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5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça, é o nono dia da lunação. Com a Lua plena em Áries procure realizar tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. A rotina e a burocracia podem nos irritar. Tarefas longas, complexas e repetitivas 
nos fazem perder a paciência. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. Prefira tarefas que precisem mais 
de disposição física do que mental. Podemos aproveitar a energia Ariana para resolvermos com maior rapidez, 
impasses no trabalho. Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite atividades e serviços monótonos.
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Prefi ra tarefas que precisem mais 
de disposição física do que mental. 
Podemos aproveitar a energia ariana 
para resolvermos com maior rapidez, 
impasses no trabalho. Use sua po-
derosa energia que logo virão novos 
benefícios inesperados e importan-
tes contatos. 61/861 – Vermelho.

Durante esta terça procure realizar 
tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. 
Mantenha contatos importantes que 
ajudarão a estimular o seu trabalho. 
Agindo com prudência terá bons 
resultados em qualquer coisa que 
estiver realizando. 91/491 – Azul.

Mistérios serão resolvidos se usar de 
bom senso e habilidade prática que 
irá aumentar esta semana. Aconteci-
mentos inesperados podem atrapa-
lhar sua rotina, cuidado. É preciso 
manter a mente mais aberta e agir 
de forma prática e com muita cautela 
para não errar. 92/992 – Amarelo.

Poderá obter lucros e sucesso nas 
inovações devido a inspiração e 
intuição mais fortes que facilitam 
as diversões. O convívio amoroso 
será feliz e as relações sexuais te-
rão momentos animadores. Melhor 
dar uma atenção redobrada a uma 
maior probabilidade de infl amação. 
42/542 – Branco.

Pode obter maiores lucros em ativi-
dades em andamento. Com o Sol indo 
em direção a casa sete na próxima 
semana o dia pode ser muito positivo 
para analisar sociedades, parcerias 
e até mesmo casamento. Prepare-se 
para conhecer alguém que fará parte 
da sua vida. 77/577 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos. A 
Lua em Áries ajuda a resolver com 
maior rapidez, impasses no trabalho.  
Sabendo agir terá oportunidade de 
melhorar os relacionamentos sociais 
e profi ssionais neste começo de ano. 
62/662 – Verde.

Momento positivo para pequenas 
viagens. De qualquer forma parte 
da manhã tende a ser um momento 
mais agitado e tenso. Bom momento 
na parte da tarde para obter boas 
soluções. Se estiver só um novo amor 
surgirá. Mantenha a rotina no lar e 
no trabalho. 98/498 – Cinza.

Lua em Áries aumenta a disposição 
e facilita os contatos. No trabalho, 
dedique-se às tarefas que exijam 
atenção às minúcias. Seu sucesso 
pode ser maior através de ações 
corretas. Cortar alguns gastos des-
necessários também pode ser muito 
positivo. 23/123 – Azul.

A autoestima e a confi ança devem 
crescer ainda mais com o Sol em 
direção a casa dois. O momento é 
muito positivo para adotar novas 
posturas pessoais e começar coisas 
novas. Analise e conduza bem os 
relacionamentos íntimos. Muito 
breve terá benefícios fi nanceiros. 
76/276 – Cinza.

Esta é a fase mais negativa do ano 
e deve ser respeitada. O momento 
pede que você aproveite alguns 
momentos de isolamento e intros-
pecção. Até o aniversário, mante-
nha a rotina, imagine seus planos 
e acredite na realização de seus 
sonhos. Evite agir impulsivamente. 
56/756 – Branco.

Lua em Áries dá ímpeto e dinamis-
mo. Até seu aniversário comece 
a manter a rotina. Aproveite para 
investir em seus sonhos e objetivos, 
iniciando coisas depois que a lua en-
trar na fase crescente nas próximas 
horas.  Pode prever acontecimentos 
pela intuição. 53/453 – Azul.

O momento pede mais atenção à 
sua família e aos assuntos domés-
ticos, organizando tudo muito bem. 
Cuidar de detalhes e valorizar os 
pormenores será importante nesta 
terça. Não espere mais para tomar 
atitudes práticas, haja agora! O fi nal 
do dia é estimulante para encontrar 
soluções. 84/284 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 26 de dezembro de 2017. Dia de Santa Vivência Lopes, São 
Zenon, São Estevão, São Arquelau, São Marino, e Dia do Anjo Anauel, 
cuja virtude é a paz. Dia da Lembrança e Dia de Roma. Hoje faz 
aniversário o baterista e líder do Mettalica Lars Ulrich, que nasceu em 
1963, a atriz Giulia Gam, que completa 51 anos, o baixista da banda 
Skank Lelo Zaneti nascido em 1967 e o ator, modelo e músico Alexandre 
Slaviero que faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é muito tranquilo, modesto e 
amável. O nativo deste dia gosta de viver momentos de solidão. Sempre 
mantém o controle de tudo a sua volta, temendo depender de outras 
pessoas. Adora a fama e pode dedicar-se a carreira artística. É sempre 
cheio de virtudes, que precisam ser sempre aproveitadas. Inteligente 
e decidido, com necessidade de desafi os gosta de grandes negócios e 
muita atividade. Habilidoso com as palavras pode realizar-se no mundo 
das comunicações.

