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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 segunda é o vigésimo sexto dia da lunação. A Lua em Virgem fi ca fora de curso a tarde as 13h46 até ingressar em Libra a noite 

as 21h27. No começo desta segunda é melhor seguir a rotina e não esperar demais das situações que pretende resolver. Com a Lua em 

Virgem fi camos mais reservados e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Por isso, as ajudas e os conselhos 

racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocio-

nalmente. Também a segunda é favorável à organização e arrumação de tudo na cabeça, no coração, na vida e, também na casa.
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Crises devem ser superadas neste 
meio do mês. Nada de pressa e 
muito menos atitudes impulsivas. 
Em breve terá chances de realizar 
algo novo. Elimine aquilo que não 
for mais útil, livre-se daquilo que não 
dá mais, de bens e objetos pessoais. 
63/463 – Branco.

O dia ajuda a planejar o futuro nos 
assuntos materiais. No trabalho pros-
siga com o que iniciou e coloque os 
planos em prática. Comece a semana 
traçando metas e objetivos. Valorize 
o que é público e use o bom senso 
e capacidade de organizar tudo. 
72/172 – Amarelo.

Com a Lua em Virgem não é pre-
ciso inventar muita programação: 
curtir a rotina a dois será gostoso.  
Precisará aceitar as situações do 
jeito que elas são ou terá sofrimen-
tos. É o momento de desenvolver 
suas habilidades prestando ajuda 
às pessoas amigas. 22/322 – Verde.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajudará a fazer e manter 
bons relacionamentos neste fi nal 
do ano. As relações sentimentais 
darão bons momentos na intimidade 
sexual. Demonstre seus sentimentos 
a quem ama nesta semana e seja feliz. 
77/377 – Verde.

Sentirá maior segurança, tranquili-
dade e harmonia no seu lar. Evite as 
dúvidas que provocam distúrbios e 
perturbações. Evite alimentar desejo 
impossível que acabará provocando 
decepção. Seja ponderado em tudo 
que faça para não sofrer perdas. 
Corte vícios e hábitos nocivos. 
20/920 – Branco.

As emoções tendem a estar amenas, 
já que o foco são os assuntos práticos 
e materiais. A afetividade no rela-
cionamento amoroso garante bons 
momentos na relação sexual. O Sol 
transita na casa quatro, a da família, 
o aproxima ainda mais deles neste 
começo de semana. 51/351 – Cinza.

Terá que enfrentar dificuldades 
nas relações amorosas e com seus 
amigos. Um novo ciclo de vida trará 
novas oportunidades e motivação. 
Cuide melhor da sua saúde, trate 
dela neste fi nal de ano. A Lua em 
Virgem faz o senso de organização 
aumentar. 82/582 – Verde.

Com a Lua em Virgem fi camos mais 
reservados e racionais. O melhor 
é tomarmos uma postura realista 
e prática. Por isso, as ajudas e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos. Pode realizar viagens e 
fazer mudanças após o aniversário. 
17/417 – Azul.

Este é o período mais delicado do ano 
que só termina após o aniversário. 
Por isso mantenha a rotina até lá. 
Nada de pressa, vá com calma. Podem 
surgir confusões causadas pelo seu 
modo de pensar, levando ao desequi-
líbrio até mesmo no relacionamento 
sexual. 63/363 – Verde.

Há maior interesse pelo trabalho e 
pelas atividades feitas com gosto e 
dedicação. Uma atividade inovadora 
ou pioneira pode aumentar os gan-
hos materiais. Mudança de posição 
social pode abalar a sua vida afetiva 
e diminuir o seu interesse sexual. 
37/337 – Amarelo.

Mantenha a calma ao lidar com 
situação difícil no ambiente de tra-
balho. Prossiga com o que iniciou 
e coloque coisas novas em prática. 
Se não souber agir pode ser levado 
a situações de rompimento brusco 
e perdas. Um desejo poderá tornar-
se real na relação intima e sexual. 
54/454 – Branco.

