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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 terça é o décimo primeiro dia da lunação. Ainda pela manhã Mercúrio e Saturno fi cam em conjunção que 
permite uma comunicação mais responsável. Pode ser cobrado para assumir os compromissos e estabelecer acor-
dos. A Lua em bom aspecto com Vênus facilita as relações, mas é importante manter a boa comunicação e não 
prometer mais do que pode cumprir, pois será cobrado e mal interpretado. A Lua faz aspecto negativo com Saturno 
e Mercúrio e em seguida fi ca fora de curso a partir das 10h10 até ingressar em Áries às 14h31. A tarde e a noite 
devem ser mais ágeis e com boa disposição.
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A entrada da Lua em seu signo 
aumenta a impulsividade e inclina a 
pouco tato, impaciência e impulsivi-
dade. Não deixe que o futuro ocorra 
ao acaso, prepare-o neste fi nal de 
ano tomando atitudes que vinha 
adiando. Há um maior entusiasmo 
e se tornará mais fácil aceitar coisas 
novas. 29/229 – Verde.

Terá maior ascensão e melhoria 
das condições de vida no ambiente 
do lar. A terça-feira é ótima para 
relacionamentos contatos sociais e 
profundos. levando a extroversão 
e a uma alegria contagiante. A falta 
de paciência pode levar a atitudes 
agressivas, precisando evitar o mau 
humor. 78/978 – Azul.

Faça tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Um bom momento para fazer um 
balanço do ano e sentir satisfação 
pelo produzido. 90/290 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Vênus 
facilita as relações, mas é importante 
manter a boa comunicação e não 
prometer mais do que pode cumprir, 
pois será cobrado e mal interpretado. 
Cuidado com estragos causados pela 
agressividade. 93/293 – Verde.

Aproveite para conviver com amigos 
e principalmente com a família. O dia 
é bom para negócios, para a saúde, 
mas não para os assuntos sentimen-
tais. Compreenda o ponto de vista da 
pessoa amada e dos seus amigos e 
haverá harmonia em seu ambiente. 
19/419 – Amarelo.

Altere a rotina mudando de forma 
positiva os rumos das coisas a 
tarde com a Lua em Áries. Não se 
preocupe se tudo andar devagar, o 
importante é sentir-se bem e saber 
que pode melhorar. Mantenha o 
astral, lutando com empenho por 
seus interesses e motivações neste 
fi nal de ano de 2017. 28/428 – Azul.

Com a Lua em Áries a tarde, tudo 
ganha ritmo acelerado e passa a ter 
um caráter urgente.  Faça viagens 
e mantenha contatos neste fi nal de 
ano que o farão mais feliz. A desor-
ganização deverá ser corrigida no 
trabalho, para trazer-lhe a paz tão 
desejada. 94/494 – Cinza. 

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida neste fi nal de ano 
em relação a trabalho. O momento 
amplia as ambições e nos leva a 
evoluir em territórios ainda inex-
plorados. A tarde e à noite devem 
ser mais ágeis e com boa disposição. 
83/483 – Azul.

As difi culdades devem ser superadas 
de forma estratégica e usando de 
muita diplomacia e tato. Problemas 
diminuem, mas não para os assuntos 
sentimentais. Boa disposição para as 
relações e para as amizades fi carem 
mais próximas. Evite o mau humor 
e tudo correrá bem. 67/367 – Verde.

Começa a se voltar mais para si 
mesmo, necessita de momentos de 
refl exão e meditação. Afaste-se da 
agitação e de ambientes estranhos e 
ore e medite mais até o aniversário. 
A tendência para o imediatismo faz 
querer agir por sua própria conta, 
sem depender de ninguém. 76/376 
– Azul.

Mantenha a confi ança na vida e o 
otimismo nas relações sociais. Nem 
tudo acontecerá como espera no tra-
balho, mas uma nova oportunidade 
pode aparecer no fi nal deste ano. 
Evite a inércia, será gratifi cante ter 
um dia produtivo e conhecer lugares 
novos. 34/534 – Branco.

