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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 nono dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso até as 6h20 da manhã quando ingressa no signo de 
Escorpião deixando o dia mais introspectivo e intenso. Vênus em bom aspecto com Netuno aumenta a intimidade, a sensibili-
dade e a conexão entre todas as pessoas. Nas relações sociais em geral haverá mais empatia e compreensão.  Muita compaixão e 
expressão da solidariedade. As atividades artísticas e contemplativas estarão favorecidas. Muita generosidade e fortes emoções 
à noite com a conjunção da Lua com Júpiter.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

A Lua no signo de Escorpião deixa 
o dia mais introspectivo e intenso. 
Antes de agir compartilhe seus pro-
jetos e sonhos com seus familiares, 
mantendo a harmonia com eles neste 
dia mais negativo em que a opinião 
alheia pode ter pouco valor. Noite 
propícia para sentir-se revigorado. 
78/378 – Branco. 

Nesta quinta há possibilidade de mau 
humor e aborrecimentos, mas não 
deixe que os problemas o desanimem. 
É hora de controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado, sendo 
bastante reservado. No começo da 
noite fi que longe das provocações. 
79/379 – Azul. 

O lado emocional pode prejudicar al-
gum projeto no qual venhamos a nos 
aventurar. Mas a criatividade pode 
trazer o reconhecimento que deseja 
em suas atividades profi ssionais. 
Precisa sonhar e acreditar, agindo 
com segurança em suas conquistas 
amorosas. 21/821 – Branco. 

É bom controlar os excessos e não 
externar orgulho demasiado nas 
atitudes. Persiga um dos seus sonhos 
com boa vontade e fé e o realizará 
em breve. Na metade do dia tendem 
a surgir imprevistos que levam a 
interrupções forçadas aumentam o 
estresse. 02/402 – Cinza.

Precisa tomar cuidado para não 
deixar de lado as coisas práticas da 
vida. O momento valoriza muito a 
pesquisa, a investigação e a desco-
berta. Procure soluções concretas 
para o que deseja há muito tempo, 
evitando a preguiça e a inércia. 
85/485 – Vermelho.

Esteja preparado para uma grande 
mudança na vida. Tudo que seja 
fora do comum e inusitado deve 
atrair mais nesta quinta. Vênus em 
bom aspecto com Netuno aumenta 
a intimidade, a sensibilidade e a 
conexão com as pessoas. Nas rela-
ções sociais haverá mais empatia e 
compreensão. 26/926 – Verde.

Seu coração precisa ter alguém ao 
seu lado para ser feliz neste fi nal de 
ano, não deve fi car só. Você pode 
ter alguma difi culdade hoje, mas 
acredite, irá conseguir muito do que 
deseja. O mau humor pode provocar 
alguns problemas e aborrecimentos. 
74/364 – Cores escuras.

Precisa analisar as situações e tomar 
atitudes depois do aniversário. Este 
é um dia para reforçar os vínculos 
e levar adiante algum projeto no 
qual venhamos a nos aventurar. O 
momento é bom para o amor, os 
interesses econômicos e as viagens.  
92/492 – Branco. 

A falta de reconhecimento pode tirar 
a motivação, a ponto de se perguntar 
se todo o esforço realmente vale à 
pena. Neste período mais delicado 
do ano procure agir dentro da 
rotina. Haverá muita cooperação e 
dedicação aos necessitados neste 
dia em que se sentirá fortalecido. 
86/596 – Verde.

Reserve um tempo para se aprimorar 
e conhecer mais a fundo os assuntos 
que interessam. Deve ser bastante 
reservado ao dar opiniões ou querer 
o controle ao lidar com as pessoas.  
Estar bem informado sempre o leva 
a ser bem-sucedido para realizar 
grandes negócios. 81/381 – Azul.

