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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 dia da lunação. De manhã a Lua em bom aspecto com Vênus traz alegria nas relações 
sociais. O contato com as mulheres estará favorecido. O dia deve seguir animado, mas é importante não exagerar 
nas atitudes, mantendo-se dentro da rotina. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode levar a cometer excessos. A 
noite deve ser de muita vitalidade e com facilidade para a diversão. A Lua em bom aspecto com o Sol traz clareza 
e muita espontaneidade. Como este é o dia de Júpiter, estará mais autoconfi ante em resolver questões pendentes, 
ainda mais fi nanceiras. 
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O dia deve seguir animado, mas é 
importante não exagerar nas atitu-
des, mantendo-se dentro da rotina. 
Comece a traçar o rumo de sua vida 
seguindo sua poderosa intuição nes-
te fi nal de ano e no início do próximo 
ano. Cuide melhor de seu corpo e da 
sua saúde. 86/486 – Cinza.

De manhã a Lua em bom aspecto 
com Vênus traz alegria nas relações 
sociais. O contato com as mulheres 
estará favorecido. Evite expor-se a 
situações com potencial de confu-
são, como locais tendentes a brigas 
ou lugares com muita aglomeração. 
66/766 – Verde.

As relações afetivas não estão fa-
vorecidas e poderá sentir alguma 
frustração e insatisfação. O seu 
lado maleável deve ser amenizado 
para evitar situações que gerem 
confusão. Seus desejos podem ser 
exagerados, mas se acreditar em 
algum deles será possível realizá-lo. 
56/456 – Amarelo.

O dia não é feliz para especular, mas 
dá lucros pelo trabalho e satisfação 
amorosa. O bom relacionamento 
social lhe dará paz e tranquilidade. 
Procure sair da rotina e fazer viagens 
curtas. A Lua em bom aspecto com 
o Sol traz clareza e muita esponta-
neidade. 61/761 – Verde.

Precisa de equilíbrio emocional e agir 
de forma prática no ambiente do lar. 
Haverá renovação em todos os seto-
res de sua vida. Como este é o dia de 
Júpiter, estará mais autoconfi ante em 
resolver questões pendentes, ainda 
mais fi nanceiras. 25/3256 – Amarelo.

As fortes emoções à noite podem tra-
zer intensa satisfação nas relações 
afetivas. Use seu poder de encantar. 
Abra o coração e demonstre o que 
sente pela pessoa amada ou seus 
familiares. Final de ano ótimo para 
viagens e contatos sociais. 82/182 
– Branco.

Com a Lua Cheia será ótimo momento 
para reuniões em família. Dedique 
a aprender algo para preparar seu 
futuro. Surge um sentimento novo 
por alguém que será muito especial. 
Poderá sentir alguma frustração e 
insatisfação ao lidar com as pessoas.  
95/495 – Vermelho.

Procure não pressionar pessoas e 
situação a fi m de evitar o estresse e 
irritabilidade por causa da resistên-
cia a restrições e a invasão do espaço 
dos outros. No fi nal do dia conquiste 
as pessoas, pois as conversas e os 
entendimentos estarão facilitados. 
12/212 – Branco.

No fi nal do dia vai sentir a sensação 
de dever cumprido, proporcionando 
acordo nos contatos de família.  Pode, 
no entanto, agir de forma enérgica e 
audaciosa demais. O dia deve seguir 
animado, mas é importante não 
exagerar nas atitudes, mantendo-se 
dentro da rotina. 12/312 – Marrom.

Faça contatos comerciais, viagens 
de negócios e melhore seus ganhos. 
Não se descuide do equilíbrio inte-
rior, precisando meditar e orar mais 
quando começar a fase delicada do 
ano que vai até o aniversário. Cui-
dado com aquilo que seduz e pode 
fazê-lo tomar atitudes precipitadas. 
15/515 – Branco.

Nesta quinta fi cam enfatizadas as 
qualidades mentais, a fi rmeza no agir 
e o senso prático. O dia favorece as 
atividades benéfi cas ao organismo, 
viagens e diversões. Precisa dar 
mais atenção às pessoas queridas 
e aos familiares de agora até o fi nal 
de ano. 17/517 – Branco.