Dicionário dos sonhos
DANÇAR – Dançar em casa indica riqueza e serenida-
de. Dançar ao ar livre, boa saúde. Dançar sem música 
indica que receberá uma punição. Dançar de modo 
escandaloso indica que poderá ocorrer escândalo em 
sua vida. Não aceitar dançar em um baile, herança. 
Dançar em local alto e perigoso, perigo eminente. 
Números de sorte:  14, 34, 48, 78 e 90.

Simpatias que funcionam
Simpatia do chinelo para saúde em 2018: Assim 
que você acordar no dia 1 de janeiro do novo ano, tire 
a roupa que dormiu e a sacuda sete vezes. Durante 
esse ato, mentalize que nenhuma doença alcançará o 
seu corpo. Em seguida, bata o seu chinelo sete vezes, 
um contra o outro, e use-o como de costume. Assim, 
seu pensamento positivo vai trazer muitas energias 
boas para a sua vida, te dando boa saúde no novo ano.
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Situação
da pessoa 
desonrada

(p. ext.)

Calçados
do atleta
de hóquei
no gelo
Produto
culinário
e estético
oriental

Tráfico de
(?), crime
típico de
políticos

Sinal
gráfico do
endereço
de e-mail

Sucesso 
da banda 
de rock 

Blitz
(?) univer-
sal: o por-
tador do
sangue O

O primeiro
do bebê é
o choro

Unidade
monetária
mais forte

da Ásia

Nutriente
obtido da
beterraba

O trânsito
das metró-
poles, pelo
barulho

Remo, 
em inglês

Abrevia-
tura de

"Distrito",
em DP

Revolta
no MT, na
Regência
(Hist. BR)

Hipótese
(?): é

testada na
Estatística

Dividir
proporcio-
nalmente

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Elemento

de um
hardware
(Inform.)

Aceita
como filho

(?)-15,
carabina 
do Exército
dos EUA

Perder o
(?): ficar 
à deriva
(o barco)

Profissio-
nal como

Nísia
Floresta

Fruto 
energético
de origem 
amazônica

Personagem como
Tyrion, em "Game 
of Thrones" (TV)
Rumava; andava

Previne as cáries
Governante de 

Cuba por 49 anos,
faleceu em 2016

Iguaria 
vendida em
confeitarias
Simplórias

Embargo
comercial

Cidade
gaúcha

Unha de feras
Fator atribuído ao
trevo-de-quatro-

folhas (Folcl.)
Trejeito facial 
como a careta
Estilo musical 

da banda NX Zero

(?) Greco,
pintor

Produto da
siderúrgica

3/oar. 5/rusga. 8/desdouro — ridícula. 10/componente.
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Porquinhos 
divertidos

Neste divertido musical, Peppa 
Pig e sua família irão viver várias 
aventuras, fazer um piquenique 
delicioso e educativo cheio de brin-
cadeiras em família entre outras 
historinhas. Peppa Pig, Mamãe Pig, 
Papai Pig, o irmão caçula George Pig, 
Suzy e Sr Zebra carteiro passarão 
mensagens importantes sobre amor, 
paz, conhecimento e educação. 
Todos irão cantar e dançar várias 
músicas conhecidas de todas as 
crianças na peça Pig Pig’s Brincando 
e Cantando . E assim, com muita 
música, danças, cenas mágicas e 
um lindo cenário com o carrinho e 
a casinha da família Pig a criançada 
e os papais irão curtir bastante todo 
o espetáculo e encartar-se com os 
porquinhos mais amados de todos. 

Serviço: Teatro BTC Metrô Alto do Ipiran-
ga, R. Santa Cruz, 2105,  Saúde. Domingos 
às 14h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 

Comédia
Pinga fogo, com cenas 

organizadas em quatro 
capítulos, ilustra a es-
tória de personagens 
criados sob a regência 
do signo fogo. Frente a 
oportunidades e mudan-
ças, as nuances do espe-
táculo levam a refl exões 
do singelo ao obscuro, 
da palavra à ação. Com 
uma composição forte, 
a apresentação é capaz 
de retratar vidas e expor 
o amargo das relações 
humanas.