O convívio social será mais intenso e 
terá um momento de muita felicidade 
ao lado de alguém. As confusões no 
trabalho logo serão resolvidas, desde 
que se dedique a dialogar. Persista 
diante de um problema em prol do 
bem-estar da maioria e das pessoas 
que ama. 14/414 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Novembro de 2017. Dia de São Arcádio, São 
Eugênio de Toledo, São Vitor, e Dia do Anjo Palmaliah, cuja virtude 
é o otimismo. Dia do Defi ciente Visual. Hoje aniversaria o ator Joe 
Mantegna que nasceu em 1947, o músico Bill Gibson completa 65 anos, 
a atriz Whoopi Goldberg que faz 62 anos, e a nadadora Samantha Riley 
que nasceu em 1972.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é astuto e altamente intuitivo. 
Mesmo que tenha muitos pensamentos inspirados, quando se sente 
cético ou em dúvida pode se deixar levar pela desconfi ança e insegu-
rança emocional. Sempre se preocupa com os pormenores em tudo o 
que faz. Tende a manifestar melhor os seus sentimentos quando pode 
impor-se a pessoa amada. É sempre piedoso e pode ter vocação para a 
vida eclesiástica. Suas emoções são estáveis, não sendo difícil compre-
endê-lo. No lado negativo, no entanto, surgem os libertinos e renegados.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em que 
você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo correrá 
bem para você. Porem a água suja, escura e com detritos 
é um símbolo único de uma vida difícil, com problemas e 
obstáculos que terão de ser enfrentados daqui para frente. 
Esteja preparado para eles. Água do mar também signifi ca 
difi culdades na vida. Água doce, facilidade. Cair na água 
limpa pode indicar novidades, surpresas agradáveis e se for 
na água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

Simpatias que funcionam
Para fi car livre de vizinhos e outras pessoas fofo-

queiras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça esta 
simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de pimenta-mala-
gueta e coloque para ferver em 1 litro com água. Depois 
deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. Feito isso, 
derrame um pouco desse preparado no portão da casa da 
vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, enterre com a 
mesma, em um jardim perto de sua casa ou em um vaso com 
a planta comigo-ninguém-pode. Nunca conte para ninguém 
que fez esta simpatia.
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CP
NEBULOSA

CENAIALE
UTAMINEF
TRANSPORTE
RORACAI

BADALOELET
ALERGENICO

IHRATHS
DITOEMAS

CAPAASILO
DILMASENO

ESARCAIR
MUILERO

TORNEIRAS

Regula pla-
nos de sa-
úde no Bra-
sil (sigla)

“O Silêncio
dos (?)”,
filme de

suspense
Cada

lance de
uma no-
vela (TV)

(?) Oliveira,
comen-
tarista

esportivo

Peça
metálica
pendente
no sino

Ato de má-
fé para
enganar
alguém

Utensílio
para aque-
cer água

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Capital da
salsa na
Colômbia

Barco do
Dilúvio
(Bíblia)

Função 
trigono-
métrica

Emissões
como

“reverb”, 
“chorus” e
“delay”,

produzidas
por pedais
de guitarra

(?) de cores, item do
Photoshop (Inform.)

(?)-Carneiro, 
poeta português

Bruno Astuto,
jornalista carioca

Roubo
total (gír.)

Local em que competem os
cavaleiros, nas Olimpíadas

VLT ou
metrô

Multidão
(pop.)

Frase es-
pirituosa

O ingredi-
ente que 

tem de ser
indicado
no rótulo 

do alimento

Peça esvo-
açante do
uniforme
da Tem-
pestade

(HQ)
Presidente
destituída
em 31 de
agosto de

2016

Forma de
“muito”,
comum 
no RS

Peças de
lavatórios

Formato
do saca-

rolha

Ângela (?),
política
Lavrar 

(a terra)

Interjeição
de dor
Item da

CLT
Actínio

(símbolo)
Aquele
homem

Rato, em
inglês

O (?): o
bamba

Recanto
das (?), re-
gião do DF

Abrigo

Conversa
(gíria)

“Estatuto”,
em ECA

Tradição da Suíça no
posicionamento em
conflitos internaci-

onaisNuvem
formada 

por matéria
interestelar
(Astron.)

Rio suíço

Principal,
em inglês

3/rat. 4/main. 10/alergênico. 14/efeitos sonoros. 15/centro de hipismo.

Bate papo
Acontece programação sobre a obra-prima 

“Grande Sertão: Veredas”, clássico da literatura 
brasileira de João Guimarães Rosa. No domingo 
(19), a escritora, professora e crítica literária 
brasileira Noemi Jaffe palestra sobre o autor e 
seu livro. Já na segunda (20), a diretora Bia Lessa 
ministra um workshop apresentando as etapas do 

trabalho de criação e os caminhos percorridos até 
a transposição fi nal que resultou no espetáculo/
instalação “Grande Sertão: Veredas”, que após 
uma temporada esgotada em São Paulo, no Sesc 
Consolação, será encenada no Rio de Janeiro, em 
janeiro, no CCBB. A entrada para os dois eventos 
é gratuita e a classifi cação indicativa é de 16 anos.