Dedique mais atenção ao seu 
ambiente, aos amigos e à família. 
A Lua fora de curso até as seis da 
manhã o fará desanimar, mas poderá 
superar as difi culdades recebendo 
cooperação e dedicação de quem 
precisa. A tarde será ótima para 
comprar e vender. 43/343 – Verde.

Procure ser bastante reservado ao 
dar opiniões e querer o controle ao 
lidar com as pessoas. Final de ano em 
que começará a colher o resultado 
do que plantou nos últimos tempos. 
Existe chance de benefícios e re-
novação de sua vida material com 
uma promoção ou ganhos a mais. 
03/103 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 16 de Novembro de 2017. Dia de Santa Gertrudes, Santa 
Margarida da Escócia, São Elpídio, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a 
comunicação. Dia do Não Fumar. Hoje aniversaria o jornalista e apresen-
tador William Bonner que faz 54 anos, o ator André Gonçalves que nasceu 
em 1975 e a apresentadora e dançarina Carla Perez que chega aos 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é extremamente apegado ao 
que considera “a sua verdade”, e por isso difi cilmente muda de opinião. 
Defende as suas ideias com uma intensidade e uma paixão admirável. 
Ponderado, sensível e amável. Tem momentos em que sente um excesso 
de confi ança. Em outros se sente inseguro e duvida de si mesmo. Com 
tanta preocupação com o mundo exterior, às vezes se descuida da vida 
pessoal e confunde a felicidade com a sensação de estar fazendo alguma 
coisa importante em prol de todos. O desafi o é encontrar o caminho da 
simplicidade e aprender a perceber e a dar valor as pequenas coisas.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, indica 
doença em família. Ter a boca ferida, cuidado com suas 
palavras, que podem compromete-lo. Números de sorte:  
10, 19, 33, 49 e 63.

Simpatias que funcionam
Para tirar o relacionamento da mesmice: Para começar, 
vamos precisar de um pires, mel, um pedaço pequeno de 
papel, um litro de água morna, um recipiente, açúcar e folhas 
bem frescas de manjericão. Comece escrevendo seu nome e 
o nome do parceiro no pedaço de papel. Dobre-o, colocando 
sobre o pires. Feito isso, derrame um pouco de mel por cima 
do papel, pensando na pessoa amada. Agora coloque o litro 
de água morna dentro do recipiente, adicionando também um 
pouco de açúcar e as folhas de manjericão.  Tome um banho 
e, após ele, jogue a mistura do recipiente da cabeça aos pés. 
Quando for secar o corpo com a toalha, faça de forma bem 
suave, pois ela não deve absorver toda a água do corpo. Deixe 
secar o máximo possível ao natural. Agora basta se arrumar e 
ir ao encontro do seu amor!  Caso vá recebe-lo em seu quarto 
e queira ainda dar mais uma apimentada, espalhe um pouco de 
canela pelo quarto dizendo “Que o amor encante meu amado”.
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Nota-musical
Já está disponível em todas as plataformas 

digitais o novo álbum de Roberto Menescal, 
“Bossa Nova Meets The Beatles”. Aos 80 anos, 
Menescal não abre mão de novas experiências 
e desafi os. O violão de Roberto Menescal viaja 
nas eternas melodias das composições de 
John Lennon, Paul McCartney e George Har-

rison com maestria. Seus acordes e arranjos 
foram fundamentais para o disco, idealizado 
e produzido por Carlos Coelho (guitarrista 
do grupo Biquini Cavadão). O repertório de 
11 faixas transita desde o primeiro compac-
to (“Love Me Do”) até os últimos registros 
da banda (“The Long and Winding Road”). 
O disco traz diversas participações. Andy 
Summers, do The Police, que já havia gra-
vado um disco com ele em 2011, fez um belo 

solo em “Yesterday”. Andy Timmons, outro 
grande guitarrista da nova geração, viaja na 
faixa “While My Guitar Gently Weeps”. Bruno 
Gouveia, cantor do Biquini Cavadão, faz dueto 
com Claudio em “She Loves You”. E, ainda, a 
banda nova-iorquina Bailen harmoniza com 
suas vozes a faixa “With A Little Help From 
My Friends”. Para ouvir, acesse:( https://
robertomenescal.lnk.to/BossaNovaMeets-
TheBeatlesPR). 