 Serviço: Sesi Vila das Mercês, R. 
Júlio Felipe Guedes, 138, Jardim 
Botucatu, tel. 2946-8172. Quartas 
e sextas às 20h. Entrada franca. 
Até 27/12.

A banda Serial Funkers, que toca soul music, funk 
americano e o balanço brasileiro reúne o vocalista Regis e 
seus companheiros Luciano, Herbert e Luguta. No show, 
a Serial Funkers apresenta o repertório de seu primeiro 
álbum, “Porque Funk É Coisa Séria”, com canções como 
“A Batida do Coração”, “Quero Falar de Amor” e “Samba 
pra Juju”.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Sábado 
(30) às 23h59. Ingresso: R$ 75. 

Arte
A exposição “Antes e Depois da Imagem – Um Olhar 

Sobre a Abstração Geométrica no Acervo Houssein Ja-
rouche”, é composta por 24 obras de Ann Hamilton, Ed 
Ruscha, Frank Stella, Iran do Espírito Santo, Ivan Serpa, 
Judith Lauand, Luiz Zerbini, Max Bill, Rodrigo Torre. 
A mostra sinaliza um olhar histórico que ultrapassa o 
movimento pop art, do qual é composta a maior parte 
do acervo do galerista, dando destaque à produção de 
caráter construtivo e abstrato-geométrico. Tendo surgido 
após o auge do expressionismo abstrato, a pop art utiliza 
a sociedade de consumo do pós-guerra como crítica e, 
por vezes, ironia. 

Período: 1º de dezembro de 2017 a 27 de janeiro de 2018 

Serviço: Galeria Houssein Jarouche, R. Estados Unidos, 2.205  Jardim Amé-
rica, tel. 3061-0690 . Terça a sexta, das 10 às 19h e aos sábados das 10 às 17h. 
Entrada franca. Até 27/01.

A exposição 
“Esperança” tem a 
participação de 25 
convidados, entre 
jornalistas, arquitetos 
e designers de 
interiores. Serão 
exibidos 24 presépios 
de diferentes origens, 
procedências, épocas, 
materiais e estilos, 
montados a partir de 
peças do acervo do 
museu

A proposta curatorial 
envolve o olhar para o 
futuro, representado 

pela esperança, exibindo 
objetos desta arte religiosa 
que perdura por séculos e 
que simboliza o nascimento 
de Jesus. Ao unir convidados 
com diferentes crenças, his-
tórias e tradições, um traço 
de extrema delicadeza per-
meia a mostra “Esperança”, 
recriando essas informações 
emotivas em presépios que 
podem ser considerados 
verdadeiras obras de arte. 
Em exibição, peças de nacio-
nalidades e épocas distintas, 
feitos a partir de diferentes 

Presépio Japonês | Século XX | Procedência: Tóquio – Japão

Exposição “Esperança”
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materiais como argila, madeira, 
papel, tecido, barro cozido, 
aniagem e outros. A mostra 
é o resultado de um esforço 
coletivo, onde cada convidado 
abre seu coração e representa 
uma história universal do 
nascimento de Jesus. Nesta 
nova mostra de presépios do 
MAS/SP, cada convidado foi 
solicitado a descrever, através 
de palavras, sensações que 

carregassem o signifi cado desta 
palavra tão condizente com a 
data natalícia, e com nossos 
anseios humanos - ‘esperança’. 
Convidados: Adriana Bianchi, 
Ana Maria Vieira Santos, Ar-
naldo Danemberg, Artur de 
Andrade, Beth Santos, Cecilia 
Neves, Cecilia Tomanik, Deny 
Barbosa, Eliana Sanches, Eva 
Bichucher, Helena Pacheco 
Fernandes, Helô Botelho Ca-

parica, Juliana Vasconcellos, 
Lavinia Aires, Luciana Gianella, 
Luciano Dalla Marta, Maria di 
Pace, Maximiliano Crovato, 
Olivia Vianna, Paula de Lima 
Azevedo, Rita Valladares, Sofi a 
Souza Aranha, Suzana Scher-
mann, Tuza Cury e Ugo di Pace. 

Serviço: Museu de Arte Sacra de São Pau-
lo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-5393. 
De terça a domingo das 9 às 17h. Ingresso: 
R$ 6. Até 06/01.

Serial Funkers
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Medo da dor
Não há despertar de 
consciências sem dor. As 
pessoas farão de tudo, 
chegando aos limites 
do absurdo para evitar 
enfrentar a sua própria 
alma. Ninguém se torna 
iluminado por imaginar 
fi guras de luz, mas sim 
por tornar consciente a 
escuridão.

Jung

Refl exões
Reprodução

Obra de Max Bill,

Sem título (1985). 


