológi-
co, oferecendo brincadeiras tradicionais, contato com a 
natureza e com outras crianças. O ato de brincar auxilia 
no desenvolvimento da criatividade e incentiva a capa-
cidade de se relacionar com outras crianças. Criado por 
Tatiana Weberman, do Respire Cultura, o SlowKids já 
recebeu 60 mil pessoas em suas oito edições anteriores. 
Atividades durante todo evento: Kombi dos Sonhos, Yoga 
para Crianças, Feira de Troca de Brinquedos, Bambolizar, 
Brincadeiras Tradicionais, entre outras. 

Serviço: Parque Villa Lobos (Área do Piquenique), Av. Prof. Fonseca Ro-
drigues, 2001, Alto de Pinheiros, tel. 2683-6302. Sábado (18) a partir das 10h. 
Entrada franca.

Infantil
Divulgação

O jardim de dentro - Louise Hay
“Um jardim começa com um pequeno pedaço de terra onde 

você joga algumas sementes, rega, cuida e deixa os raios do sol 
agirem.

No começo parece que nada acontece, mas, se você continuar a 
fazer tudo isso, se você for paciente, o jardim irá crescer e fl orir.

Se você pensar em sua vida como um jardim, ou em sua mente 
como um jardim, ela será assim.

De que tipo de jardim você gosta?
O que você quer que aconteça na sua vida?
E quais as sementes que você precisa plantar para que essas 

coisas aconteçam?
Então, escolha os pensamentos que contribuirão para a criação 

do jardim de experiências que você deseja.
Se você plantar esses pensamentos no solo fértil do seu sub-

consciente, eles se nutrirão e poderão crescer.
Se cuidar deles e prestar atenção a eles, um dia você irá des-

cobrir as mudanças que conquistou com uma maravilhosa, farta 
e linda colheita daquilo que você quer.”

Louise Hay In “Aprendendo a gostar de si mesmo”

O quarteto Babélico explora as 
sonoridades do Oriente Médio, 
América Latina, Índia, Península 
Ibérica, África e Brasil em um 
show de instrumentos diversos de 
sopro, cordas e percussões. Com 
Felipe Mancini (violão e guitarra 
de Coimbra), Domingo Duclôs 
(fl auta, clarinete e banjo), Ivan 
Silva (pandeiros e kalimba) e De-
métrius Carvalho (baixo acústico 
e violão de sete cordas).

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador 
Bueno, 505, Santo Amaro, tel. 5541-4000. 
Quarta (15) às 19h. Entrada franca.

Sono ridade
Divulgação