Tome atitude corajosa resolvendo 
uma situação amorosa que esteja 
perturbando. Boa capacidade para 
transmitir conhecimento e a impor-
tância de funções ligadas ao ensino e 
ao aprendizado. Terão surpresas no 
trabalho nesta semana, se isto já não 
aconteceu antes. 27/527 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de dezembro de 2017. Dia de Santo Ambrósio de 
Milão, São Fara, Santa Maria Josefa Robello, São Eutiquiano, São 
Policarpos, e Dia do Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Hoje 
aniversaria o a cantora Rosemary que chega aos 72 anos, a atriz Xuxa 
Lopes, que nasceu em 1953 e o cantor Aaron Carter que faz 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente e voltado para 
o sucesso. Pode ser idealista e disposto a liderar. Pela sua inteligên-
cia rápida se sente feliz por inspirar as pessoas com sua riqueza de 
informações. Muitas vezes não tem a paciência e a humildade para 
enfrentar o processo de aprendizado e acaba sendo um autodidata. 
Pode acabar se tornando uma pessoa amarga, com a sensação de 
que a vida está lhe devendo alguma coisa. Para os nascidos neste 
dia, o segredo da felicidade está em admitir o erro, reconhecer que 
não sabe e aprender a perguntar aquilo que desconhece.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, se-
paração. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Pegue um papel virgem, um 
pote de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma 
colher. Escreva no papel o nome completo do objeto 
do afeto, coloque-o dentro do pote e derrame açúcar 
caramelado, por cima. Tampe e enterre em um lugar 
onde ninguém pise e nunca descubra. Não fale para 
ninguém que você fez essa simpatia e nem faça na 
frente de outra pessoa.
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Com concepção e direção de 
Kiara Sasso e Lázaro Menezes, 
o musical inédito “Um Sonho de 
Natal” tem trenó, neve artifi cial 
e luzes natalinas, a produção 
relembra que esta época do 
ano, inspiradora de boas ações, 
é a oportunidade para alegrar os 
corações tanto de quem propõe 
a generosidade quanto de quem 
a recebe

Em cena, Kiara Sasso, Lázaro 
Menezes, Jonathas Joba, Valen-
tina Oliveira e Gabriel Cordeiro, 

acompanhados por um coral infantil 
e uma big band- recebem os convida-
dos especiais Saulo Vasconcelos (dia 
08/12), Miguel Falabella (dia 09/12) e 

Alessandra Maestrini (dia 10/12), que 
alternam o papel antagonista em cada 
uma das três apresentações. A história 
ganha rumo com um casal que tem por 
hábito compartilhar com seus fi lhos o 
verdadeiro signifi cado desta época má-
gica. Conforme os fi lhos vão crescendo, 
eles ensinam que, mais do que esperar 
presentes do Papai Noel, é possível se 
tornar um, fazendo o bem e mostrando 
que todos merecem ser tocados pelo es-
pírito natalino. O repertório é composto 
por grandes clássicos natalinos nacionais 
e internacionais, como O Primeiro Natal, 
Have Yourself a Merry Little Christmas, 
All I Want For Christmas Is You, Carol 
of the Bells, Oh Holy Night, Bate o Sino, 
Rockin’ Around The Christmas Tree e 
White Christmas.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Sexta (08), sábado (09) 
e domingo (10) às 19h. Ingressos: R$ 120 e 90.

“Suportar”

“Suportar” é um duo de dança que nasce da intimi-
dade para falar sobre ela. Busca o que pode haver de 
mais essencial e sutil para que não se resuma a contar 
uma única história. Transcende idades, datas e locais 
para encontrar, em um espaço neutro, num tempo 
dilatado, uma atmosfera mítica na qual se pode pensar 
os prazeres e os esforços, as entregas e as resistências, 
as contingências gerais, positivas ou negativas, de um 
relacionamento a dois.

Serviço: Sesc Santana, Av. Luís Dumont Villares, 579, Santana, tel. 2971-8700. 
Sábado (09) às 19h. Entrada franca.

Elenco de “Drama de Outono”.

Ambientada na década 
de 50 estreia neste sábado 
(09), a peça “Drama de Ou-
tono”. Em três atos o drama 
de Vera, uma mulher casada, 
infeliz no casamento e que 
está apaixonada por um ra-
paz bem mais novo que ela é 
exposto. Tendo que decidir-
se entre manter-se casada e 
infeliz ou ir contra as regras 
e os padrões sociais da épo-
ca para viver esse grande 
amor, não se importando 
com a diferença de idade. 
Para enfrentar esse grande 
dilema ela conta com o apoio 
da irmã, de uma amiga e de 
sua fi el empregada. Com 
Adriana Bataglia, Albino 

Nota
A Verve Galeria inaugura sua primeira pop-up internacional, 

em parceria com a Curator’s Voice Art Projects em Wynnwood, 
distrito das artes de Miami - EUA, exibindo “Surround”, do 
artista brasileiro radicado em Nova York Michael Drumond. 
Composta por 5 obras da série “Surround”, em técnica que 
combina pintura e fotografi a , a exposição trata da abstração 
de diferentes estados psicológicos do artista, que revisita 
momentos originalmente obscuros de sua trajetória, trans-
formando-os em trabalhos caracterizados por sentimentos 
de beleza e redenção.