Comédia
A trama Colegas no Teatro 

narra a saga de três amigos 
cinéfi los, Márcio, Stallone e 
Aninha, que trabalham na 
videoteca do instituto onde 
moram. Certo dia, decidem 
fugir da instituição para 
tentar realizar seus sonhos, 
conhecer o mundo e sair do 
tédio daquele cotidiano em 
que vivem. Stallone quer 
ver o mar; Aninha, casar; e 
Márcio, voar. Para tal, eles 
partem em uma divertida 
jornada. Como se tudo fosse 
uma brincadeira, os amigos 
causam várias confusões, re-
produzindo as cenas famosas 
de seus fi lmes prediletos, e 
são até perseguidos pela polí-
cia. Com Adriana Mendonça, 
Daniel Dottori, Giulia Merigo, 
Ian Pereira, João Simões Jr e 
Ricardo Corte Real.

Serviço: Auditório MASP, Av. Paulis-
ta, 1578, Bela Vista, tel. 3149-5959. Sextas 
e sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 50. Até 10/12.

O Natal Encantado da Cinderela.

O Natal encantado da 
Cinderela é um musical que 
reúne em uma só história, 
as principais princesas dos 
contos de fadas. Cinderela, 
Branca de Neve, Bela, Elsa 
e Anna, O príncipe Encan-
tado e o anão Zangado, 
se reúnem nesta mágica 
aventura. O Papai Noel foi 
congelado, resultado de um 
feitiço da Bruxa má e so-
mente com a união destes 
personagens será possível 

Dezessete obras da artista pontilhista 
Izabel Litieri são destaque na exposição 
‘Árvore da Vida’

Utilizando o pontilhismo como prin-
cipal forma de expressão, Izabel é 
reconhecida internacionalmente, com 

prêmios obtidos em importantes exposições 
em Florença, Roma, Paris, Nice e Lisboa. A 
artista paulistana faz de sua obra uma busca 
constante pelo equilíbrio junto às forças da 
natureza – árvores, pássaros, fl ores, paisagens, 
além de homenagear pintores essenciais para 
sua formação artística, como os franceses 
Georges Seurat e Claude Monet. Segundo a 
artista, o nome da exposição resume toda a 
sua trajetória de vida e arte.

Serviço: Espaço CauliArte, R. Lisboa, 548, Cerqueira César. De segunda 
a sábado das 10h às 19h. Entrada franca. Até 23/12.

Pontilhismo

Natal encantado da Cinderela 
salvar o espírito natalino, 
garantindo assim um natal 
especial para o reino en-
cantado e todas as crianças. 
Com Gabriella Tavares, 
Flavia Mercadante, Bianca 
Garcia, Reynaldo Sapucaia, 
Hebert Freitas, Ygor Sapu-
caia, Lili Helena, Fernanda 
Ortega, Rodrygo Biacchi e 
Ricardo Ocampos.

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. 
Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 
2227-1025. Sábados e domingos às 16h. 
Ingresso: R$ 50. Até 19/11.
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Tudo passa
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba, QUE HÁ COISAS 
PIORES na vida do que 
as que estão acontecendo 
neste momento para você. 
Se você não pensa assim, 
pegue um jornal. Se você não 
acredita em mim, converse 
com alguns amigos. Isto não 
é o fi m do mundo. Minha 
mãe costumava dizer, “Até 
isto passará.” Ela também 
costumava dizer, “Quando 
você tiver 90, o quão im-
portante você imagina que 
isto parecerá?”. Então, ela 
me aconselhava, “Dê a isto 
a mesma importância hoje.”
Eu só pensei em passar isso 
adiante...
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch.