De tarde boa disposição para resolver 
impasses e a enfrentar os desafi os. 
Hoje pode ser aquele dia em que 
podem acontecer estragos nos rela-
cionamentos levados pelo impulso. 
Fique ao lado de pessoas queridas 
e junto daqueles que ama e procure 
a paz nesta terça. 78/478 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 28 de Novembro de 2017. Dia de São Tiago das Marcas, São José 
Pignatelli, São Estevão - o moço, e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é 
o auxílio. Dia do Soldado Desconhecido. Hoje faz aniversário o cantor, 
pianista e compositor Benito de Paula que faz 76 anos, a atriz Regina Braga 
que nasceu em 1946, o ator Ed Harris que chega aos 67 anos, o ator Marco 
Ricca que faz 55 anos e a atriz Carla Diaz que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é romântico, inquieto e sempre 
com muitos interesses, por isso pode ser aventureiro e cheio de ambição. 
Embora o seu desejo por mudanças indique uma vida de incertezas pode 
também ter uma vida variada e cheia de acontecimentos. Procura sempre 
viver em paz com todos e recompensa a fi delidade daqueles que estão 
ao seu lado. Precisa ter cuidado com discórdias familiares e constantes 
discussões que acabam em separação. Agitado e inquieto precisará sempre 
estar em ação fazendo alguma coisa e gastando sua energia demasiada.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
fi nanceiras. 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
Novo trabalho: Pegue uma foto sua recente 3×4 e 
escreva atrás dela o seu nome completo e a seguinte 
frase: “Com todas as forças do meu pensamento, 
estou de agora em diante empregado(a)”. Coloque 
a foto em sua carteira ou bolsa e deixe lá por 7 
dias. Depois, jogue-a em água corrente, rezando 
um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.
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Cena de “Plano Sequencia Take”.

A Jorge Garcia Companhia 
de Dança reestreia Plano – 
Sequência/Take 2.. A coreo-
grafi a é inteiramente imersa 
na interação com o cinema, 
fi lmada e transmitida ao vivo, 
em um único plano-sequência. 
Em mais de uma hora sem 
interrupção e um take, os seis 
bailarinos em cena,  incluindo 
o próprio diretor Jorge Garcia,  
se alternam entre fi lmar e ser 
fi lmado. Esse novo trabalho 
do grupo tem uma importante 
contribuição no processo de 
pesquisa e criação: a provoca-
ção do cineasta Heitor Dhalia, 
que ajudou na aproximação 
com a linguagem cinematográfi -
ca, uma característica da Jorge 
Garcia Companhia de Dança 
que se mantém ao longo das 

Ayrton Montarroyos

O cantor Ayrton Montarroyos sobe ao palco para apre-
sentar o show intitulado Um, baseado em seu álbum de 
estreia,Ayrton Montarroyos, lançado em abril de 2017. 
O CD traz músicas inéditas de Zeca Baleiro (À Porta 
do Edifício) e Zé Manoel (Tu Não Sabias), além de re-
gravações de Cartola (Que Sejas Bem Feliz) e de Tiné, 
integrante da banda Academia da Berlinda (E Então). No 
palco estará acompanhado por Felipe S (guitarra), Rafa 
Carneiro (bateria), Filipe Massumi (cello) e Habacuque 
Lima (baixo). Ayrton Montarroyos participou do reallity 
musical da Rede Globo, The Voice Brasil, na edição 2015. 
Apadrinhado por Lulu Santos passou por todas as fases 
do programa e sagrou-se vice-campeão cantando clássicos 
da música popular brasileira.

