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Esta segunda é o décimo dia da lunação. A Lua continua em Peixes dando a necessidade de buscar por suas 
crenças. Lua Crescente plena no signo de Peixes. Por isso a imaginação torna-se grande aliada para se encontrar 
soluções no trabalho. É melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Não estamos atentos o 
suficiente para lidar com isso. A noite clima romântico, de generosidade e boa vontade. Maior aproximação entre 
as pessoas. Um toque de glamour e encantamento ajudará a atrair quem se deseje. Devido à natureza maleável de 
Peixes, é mais fácil nos adaptarmos às pessoas e aos ambientes nesta segunda-feira. 
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Com a Lua em Peixes aumenta 
o desejo pela fantasia e o uso da 
imaginação. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando in-
teresse por assuntos que atraiam a 
atenção das pessoas próximas. A Lua 
em Peixes aumenta a sensibilidade 
e dá a dose certa de liberdade para 
criar. Viagens podem ser planejadas e 
iniciadas neste final de 2017. 19/219 
– Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua em na fase Crescente em 
Peixes ajuda a perceber melhor o 
ambiente. Ótimo para reunir amigos, 
participar de reuniões, festas e o dia 
é estimulante para relações bem 
expansivas. Evite fugir de mudanças 
na rotina, que ajudam a renovar suas 
energias. 92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fique 
perto dos pais, filhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior moti-
vação para alcançar seus desejos no 
próximo ano que se aproxima. A Lua 
em Peixes ajuda a usar a imaginação.  
Mantenha-se fiel aos acordos que 
foram feitos anteriormente, evitando 
voltar atrás por motivos egoístas. 
40/140 – Verde.

O Sol no seu signo aumenta seu 
interesse pela vida e pela relação 
a dois. Se estiver completando 
aniversário poderá receber o que 
lhe é devido em breve. Aproveite 
para um momento especial com algo 
novo e extraordinário no final destra 
segunda.  20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o 
seu aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
ficam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade se-
xual. A segunda-feira deve ser muito 
boa para usar a intuição com a Lua 
plena em seu signo. 47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 27 de Novembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, São Francisco Antônio, São Valeriano, São Tiago, 
São Basílio, Santo Acácio e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a har-
monia. Dia da Infância, Dia Mundial da Luta Contra o Câncer, 
e Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Hoje aniversaria a 
atriz Vera Fischer que completa 66 anos, o cantor Roberto Leal que 
nasceu em também em 1951e a modelo e atriz norte-americana Robin 
Givens que nasceu em 1964.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é idealista e com um bom coração 
é criativo, dotado de uma personalidade carismática e encantadora. 
Sincero, confiável, mas tímido e sensível, pode ter muitos interesses e 
talentos. Pode sofrer por tensões internas que podem gerar tendências 
à impulsividade e indecisões. Pode ser famoso por suas ações e seu 
talento. Tem uma personalidade sedutora, alegre e muito viva. Sua fé e 
esperança contagiam as pessoas e isso o leva a conquistar a simpatia de 
todos. É franco demais e tamanha franqueza pode acarretar dificuldades 
nos relacionamentos sociais e profissionais.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confiança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem ficar machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para seu homem ser fiel: Pegue uma camisa dele, 
fita preta, uma pedra e fio de seu cabelo. Execução: 
sem ele perceber, corte um pedacinho da camisa do 
seu namorado e, usando a fita preta, amarre o pedaço 
de tecido numa pedra, juntamente com um fio de 
cabelo seu. Jogue esta pedra num rio bem fundo e 
nunca será traída por ele. 

ReflexõesReflexõesReflexões

Zizi Possi apresenta espetáculo “À Flor da Pele”.

O novo espetáculo 
de Zizi Possi, “À Flor 
da Pele”, promete 
emocionar o público

A apresentação recons-
trói o caminho que 
uma personagem, 

mergulhada num processo 
de depressão, faz para sair 
das trevas e reencontrar a 
luz. Assumindo um tom con-
fessional, Zizi vai encarnar as 
dores da doença do século 
e reconstruir o caminho da 
felicidade através de um 
roteiro que une música e 
poesia, tornando-os remé-
dios sem efeitos colaterais. 
No espetáculo Zizi abre 
seu coração e desnuda sua 
própria alma à plateia num 
depoimento comovente onde 
contará a dura viajem que 
experimentou na luta para 
se salvar da sensação de 
queda fatal num processo de 
depressão vencido somente 
através da aceitação do mes-
mo e da consciência que a 
importância da música, da 
poesia, da arte exerce para 

“À Flor da Pele”
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nos fazer melhor”, conta José 
Possi. Zizi interpreta poemas 
de Eduardo Ruiz, poeta e autor 
de peças de teatro, somados a 
citações de F. Nietzsch e Donna 
Tartt. E musicalmente, a can-
tora conta com a parceria de 

Felippe Venâncio, na direção 
musical, e divide o palco com 
os músicos Vinicius Gomes e 
Daniel Grajew. Entre as músi-
cas que farão parte do roteiro 
estão “O que Será (À Flor da 
Pele)”, de Chico Buarque e 

“La vida es mas compleja de lo 
que parece”, de Jorge Drexler.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, 
Higienópolis. Quinta (7) a sábado (9) às 21h 
e domingo (10) às 18h. Ingressos: Plateia 
R$ 120 e R$ 60 (meia), mezanino R$ 80 e 
R$ 40 (meia). 