“Um Sonho de Natal”
Cena do 

musical Um 

Sonho de 

Natal.
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Musical
Espetáculo em homenagem ao “Maluco 

Beleza” Raul Seixas, com elenco formado 
por 35 atores, com idades entre 55 anos 
e 80 anos. Em síntese, esta é a fórmula 
do espetáculo “Raul Fora da Lei”, que a 
Ofi cina dos Menestréis apresenta, dentro 
do projeto “Maturidade”. Com roteiro e 
concepção de Roberto Bomtempo e José 
Joffi ly e direção e adaptação assinadas por 
Deto Montenegro, a montagem traz o ator 
Rica Sant’anna no papel de Raul Seixas 
e, como convidados especiais, os atores 
Matheus Montenegro, Jonas Dantas, 
Henrique Kehde, Ivan Santarém e Gueth 
Marques, que atuam acompanhados por 
uma banda, que interpretará as músicas 
ao vivo. Vale ressaltar que o musical é 
resultado do treinamento do projeto 
Maturidade, iniciado em junho de 2017. A 
montagem conta, de maneira despojada, 
a história de Raul Seixas, com bases em 
escritos do próprio Raulzito. O texto fala 
de sua relação com o sucesso, suas mu-
lheres, sua espiritualidade, seus anseios, 
seus sonhos, suas frustrações. Raulzito, 
afi rma-se, contradiz-se, rompe com todas 
as regras, provoca risos e emociona, em 
cenas que são realçadas pela versatilidade 
de um elenco de 35 alunos do Projeto 
Maturidade, que cantam, dançam e atuam.

Serviço: Teatro União Cultural, quinta (07), sexta 
(15) e domingo (17), à 21h. Ingressos: R$ 70 (inteira) 
e R$ 35 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Comprometimento

No momento em que nos comprometemos, a providência divina 
também se põe em movimento. Todo um fl uir de acontecimen-
tos surge ao nosso favor. Como resultado da atitude, seguem 
todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e 
ajuda, que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado 
encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, 
você pode começar. 
A coragem contém em si mesma, o poder, o gênio e a magia.”

(Goethe) Paz e Luz !!!

“Drama de Outono”
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Ventura, Chay Gaspar, Cida 
Reis, Dill França, Marcondys 
França e Priscila Jerônimo.

Serviço: Teatro do Ator, Praça 
Roosevelt, 172, Consolação, tel. 
3257-3207. Sábados às 18h. Ingresso: 
R$ 40. Até 16/12.

Dança e literatura 
O “Cirandança”, tradicional evento na cidade 

de Diadema,  comemora 20 anos e envolve cerca 
de 750 pessoas, alunos de todas as faixas etárias,  
crianças com mais de seis anos, jovens, adultos 
e idosos (todos participantes das ofi cinas), ar-
tistas orientadores da Companhia e agentes os 
centros culturais da cidade, além de centenas 
de familiares e amigos dos alunos que lotam a 
plateia em todas as apresentações. A cada edição, 
um assunto é eleito para o desenvolvimento das 
coreografi as: cada turma mostra no palco, pelos

movimentos da dança, o resultado da inspiração 
ou leitura feita do tema adotado. Muitos temas 
nortearam o Cirandança nessas duas décadas. 
“Dançamos Villa Lobos, Luiz Gonzaga e Monteiro 
Lobato, voamos com Santos Dumont, brincamos 
com o Menino Maluquinho, embrenhamo-nos nas 
lendas brasileiras, rimos e nos emocionamos com 
Charlie Chaplin. Enfi m, viajamos pelo universo 
por meio da dança”, relembra Ana Bottosso.

 
Serviço: Teatro Clara Nunes (Centro Cultural Diadema), 

R. Graciosa, 300, Centro, Diadema, tel. 4056-3366. Sexta (08) 
às 20h, sábado (09) e domingo (10) às 19h. Entrada franca.