Serviço: Auditório do CCBB São Paulo,R. Álvares Penteado, 
112,. Centro. Domingo (19) às 16h.Entrada franca.

Nota- 
mobilidade

Como hub paulistano da cultu-
ra, a Unibes Cultural se posiciona 
à frente e como promotor das 
principais discussões de assuntos 
como urbanismo, mobilidade, 
sustentabilidade. A cidade que 
queremos hoje e no futuro está 
entre os temas de eventos que 
o centro sedia, como o 2º MO-
BIFILM – Festival Brasileiro de 
Filmes sobre Mobilidade e Segu-
rança de Trânsito, que acontece 
no espaço. O evento contará com 
projeção de fi lmes, divulgação e 
discussão das questões de mobi-
lidade e violência no trânsito em 
todo o País. Serão quatro sessões 
de cinema, com cerimônia de 
premiação e encerramento.

Serviço: Unibes Cultural, R. Oscar Frei-
re, 2.500, Sumaré, tel. 3065-4333. Segunda 
(20) das 10h às 19h. Entrada franca. 

Elenco da peça “A Serpente”.

Duas irmãs que juraram nunca se separar vivem no 
mesmo apartamento com seus respectivos maridos. O 
casal Guida e Paulo vive uma aparente interminável lua 
de mel, enquanto Lígia e Décio não chegaram sequer a 
consumar o casamento. Lígia decide se suicidar movida 
pela infelicidade em seu relacionamento amoroso, mas 
Guida, na tentativa de impedir a morte da irmã, oferece 
o próprio marido por uma noite. A desconcertante oferta 
moverá toda essa trama de amor e morte. Com Carolina 
Lopez, Fernanda Heras, Mariá Guedes, Juan Alba e Paulo 
Azevedo.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Quintas 
e domingos às 19h e sextas e sábados às 21h30, sessões extras nos dias 23 e 
27/11). Ingresso: R$ 60. Cena do musical “Rio Mais Brasil, o Nosso Musical”.

“Rio Mais Brasil, o 
Nosso Musical” mostra 
um retrato da riqueza 
musical de nosso país, 
com músicas de todas 
as regiões e variados 
ritmos.

Conta a história de um 
produtor e de uma 
diretora de cinema que 

decidem realizar um fi lme que 
retrate nossa gente. Ficção 
e realidade se mesclam no 
desenvolvimento do roteiro. 
O projeto movimenta uma 
seleção de elenco que atrai 
artistas de todas as regiões, 
mas o cancelamento da verba 
de produção pode colocar a 
ideia em risco. Com Cris Vian-
na, Leonardo Vieira, Danilo 
de Moura, Danilo Mesquita e 
e mais 16 atores multi-instru-
mentistas, selecionados entre 
500 candidatos de todas as 
regiões do país.

Serviço: Teatro Shopping Frei Caneca, 
R Frei Caneca, 569, Bela Vista, tel. 3472-
2229. Sextas e sábados às 21h e aos domin-
gos, às 19h. Ingresso: R$ 100. Até 26/11.

“Rio Mais Brasil, o Nosso Musical”
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Drama
Leekyung Kim

Circo
Dois viajantes perdidos uti-

lizam apenas uma escada e um 
mapa para criar um percurso 
cheio de peripécias e desventuras 
até chegarem ao seu destino no 
espetáculo “Os Perdidos”. Cria-
ção e atuação: André Schulle, 
Bruno Rudolf e Ricardo Rodri-
gues. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, 
Perdizes, tel. 3871-7700. Sábados, do-
mingos e feriados às 17h. Entrada franca. 
Até 15/11.

Divulgação

Você está no comando
Lembre-se de que apenas você decide o que é mais impor-
tante para você. Você decide o que importa ou não para 
você O signifi cado de tudo em sua vida tem exatamente 
o signifi cado que VOCÊ lhe dá. Você decide onde coloca 
o seu foco e atenção. Absolutamente ninguém mais é res-
ponsável por isto.

Com esta compreensão em mente, veja a vida como bela. 
Cada dia, cada minuto, cada hora. Este momento nunca 
mais irá acontecer, independentemente do que seja, este 
momento nunca mais acontecerá em toda a sua vida. Es-
colha evitar confl itos e raiva. Escolha usar pensamentos e 
palavras gentis e se comunique com o seu coração.

O Mantra para hoje é: “Há amor, oportunidade e beleza em 
cada momento da minha vida.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre.

Os Anjos e Guias - -Sharon Taphorn.