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 

tel.  3226-7300. Terça (05/12) às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

Nota
O musical.ly, rede social global de entretenimento que 

permite a criação e o compartilhamento de vídeos curtos, 
lança no dia 1º de dezembro a segunda edição nacional 
do One Million Audition, concurso que escolherá os 
três melhores criadores de conteúdo online do Brasil. 
Voltado para todos os criadores de conteúdo do Brasil, 
o One Million Audition, irá selecionar destaques entre 
as categorias de culinária, maquiagem, fi tness, pets e 
habilidades especiais por meio de audições realizadas 
no aplicativo musica.ly. 

Os vencedores serão premiados com uma viagem de 
uma semana com todas as despesas pagas (transporte e 
hospedagem), para Los Angeles e terão a oportunidade 
de participar do VidCon Tour, uma das mais importantes 
conferências de vídeo para plataformas online do mundo. 
Para participar, é preciso criar um vídeo dentro de uma 
das categorias e postar no musical.ly junto com a hashtag 
#1MABR + a categoria escolhida (#1MMaquiagem, #1MFit-
ness #1MHabilidadesEspeciais #1MCulinária #1MPets).
No dia 6 de dezembro serão selecionados os 100 melhores 
vídeos inscritos. Mais informações:  (https://musical.ly/h5/
br1m.html). 

A Companhia do 
Estevão Maravilha 
reestreia o espetáculo 
“Sei Lá Vi” dia 4 de 
dezembro

Com direção de Caco 
Mattos, o elenco for-
mado por Fernando 

Stelzer, Lucas Pinheiro Paiva, 
Rafael Senatore e Rodrigo 
Horta propõe uma ruptura 
com a ilusão como metáfora 
para a vida. A concepção do 
espetáculo surgiu a partir 
de questionamentos sobre 
a postura do ser humano 
perante as mais diversas 
situações do cotidiano e no 
interesse em explorar modos 
com que a farsa, a mentira e a 
ilusão colocam a humanidade 
cada vez mais na posição de 
espectadora da própria vida. 
A partir da pergunta “o que é 
ilusão para você?” o diretor 
pediu aos atores pequenas 
cenas, músicas, depoimentos 
pessoais e imagens. Durante 
o processo de pesquisa visita-
ram instituições com crianças, 

Cena da peça “Sei Lá Vi”.
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adolescentes, adultos e idosos, 
analisando de que maneira a 
ilusão atua nessas fases da vida. 
“Esse foi um momento de le-
vantamento de materialidades 
cênicas. Em seguida o grupo 

foi provocado a escolher quais 
eram as cenas que poderiam 
potencializar o discurso sobre 
a ilusão que eles gostariam de 
emitir. Priorizei e apostei na 
autonomia dos integrantes, 

questionando e orientando suas 
escolhas”, conta Caco Mattos.

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andra-

de, .R. Três Rios, 363,  Bom Retiro, tel.  3221-
4704. Segundas e terças às 20h. Segundas (11 
e 18), sessões extras às17h. Entrada franca. 

MPB
Lucas Silvestri

Refl exões
Silêncio

O silêncio já se tornou 
para mim uma necessi-
dade física espiritual. Ini-
cialmente escolhi-o para 
aliviar-me da depressão. 
A seguir precisei de 
tempo para escrever. 
Após havê-lo praticado 
por certo tempo desco-
bri, todavia, seu valor 
espiritual. E de repente 
dei conta de que eram 
esses momentos em que 
melhor podia comuni-
car-me com Deus. Agora 
sinto-me como se tivesse 
sido feito para o silêncio.

Gandhi

produções. O público do espe-
táculo verá uma coreografi a que 
se projeta e se movimenta em 
função da câmera. Por outro 
lado, o próprio ato de fi lmar 
se transforma em ação. Quem 
fi lma e quem está sendo fi lmado 
faz parte da cena. Com Giuli 

Lacorte, Jorge Garcia, Manuela 
Aranguibel, Marina Matheus, 
Rafaela Sahyoun. Bailarino 
Convidado: Felipe Teixeira

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quartas, quintas e sextas às11h. 
Entrada franca. Até 08/12.

Dança

Si
lv

ia
 M

ac
ha

do