Combinação de 
estampas

A exposição “Na Presença da Pintura” de 
James Concagh, artista irlandês radicado no 
Brasil compõe obras de técnica mista com 
topografias de texturas variadas ao combinar 
pedaços de tecido. Segundo Gavin Adams, 
curador da exposição “não estaremos frente a 
pinturas propriamente ditas, nem esculturas. O 
piche com que pinta os fragmentos de tecido 
afoga todas as associações pessoais ou senti-
mentais ligadas a objetos que compartilhem 
as estampas, deixando apenas um terreno de 
malhas interrompidas. Uma espécie de caiação 
da escuridão”. A exposição é composta de 18 
obras.James Concagh é irlandês radicado em 
São Paulo, já lecionou na Casa da Cultura e Vila 
Prudente para crianças de 7 a 15 anos. Também 
deu cursos para adultos e é coordenador de 
artes do “International Baccalaurete Visual 
Arts Programme”.

 
Serviço: Galerias do Centro Brasileiro Britânico, R. 

Ferreira de Araújo, 741. De segunda a sexta, das 10h às 
19h, sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Entrada 
franca. Até 03/12.

Portugal Fest
No mês de dezembro o público terá a 

oportunidade de apreciar e desfrutar, ao 
mesmo tempo, das tradições natalinas e do 
melhor da cultura e gastronomia portuguesas 
no mesmo ambiente. Trata-se da primeira 
edição do Portugal Fest de Natal. A cultura 
portuguesa estará reunida com pratos típicos 
da gastronomia lusitana, com a presença de 
tradicionais restaurantes portugueses, além de 
apresentações musicais de ranchos folclóricos 
e corais natalinos e danças típicas. No cardápio, 
bacalhau, alheiras, e doces portugueses. Com 
relação às apresentações artísticas, o Portugal 
Fest de Natal será aberto no dia 1º de dezembro 
com discotecagem da DJ portuguesa Joana 
Hasse. Nos demais dias, sobem ao palco do 
evento para shows a dupla Paulo e Chiquinho, 
os grupos Os Filhos da tradição portuguesa, o 
Trio de Fado (formado por Ciça Marinho, Sérgio 
Borges, Wallace Oliveira), o Rancho Folclórico 
da Portuguesa e a Banda Alma Lusíada.

Serviço: Modelódromo Ibirapuera, R, Curitiba, 290, 
tel. 5031-3591. Sexta (01) às 16h, sábado (02) e domingo 
(03) das 12h às 22h. Entrada franca.

Cerâmica
A artista visual Norma Grinberg, participa 

da l Mostra de Arte Cerâmica que conta com 
grande variedade temática, técnica e de 
materiais. Juntos estão grandes nomes que 
representam a cerâmica artística brasileira 
e peças de autoria de artistas da nova gera-
ção da arte cerâmica. A iniciativa objetiva 
consagrar a diversidade da arte cerâmica 
no Brasil. Quando se pensa em mostra de 
arte, a ideia que vem à mente é a de um 
evento contemplativo. Ao colocar lado a 
lado significativos representantes da arte 
cerâmica brasileira, a presente proposta vai 
além, estabelecendo pontes de intercâmbio 
difíceis de ocorrer em outros contextos, 
possibilitando conhecimento para um vasto 
público através da visualização das obras 
expostas, além de democratizar o acesso à 
cultura em espaço importante e de grande 
tradição da cidade de São Paulo.

 Serviço: Centro Universitário Maria Antonia da USP, R. 
Maria Antonia, 294, Vila Buarque, De terça a domingo das 
10h às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Plínio Marcos

Na quinta-feira, 30 de novembro acontece o lançamento 
da coleção (de seis volumes) “Plínio Marcos: Obras Tea-
trais”, que reúne todos os textos de Plínio. O evento terá 
roda de conversa, presenças de artistas que interpretaram 
personagens criados por Plínio nos palcos e no cinema, 
de Ricardo Barros, o Kiko, filho de Plínio, e do próprio 
Alcir. Fotos, cartazes, imagens de textos escritos à mão 
pelo dramaturgo e outras curiosidades,  como ingressos 
teatrais, ilustram a obra. Essa iconografia tem a assinatura 
de Ricardo Barros, filho de Plínio. A atriz, ex-esposa do 
autor teatral e mãe de seus três filhos, Walderez de Barros, 
estabeleceu a versão final das peças. E no domingo, 3 de 
dezembro,  acontece a terceira edição do projeto O Som 
das Palafitas. A noite terá abertura da Banda Querô, com 
participação especial da cantora Joh Correia. Em seguida, 
show que reunirá dois dos maiores instrumentistas do 
mundo, Hamilton de Holanda e Armandinho Macedo. 
Na ocasião, haverá barraquinhas vendendo bebidas e 
comidas, estas produzidas pela própria comunidade, 
como forma de incentivar a geração de renda local e a 
economia criativa.

Serviço: Instituto Arte no Dique, R. Brigadeiro Faria Lima, 1349, Rádio Clube, 
Santos. Quinta (30/11) às 16h e sexta (01/12) às 19h. Entrada franca.

Homenagem
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Um Novo Começo
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba... QUE VOCÊ APENAS COMEÇOU A DESCOBRIR 
A SUA MAGNIFICÊNCIA...Este período de sua vida marca um Novo 
Começo. Você pode sentir isso. E você apenas começou a conhecer o 
tesouro e a glória que Você é. E você apenas começou a fazer sua Real 
e Duradoura Contribuição. Então, caminhe neste dia com entusiasmo 
e prazer! Vá agora e dê seu presente. Estamos todos esperando por 
você. E precisamos da maravilha de Quem Você É.
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.


